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Nazwa instytucji Część 

dokumentu

Strona Uwaga Uzasadnienie stanowisko MRR Uzasadnienie stanowiska MRR

1 Fundacja na rzecz Nauki 

Polskiej

uwaga ogólna nd. Finansowanie wysokiej jakości badań podstawowych, co jest warunkiem atrakcyjności nauki dla 

przedsiębiorstw, mogłoby przyczynić się do polepszenia współpracy nauki z przedsiębiorstwami. 

Niepodejmowanie zwiększonego wysiłku do podniesienia jakości badań podstawowych w 

Polsce będzie prowadziło do utrwalenia niskiej jakości współpracy nauki z przemysłem i nie 

wpłynie na poprawę innowacyjności przedsiębiorstw. Znaczenie dla POIR powinny mieć te 

badania (niezależnie czy są nazywane podstawowymi czy stosowanymi), które mają wpływ na 

rozwiązywanie potrzeb gospodarki czy problemów społecznych. 

Stosowanie podziału na badania podstawowe i stosowane jest drugorzędne, a czasem 

niepotrzebne, gdyż  pomija znaczenie badań poznawczych dla rozwoju techniki i 

powstawania produktów komercyjnych o przełomowym znaczeniu gospodarczym. 

Najważniejsza różnica ustawowa między badaniami podstawowymi a stosowanymi, polega 

na tym, że różna jest ich pierwotna intencja. Przy czym skutki gospodarcze nie zależą bardziej 

od badań stosowanych niż od przełomowych badań poznawczych. Skutkiem 

konkurencyjnych badań naukowych, o które powinno chodzić w POIR, powinien być sukces 

gospodarczy, niezależnie od rodzaju prowadzonych badań.

Uwaga częściowo 

uwzględniona.

W ramach PO IR wspierane będą badania naukowe (w tym badania podstawowe), które są 

zdefiniowane w ustawie o zasadach finansowania nauki . Ze względu na cele PO IR badania 

podstawowe nie będą jednak traktowane  w programie priorytetowo. Najistotniejsze są efekty 

wspieranych badań, w perspektywie celów POIR ważny jest ich komercyjny wymiar.

2 Mazowieckie Biuro 

Planowania Regionalnego 

w Warszawie

uwaga ogólna nd. Wskazane byłoby umieszczenie w Programie Operacyjnym „Innowacyjna Gospodarka” 

informacji, jaka została przyjęta definicja innowacji i innowacyjności. 

Taka definicja nie została podana ani w diagnozie, ani w treści programu, co skutkuje 

obniżeniem jego precyzyjności. Jest to też istotne w kontekście wskazanego w diagnozie 

„braku zrozumienia wpływu działalności innowacyjnej na wzrost konkurencyjności”.  

Uwaga częściowo 

uwzględniona.

Definicja innowacyjności zostanie uwzględniona  w dokumentach o charakterze szczegółowym. 

Słownik pojęć nie jest wymaganym elementem PO.

3 Naczelna Organizacja 

Techniczna

uwaga ogólna nd. Konstrukcję Programu, w której rozdzielono część analityczno-diagnostyczną pt. „Analiza 

wyzwań, potrzeb i potencjałów – podejście tematyczne i terytorialne” od zasadniczego 

Programu Operacyjnego uznajemy za potrzebną, czyniącą Program bardziej czytelnym.

Uwaga uwzględniona. Zgodnie z wymogami KE w POIR znajdzie się wyłącznie 10 stronicowa diagnoza, stanowiąca 

syntezę dokumentu, który obecnie jest załącznikiem do programu.

4 Naczelna Organizacja 

Techniczna

uwaga ogólna Dobrym przykładem efektywnego wiązania wsparcia środkami publicznymi z prywatnymi 

nakładami na B+R są „projekty celowe” prowadzone dotychczas przez Centrum Innowacji NOT 

na zlecenie Ministra Nauki od 2001 roku, a także przez NCBiR. Istotą tych projektów jest 

dofinansowanie środków własnych przedsiębiorcy na badania i rozwój środkami publicznymi w 

określonej proporcji. Niezbędne nakłady na inwestycje służące wdrożeniu tych badań i prac 

przedsiębiorcy pokrywają z własnych środków, bądź z uzyskanego kredytu bankowego, 

ewentualnie pożyczki. Projekt uznaje się za rozliczony jeśli przyniósł określony efekt 

ekonomiczny i społeczny lub ochronę środowiska. Model ten można upowszechnić nie 

ograniczając go tylko do sektora MSP, a środki własne przedsiębiorców mogą wspomagać 

preferowane w projekcie PO-IR 2014-2020 zwrotne instrumenty finansowe.

Uwaga uwzględniona. Rozwiązanie stosowane w projektach celowych realizowanych przez NOT zostaną wykorzystane 

w instrumentach POIR.

5 Naczelna Organizacja 

Techniczna

uwaga ogólna Bardzo mocno dyskusyjna jest lista Partnerów zaangażowanych w przygotowanie PO IR 2014-

2020: są niepotrzebne Ministerstwa, organizacje pozarządowe, bez jakiejkolwiek reprezentacji 

przemysłu i bez jakiejkolwiek uczelni technicznych (brakuje więc dwóch najważniejszych 

„graczy” w tym programie). 

Bazując na analizie PO IG 2007 – 2013 motorem innowacji w Polsce były duże firmy 

przemysłowe i tak będzie także w programie PO_IR. A przecież  tu chodzi o współpracę 

nauka-przemysł i skutków gospodarczych tej współpracy!!!Innowacja naszej gospodarki jest 

domeną przede wszystkim przemysłu (Inżynierowie) i naukowców (doktorzy).

Uwaga 

nieuwzględniona.

Skład grupy roboczej ds. POIR został częściowo określony uchwałą Komitetu Koordynacyjnego 

ds. Polityki Rozwoju, która wskazuje podmioty, jakie muszą się znaleźć składzie grupy roboczej.  

W Grupie roboczej ds.  PO IR znajdują się organizacje reprezentujące przedsiębiorców takie jak: 

PKPP Lewiatan, KIG oraz przedstawiciele techniki np. Polska Izba Gospodarcza 

Zaawansowanych Technologii, a także przedstawiciele nauki, uczelni i instytutów badawczych. 

6 Naczelna Organizacja 

Techniczna

uwaga ogólna Bez zmiany obecnego punktowego systemu oceniania polskich naukowców fundusze z osi 

1 mogą być niewłaściwie wykorzystane. Do obecnej oceny punktowej należy wprowadzić 

możliwość uzyskania 130 punktów za skomercjalizowane badania naukowe.

Uwaga 

nieuwzględniona.

Uwaga nie odnosi się do zapisów PO IR. Zmiana systemu oceniania naukowców nie leży w 

kompetencji MIR, nie jest też zadaniem, ani celem POIR.

7 Naczelna Organizacja 

Techniczna

uwaga ogólna Wyodrębnienie woj. Mazowieckiego, z większą, niż statystyczny % udziału alokacji możliwych 

środków. Dotyczy to województwa, zdefiniowanego jako rozwinięte, czyli jak dostana więcej niż 

inni środków, to dysproporcja miedzy nimi a resztą będzie się dodatkowo zwiększać

Uwaga 

nieuwzględniona

Z uwagi na osiągnięcie przez woj. mazowieckie wysokiego poziomu rozwoju (liczonego relacją 

wysokości PKB regionu do średniej UE) zostało ono w perspektywie 2014-2020 zaklasyfikowane 

do kategorii regionów lepiej rozwiniętych. Skutkuje to określeniem osobnej, niższej wartością 

alokacji przepadającej na ten region oraz niższym poziomem dofinansowania projektów ze 

środków UE. Taka sytuacja powoduje, że określone rozwiązania musiały zostać przewidziane w 

PO IR, tj. wydzielenie alokacji przeznaczonej na wsparcie projektów na Mazowszu oraz osobne 

mierzenie efektów programu w regionach słabiej rozwiniętych i na Mazowszu. 

8 Naczelna Organizacja 

Techniczna

uwaga ogólna Brak jednoznaczności w trybie przyszłej oceny wartości projektów – stopnia innowacyjności jako 

miernika atrakcyjności projektu. Jest wzmianka, że będzie to określane w trybie eksperckim, 

z możliwością prezentacji, ale wg jakich zasad, kryteriów to nic nie ma. 

Uwaga uwzględniona. Szczegółowe opisy zostaną zaproponowane na dalszym etapie prac nad PO IR. Generalnym 

założeniem PO IR jest aby w mniejszym stopniu stosować system oceny typu "paper-based", a 

w większym, niż dotychczas, ocenę panelową i dokonywaną w ramach bezpośredniego 

kontaktu wnioskodawcy z ekspertami, co będzie realizowane głównie w przypadku projektów 

bardziej złożonych.

9 Naczelna Organizacja 

Techniczna

uwaga ogólna Brak jednoznaczności w wyborze trybu finansowania: dotacja vs. „wykorzystanie instrumentów 

zwrotnych w finansowaniu”. Jakie to instrumenty? Czy w tym kontekście można się spodziewać 

wsparcia typu „dotacja bezzwrotna” (tak jak w POIG 2007-2013, działanie 4.4), dla dużych firm 

(nie SME), na zakupy maszyn, urządzeń, przy  wdrażaniu nowych lub udoskonalonych 

technologii, w wyniku czego powstaną nowe lub udoskonalone produkty? W całej treści nie 

znalazłem nic na ten temat. Warto by tą  kwestię wyraźnie wyjaśnić, aby otrzymać 

jednoznaczną interpretację

Uwaga uwzględniona. Należy zauważyć, że w projekcie PO IR wskazano grupy odbiorców wsparcia, w ramach każdej 

osi priorytetowej oraz realizowanych w nich priorytetów inwestycyjnych. Szczegółowe 

rozwiązania dotyczące formy/instrumentu służącego wsparciu realizacji poszczególnych typów 

projektów zostaną wskazane w w Szczegółowym opisie instrumentów PO IR. 



10 Naczelna Organizacja 

Techniczna

uwaga ogólna Na działalność innowacyjną w latach 2007 – 2013 najwięcej nakładów ponosiły firmy duże. 

Zdecydowaną większość przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie stanowią podmioty duże 

(59,7% przedsiębiorstw przemysłowych oraz 46,1% firm z sektora usług). W programie PO_IR to 

one będą mogły więc odgrywać największą rolę i bariery dla prowadzenia działalności 

innowacyjnej przez te przedsiębiorstwa muszą być ograniczone do minimum. Brak 

jednoznaczności, czy duże Przedsiębiorstwa będą mogły uzupełniać (rozwijać) swoją 

infrastrukturę do prac B+R. Jest sprzeczność między poszczególnymi fragmentami opracowania; 

We Wstępie co prawda jest:- „Celem głównym PO IR będzie wspieranie innowacyjności i 

konkurencyjności polskiej gospodarki, wyrażające się głównie zwiększeniem nakładów 

prywatnych na B+R, w szczególności poprzez: wsparcie przedsiębiorstw w obszarach 

innowacyjności i działalności badawczo-rozwojowej”, - oraz: „Przedsiębiorstwa planujące 

samodzielną realizację projektów B+R będą mogły otrzymać wsparcie na wyposażenie 

laboratorium.” - oraz:” Wsparcie obejmuje tworzenie i rozwój infrastruktury B+R 

przedsiębiorstw, poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną 

infrastrukturę, która służy tworzeniu innowacyjnych produktów i usług. Oferowane wsparcie 

przyczyni się do powstawania działów badawczo-rozwojowych i laboratoriów w 

przedsiębiorstwach lub tworzenia przez firmy centrów badawczo-rozwojowych. Powyższe  

sugerowałoby, że takie wsparcie będzie (nie jest co prawda powiedziane wg jakich zasad: 

dotacja czy „wykorzystanie instrumentów zwrotnych w finansowaniu”)natomiast w opisie Osi 

takie wsparcie jest przewidziane dla jednostek naukowych lub konsorcjów naukowo-

przemysłowych. Warto by tą  kwestię wyraźnie wyjaśnić, aby otrzymać jednoznaczną 

interpretację.  Wskazana jest kontynuacja Wsparcia z osi  np. z osi 1 do osi 3 i 5

Uwaga częściowo 

uwzględniona. 

Projekt PO IR w przypadku każdej osi priorytetowej podaje informacje o jej beneficjentach. W 

opisie II osi priorytetowej znajduje się informacja o przewidzianym wsparciu na tworzenie 

warunków infrastrukturalnych dla prowadzenia działalności B+R przez przedsiębiorstw. 

Instrument ten będzie skierowane również do dużych przedsiębiorstw. W pozostałych 

przypadkach wskazanych w uwadze NOT zostaną wprowadzone uzupełnienia, tak aby w sposób 

jednoznaczny określić, jakie podmioty będą mogły być beneficjentami poszczególnych osi PO 

IR.

11 Naczelna Organizacja 

Techniczna

uwaga ogólna Brakuje w PO_IR także inteligentnych wskaźników, mierników za pomocą, których program 

będzie monitorowany, mierzony i rozliczany.

Uwaga uwzględniona. Ostateczny kształt systemu wskaźników jest nadal opracowywany. Bazą dla 

wskaźników produktu zawartych w projekcie PO IR jest Wspólna Lista Wskaźników 

Kluczowych.
12 Naczelna Organizacja 

Techniczna

uwaga ogólna W jednej z osi priorytetowych należy przewidzieć bezzwrotne fundusze na działalność 

innowacyjną studenckich Kół Naukowych, którzy przedstawiają swoje demonstratory na 

Międzynarodowych konkursach. To jest przecież nasza przyszłość.

Uwaga częściowo 

uwzględniona.

Nie jest wykluczone wsparcie dla studenckich Kół Naukowych w projektach 

współfinansowanych w ramach PO IR, jednak w zakresie w jakim realizowany będzie Program 

(np. w instrumencie dotyczącym rozwoju kadr B+R). Nie przewiduje się natomiast wsparcia 

dedykowanego szczególnym  rodzajom instytucji wspierających innowacyjność.

13 Naczelna Organizacja 

Techniczna

uwaga ogólna PO IR zakłada silne ukierunkowanie tematyczne wspieranych projektów na obszary określone 

jako tzw. inteligentne specjalizacje, które zostaną opisane we właściwych krajowych 

i regionalnych dokumentach strategicznych. Jest to najsłabszy punkt tego programu PO_IR. Na 

pewno nastąpi zbytnie rozproszenie tematyczne wsparcia. (Brak wskazania branż lub dziedzin 

priorytetowych).

Uwaga 

nieuwzględniona.

Koncentracja PO IR na obszarach inteligentnych specjalizacji wynika po pierwsze z 

warunkowości ex-ante dla CT 1 (przygotowanie krajowych ram strategicznych inteligentnej 

specjalizacji), a po drugie - z uwagi na konieczność stworzenia mechanizmów umożliwiających 

koncentrację wsparcia na najbardziej perspektywicznych oraz najważniejszych obszarach dla 

zapewnienia rozwoju Polski. W związku z tym MIR nie zgadza się  opinią, że preferowanie 

inteligentnych specjalizacji spowoduje rozproszenie tematyczne wsparcia w POIR. W opinii MIR 

sytuacja będzie zupełnie odwrotna.   Należy podkreślić, że wśród dokumentów bazowych do 

opracowania inteligentnych specjalizacji na poziomie krajowym znajduje się  foresight 

technologiczny opracowany na zlecenie Ministerstwa Gospodarki (InSight 2030). Ponadto, w 

procesie wyłaniania specjalizacji pod uwagę wzięty został także Krajowy Program Badań oraz 

inne dokumenty i źródła danych, które wskazują na potencjał rozwojowy gospodarki polskiej z 

wykorzystaniem badań, rozwoju i innowacji. W oparciu o te dane, a także konsultacje z 

interesariuszami, opracowywane są Krajowe ramy inteligentnej specjalizacji, które będą 

załącznikiem do Programu Rozwoju Przedsiębiorstw, przygotowanego przez Ministerstwo 

Gospodarki.

14 Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Pomorskiego

uwaga ogólna nd. PO Inteligentny Rozwój 2014-2020 zakłada ukierunkowanie wsparcia na obszary określone jako 

tzw. inteligentne specjalizacje, które zostaną opisane we właściwych krajowych i regionalnych 

dokumentach strategicznych. Brakuje jednoznacznej informacji, czy interwencja w ramach 

Programu będzie ukierunkowana wyłącznie na obszary inteligentnych specjalizacji i czy będzie 

realizowana również interwencja poza obszarem „smart”. Zapisy Programu w wielu miejscach 

są niejednoznaczne. 

Uwaga uwzględniona. Zapisy w programie zostaną doprecyzowane. Wsparcie będzie skoncentrowane na obszarach 

inteligentnych specjalizacji, co nie wyklucza wsparcia także dla projektów dotyczących innych 

obszarów. 

15 Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Pomorskiego

uwaga ogólna Nieuzasadnione jest wyodrębnianie jako odrębnego pakietu tematycznego programów 

wspierających regionalne inteligentne specjalizacje w ramach jednej z osi priorytetowych, 

obejmującej tylko część zakresu interwencji Programu. PO IR powinien wspierać projekty 

ukierunkowane na inteligentne specjalizacje opisane zarówno w krajowych, jak i regionalnych 

dokumentach strategicznych. Ponadto postuluje się unikanie w PO IR odniesień do RSI 

i stosowanie sformułowania „regionalne dokumenty strategiczne”. Część województw odnosi 

się bowiem do tematu inteligentnych specjalizacji w innych, niż RSI dokumentach (np. 

w strategii rozwoju województwa lub innych programach wojewódzkich).

Uwaga częściowo 

uwzględniona.

Wsparcie w ramach PO IR zostanie skoncentrowane na projektach zgodnych z inteligentną 

specjalizacją na poziomie krajowym. Z kolei obszary określone jako regionalne inteligentne 

specjalizacje będą wspierane głównie w ramach RPO. Wyjątek stanowią regionalne agendy 

badawcze, realizowane przez przedsiębiorstwa lub jednostki naukowe, których finansowanie z 

poziomu krajowego jest uzasadnione koniecznością konsolidacji potencjału naukowego B+R w 

Polsce.

MIR zwróciło się do MNiSW z prośbą o przedstawienie informacji zawierającej szczegółową 

koncepcję merytoryczną i techniczną tworzenia i funkcjonowania regionalnych agend 

badawczych. Koncepcja ta będzie przedmiotem dyskusji z samorządami województw.



16 Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Pomorskiego

uwaga ogólna Zapisy Programu w zakresie podejścia do identyfikacji i rozwoju inteligentnych specjalizacji nie 

są spójne. Z jednej strony wskazuje się na podejście procesowe, z drugiej zaś w opisie realizacji 

warunku dotyczącego inteligentnych specjalizacji na poziomie krajowym (str.61), nawiązuje się 

do listy krajowych inteligentnych specjalizacji, powstającej w oparciu o analizę krzyżową 

dokumentów takich jak Krajowy Program Badań, czy Polska Mapa Drogowa Infrastruktury 

Badawczej, co wskazuje na podejście polegające na odgórnym wskazaniu inteligentnych 

specjalizacji. Dodatkowo, zależności te powinny być odwrotne, tj. najpierw powinny zostać 

zidentyfikowane obszary inteligentnych specjalizacji, a następnie z ich uwzględnieniem powinny 

być przygotowane takie dokumenty jak PMDIB, czy Krajowy Program Badań. W PO IR nie ma 

również opisu zależności pomiędzy procesem rozwoju krajowych i regionalnych inteligentnych 

specjalizacji. W PO IR trudno także znaleźć odpowiedź, jak proces wyboru krajowych klastrów 

kluczowych jest skorelowany z wyborem inteligentnych specjalizacji, zarówno na poziomie 

krajowym, jak i regionalnym. 

Uwaga 

nieuwzględniona.

Uwaga nie odnosi się do PO IR, lecz do dokumentu definiującego system inteligentnych 

specjalizacji czyli Krajowych ram inteligentnej specjalizacji, którę będą załącznikiem do 

Programu Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r. Właściwym adresatem uwagi jest zatem 

Ministerstwo Gospodarki, które koordynuje prace nad wyłonieniem inteligentnych specjalizacji 

na poziomie krajowym. Zapisy PO IR dotyczące inteligentnej specjalizacji wynikają z w/w 

dokumentów.        

17 Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Pomorskiego

uwaga ogólna Zawarte w PO IR informacje na temat zwrotnego finansowania innowacyjnych przedsięwzięć 

(zwłaszcza kapitałowego) są niewystarczające. Brakuje także informacji o możliwości 

wykorzystania instrumentów mieszanych, które mogą być efektywne w przypadku wspierania 

komercjalizacji badań.

Uwaga częściowo 

uwzględniona.

Ze względu na ogólny i kierunkowy charakter programu operacyjnego nie jest zasadne 

wprowadzanie bardziej szczegółowych opisów osi priorytetowych, w tym w zakresie 

wykorzystania instrumentów finansowych. Jednocześnie nie wyklucza się zastosowania 

instrumentów o charakterze mieszanym w POIR, w szczególności w ramach II osi priorytetowej. 

Stosowne zapisy w tym zakresie zostaną wprowadzone do programu.     

18 Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Pomorskiego

uwaga ogólna Wsparcie w zakresie rozwoju nowoczesnej infrastruktury badawczej w PO IR ograniczone jest 

do projektów znajdujących się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej (PMDIB). 

Podejście takie nie jest zgodne z deklaracją ukierunkowania wsparcia na realizację 

przedsięwzięć w obszarach określonych jako inteligentne specjalizacje krajowe i regionalne. 

Kryterium zgodności z obszarami inteligentnych specjalizacji nie było bowiem kluczowe dla 

kształtu PMDIB. Dodatkowo, nie wszystkie przedsięwzięcia ujęte w PMDIB ukierunkowane są na 

badania stosowane, a wsparcie realizacji projektów ze środków UE w zakresie B+R i innowacji (w 

tym wsparcie infrastruktury badawczej) w świetle celów polityki spójności powinno być 

kierowane na realizację przedsięwzięć znajdujących praktyczne zastosowanie. Postuluje się 

ustanowienie preferencji dla przedsięwzięć uwzględnionych PMDIB, bez ograniczania wsparcia 

tylko do infrastruktury wskazanej w tym dokumencie. Należy przy tym podkreślić, że do 

projektów z PMDIB muszą mieć zastosowanie wszystkie wymogi i kryteria sformułowane w PO 

IR, w tym kryterium związane z ukierunkowaniem na uzyskanie zastosowań praktycznych.

Uwaga 

nieuwzględniona. 

W PO IR będzie wspierana  wyłącznie strategiczna infrastruktura badawcza o charakterze 

ogólnokrajowym i międzynarodowym znajdująca się na PMDIB. Zakłada się przeprowadzenie 

konkursu dla projektów wpisanych na PMDIB, w którym będą one oceniane pod względem 

osiągania celów PO IR, w tym m.in. pod kątem spójności ze strategią inteligentnej specjalizacji, 

ukierunkowania badań realizowanych z wykorzystaniem tej infrastruktury na potrzeby 

gospodarki. W wyniku konkursu wyłonione zostaną projekty, które uzyskają dofinansowanie ze 

środków PO IR. Ponadto w projektach badawczo-rozwojowych finansowanych w ramach IV osi 

PO IR możliwe będzie także ponoszenie wydatków związanych z tworzeniem lub rozwojem 

infrastruktury B+R (w ograniczonym zakresie - do określonego poziomu kosztów projektu). 

Projekty infrastrukturalne spoza PMDIB będą mogły być realizowane w ramach RPO po 

uzgodnieniu ich w Kontrakcie Terytorialnym.       

19 Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Pomorskiego

uwaga ogólna Ponadto, zgodność z PMDIB nie powinna być jedynym czynnikiem determinującym wsparcie 

inwestycji w zakresie infrastruktury B+R w ramach PO IR. Konieczne jest zwiększenie potencjału 

sektora nauki w wymiarze infrastrukturalnym w tych ośrodkach, które nie uzyskały 

dofinansowania w perspektywie 2007-2013, a mają potencjał w zakresie prowadzenia badań o 

znaczeniu krajowym i międzynarodowym. Brak możliwości stworzenia wysokiej klasy 

infrastruktury badawczej oznacza utrwalanie dysproporcji między krajowymi ośrodkami 

naukowo-badawczymi w zakresie możliwości prowadzenia prac na wysokim poziomie.

Uwaga 

nieuwzględniona.

Zasady, jakie są stosowane przy wdrażaniu funduszy UE zakładają, że dofinansowanie powinny 

uzyskać projekty najlepiej realizujące cele programu operacyjnego. W przypadku wsparcia 

sektora nauki istotne jest więc współfinansowanie projektów o znaczącym potencjale, istotnym 

z perspektywy nie tylko jednostki otrzymującej wsparcie, ale także innych podmiotów 

(przedsiębiorstw, innych jednostek naukowych). W POIR będą stosowane mechanizmy 

wspierające konsolidację potencjału jednostek naukowych, co powinno umożliwić rozwój (w 

oparciu o współpracę z lepszymi instytucjami) także tych jednostek, które do tej pory w 

mniejszym stopniu korzystały ze wsparcia funduszy strukturalnych UE.

20 Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Pomorskiego

uwaga ogólna Ważnym mechanizmem koordynacji wsparcia mają być Kontrakty Terytorialne (KT), których 

zapisy, zgodnie z PO IR, mają się przełożyć na treść programów operacyjnych. Należy 

doprecyzować, w jakim zakresie uzgodnienia kontraktowe mogą przełożyć się na treść PO IR. W 

dokumencie powinny być określone mechanizmy przekładania tych uzgodnień na decyzje 

zarządcze i wybór projektów w PO IR oraz ścieżki wsparcia dla projektów uzgodnionych w 

ramach KT, a predestynowanych do finansowania w ramach PO IR (np. odrębna ścieżka wyboru 

lub preferencje w ramach ogólnych ścieżek selekcji). Program powinien też wskazywać osie i 

typy działań, gdzie podstawą definiowania przedsięwzięć będą negocjowane i uzgadniane w KT 

przedsięwzięcia rozwojowe.6. W nawiązaniu do powyższego punktu i w związku z zakresem 

tematycznym Programu, który ma istotne znaczenie dla rozwoju regionów, konieczne są w nim 

przesądzenia o:

a) włączeniu IZ RPO w opiniowanie list projektów zgłoszonych z danego regionu do 

dofinansowania z PO IR; opiniowanie powinno mieć miejsce na możliwie wczesnym etapie 

podejmowania decyzji o dofinansowaniu w ramach procedur stosowanych w Programie;

b) stworzeniu „szybkiej ścieżki”/specjalnych preferencji dla projektów wynegocjowanych i 

uzgodnionych z samorządem województwa w ramach KT, oczywiście przy zastrzeżeniu, że 

projekty te i tak będą musiały spełnić wszystkie kryteria i wymogi programowe.

Uwaga 

nieuwzględniona.

Na obecnym etapie prac nad Kontraktem Terytorialnym trudno określić jakiego rodzaju 

projekty się w nim znajdą oraz jakie konsekwencje będą one stwarzały dla kształtu krajowych 

programów operacyjnych oraz zasad ich realizacji.  Ewentualne zmiany w POIR mogą zostać 

wprowadzone po określeniu zasad realizacji i koordynacji Kontraktu Terytorialnego. Natomiast 

w chwili obecnej w POIR nie będą wprowadzane zmiany w tym zakresie, np. związane z 

postulowanym przez UM Woj. Pomorskiego stworzeniem odrębnej ścieżki selekcji dla 

projektów uwzględnionych w Kontrakcie Terytorialnym.     Na obecnym etapie prac nad 

Kontraktem Terytorialnym oraz POIR, w programie nie będą stosowane „szybkie ścieżki” lub 

inne rozwiązania dla wsparcia projektów wynegocjowanych przez samorząd wojewódzki z 

rządem w ramach Kontraktu. W przypadku podjęcia w przyszłości decyzji co do wprowadzenia 

takich preferencji, odpowiednie rozwiązania zostaną przeanalizowane w kontekście realizacji 

POIR.



21 Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Pomorskiego

uwaga ogólna Nie została zachowana spójność w sposobie formułowania osi priorytetowych (OP). Niezbędne 

jest wyraźne odróżnienie zakresu od narzędzi interwencji. Przemieszanie typów interwencji 

(przedmiotu) i sposobów realizacji jest widoczne przede wszystkim w OP II. Niezbędne jest 

również uporządkowanie zakresów tematycznych poszczególnych osi w sposób zapewniający 

koncentrację przy jednocześnie przejrzystej demarkacji pomiędzy osiami priorytetowymi. 

W obecnym projekcie zakres czterech głównych osi nie do końca jest skoncentrowany. Widać to 

zwłaszcza w przypadku OP III i IV. Jest to w znacznej mierze konsekwencja obszernych 

Priorytetów Inwestycyjnych, których Program ściśle się trzyma. Zakres interwencji części OP jest 

rozproszony i nakłada się, w szczególności pomiędzy OP I i OP II, a także pomiędzy OP I i OP III. 

Przykładem może być wsparcie infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach, czy też prowadzenie 

działalności B+R przez przedsiębiorstwa. Interwencję w tym ostatnim zakresie przewidziano aż 

w trzech proponowanych OP (głównie I-III, a pewne elementy także w IV). Trudno przy tym 

ocenić, jaka jest różnica między proponowanym wsparciem między tymi OP. Zasadne byłoby 

skierowanie wsparcia dla przedsiębiorstw w ramach jednej osi priorytetowej, w której w sposób 

kompleksowy można podejść do prowadzenia badań i wdrażania innowacji. Obecna struktura w 

znacznym stopniu utrudnia ocenę, jakie efekty mają przynieść poszczególne osie priorytetowe. 

W związku z tym zakresy poszczególnych OP należy zweryfikować i uporządkować. 

Uwaga częściowo 

uwzględniona.

Opis  osi priorytetowych POIR został poddany modyfikacjom. 

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że celem głównym PO IR jest wspieranie innowacyjności i 

konkurencyjności polskiej gospodarki, wyrażające się głównie zwiększeniem nakładów na B+R. 

A zatem to głównie przedsiębiorcy, realizujący projekty badawczo-rozwojowe i innowacyjne, 

będą beneficjentami większości osi PO IR. Jednocześnie w programie położono duży nacisk na 

stymulowanie współpracy pomiędzy sektorem biznesu i nauki. W osi I  przedsiębiorcy będą 

decydować o konieczności zaangażowania naukowców w realizację projektu. Z kolei w ramach 

IV osi PO IR duży nacisk położony zostanie na angażowanie przedsiębiorstw w projekty B+R 

realizowane przez jednostki naukowe.

Celem I osi PO IR jest kompleksowe finansowanie projektów B+R w przedsiębiorstwach - badań, 

etapu prac rozwojowych oraz innych działań niezbędnych do skutecznej realizacji danego 

projektu B+R. Dlatego też w ramach projektów możliwe będzie finansowanie wydatków 

infrastrukturalnych (np. związanych z wyposażeniem laboratorium badawczego), ochroną 

własności intelektualnej czy też wzornictwem, co umożliwi lepsze dostosowanie zakresu 

projektu do potrzeb beneficjenta. Zakłada się, że ww. kategorie wydatków będą mogły 

stanowić uzupełnienie projektu, którego meritum dotyczy prowadzenia prac B+R. W związku z 

powyższym nie jest konieczne wprowadzenie demarkacji pomiędzy projektami I i III osi PO IR.                                                                                                                               

22 Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

uwaga ogólna Ponownie pragnę zwrócić uwagę, iż wsparcie studentów, doktorantów, granty badawcze dla 

kadry B+R, powinny być realizowane na poziomie regionalnym. Wielokrotnie podnoszone były 

wobec propozycji podziału w tym zakresie argumenty, iż pozostawienie na poziomie krajowym 

takich działań odbiera regionom narzędzia wspierania i rozwoju zidentyfikowanych specjalizacji. 

Interwencja na poziomie krajowym EFS winna skupić się przede wszystkim na wsparciu 

rozwiązań systemowych, natomiast w regionie winna adresowana zostać głównie do 

indywidualnych podmiotów (zgodnie z potrzebami regionu i regionalnymi specjalizacjami). 

Uwaga 

nieuwzględniona.

Zapisy w PO IR są zgodne z linią demarkacyjną. W PO IR przewiduje się wsparcie kadr sektora 

B+R zgodnie z zasadami właściwymi dla EFRR. 

23 Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

uwaga ogólna W linii demarkacyjnej przesłanej przez Ministerstwo 17 września br. zawarta jest informacja, iż. 

„w przypadku finansowania badań naukowych oraz projektów badawczych, w ramach PO IR 

zostaną wydzielone koperty regionalne”, natomiast w rozdziale 8.1 „Alokacje dzielone pomiędzy 

dwie kategorie regionów” jest mowa wyłącznie o kopercie finansowej dla województwa 

mazowieckiego. Proszę o stosowne doprecyzowanie zapisów w tym zakresie wraz ze 

wskazaniem metodologii wyliczenia  alokacji dla województw. 

Uwaga uwzględniona.  Rozdział dotyczący komplementarności PO IR z PO PW oraz RPO zostanie uzupełniony.  

Ponadto w ramach PO IR wydzielono dwa strumienie finansowania: dla regionów słabiej 

rozwiniętych oraz dla województwa mazowieckiego, co wynika z kwalifikowania tego 

województwa do kategorii regionów lepiej rozwiniętych. Jednocześnie w PO IR nie wydzielono 

kopert regionalnych (odrębnych alokacji) na finansowanie badań naukowych w regionach. 

Przewidziano natomiast  (w IV osi PO IR) możliwość wspierania tzw. regionalnych agend 

badawczych.

24 Centralny Instytut 

Ochrony Pracy-Państwowy 

Instytut Badawczy

uwaga ogólna 15, 17, 18, 

25

Utworzenie, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, systemu finansowego 

gwarantowania wytwórcom pokrycia części kosztów poniesionych na wyprodukowanie 

pierwszej serii nowo wdrażanych, a niesprzedanych, w odpowiednim terminie, produktów 

innowacyjnych. System gwarantowania powinien uwzględniać optymalne rozłożenie ryzyka 

pomiędzy instytucją gwarantującą, wytwórcą nowo wdrażanego produktu oraz instytucją 

naukową. Utworzenie takiego systemu ułatwiłoby pozyskanie producentów, ponieważ mogłoby 

zmniejszyć ryzyko ewentualnych strat związanych z niewystarczającym zbytem wytworzonego 

w pierwszej, niesprawdzonej pod względem komercyjnym, serii produktu. Komercjalizacja 

stanowi bowiem, poza wdrażaniem do produkcji, następne – ważne ogniwo łańcucha 

innowacyjnego.

Szczegółowe propozycje, do treści Programu zostały przesłane w piśmie Dyrektora Instytutu 

(Znak TP/789/4701/2013, z dnia 14.10.2013) do Dyrektora Dep. Koordynacji Polityki 

Strukturalnej w MRR.(poniżej)

Praktyka wskazuje,  iż  poważną barierą w procesie wdrażania do produkcji i komercjalizacji, 

a zatem stosowania, innowacyjnych rozwiązań technicznych jest niepewność producenta co 

do możliwości zbycia nowego, jeszcze rynkowo nierozpoznanego produktu. Możliwość 

uzyskania dofinansowania, lub częściowego gwarantowania finansowego, wdrożenia nowej 

technologii  w licznych przypadkach, nie gasi obaw potencjalnych wytwórców, które często, 

poza ryzykiem poniesienia kosztów wdrożenia technologii innowacyjnej, ogniskują się na 

problemie zbytu, szczególnie pierwszej wytworzonej partii nowych na rynku artykułów. 

Ponadto, już dokumencie „Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 

2014-2010”  (strony: 24 i 25 –„Wsparcie dostępu przedsiębiorstw do kapitału na innowacje” 

oraz „Kształtowanie postaw proinnowacyjnych”) podniesiono zagadnienie zapewnienia 

kapitału dla projektów związanych z komercjalizacją badań naukowych oraz realizacji 

przedsięwzięć systemowych w celu zwiększenia skłonności przedsiębiorstw do 

podejmowania działalności innowacyjnej.

Uwaga częściowo 

uwzględniona.

W PO IR zostały przewidziane mechanizmy oraz instrumenty (głównie w II osi programu), 

których celem będzie minimalizowanie ryzyka związanego z procesem komercjalizacji 

25 Fundacja na rzecz Nauki 

Polskiej

Wstęp 4 W POIR na str. 4  w 4 akapicie, ostatnie zdanie stanowi: Do istotnych problemów polskiej 

gospodarki należy ponadto niedostateczna współpraca przedsiębiorstw z sektorem nauki w 

zakresie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej, co przekłada się na silniejsze 

finansowanie badań podstawowych kosztem badań stosowanych i prac rozwojowych. Fakt 

niedostatecznej współpracy nauki i przedsiębiorstw nie jest wiązany w POIR z niedostatecznym 

finansowaniem przełomowych badań podstawowych lecz paradoksalnie z podejrzeniem, że 

badania podstawowe są finansowane w nadmiarze. Sytuacja jest jednak odwrotna.Zdanie w 

POIR jest więc skrótem myślowym i należałoby je zmienić, np., następująco: Do istotnych 

problemów polskiej gospodarki należy ponadto niedostateczna współpraca przedsiębiorstw z 

sektorem nauki w zakresie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej. Wyniki badań 

podstawowych zbyt rzadko przekładają się na badania stosowane i prace rozwojowe.

Według oficjalnych danych budżet badań podstawowych finansowanych w trybie 

konkursowym  stanowi nie więcej niż 16% budżetu państwa na badania naukowe rocznie. 

Jeśli za finansowanie badań podstawowych uznano by  także finansowanie działalności 

statutowej jednostek naukowych (co byłoby znacznym uproszczeniem), to wskaźnik ten 

mógłby wynieść 40%. 

Uwaga uwzględniona. Informacje przedstawione przez FnP zostaną uwzględnione  w diagnozie PO IR, stanowiącej 

załącznik do programu.



26 Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego

Wstęp 5 jest: W szczególności konieczne jest pobudzenie udziału przedsiębiorstw w finansowaniu B+R, z 

poziomu ok. 28% (2011 r.) do 50%.                                                                                                     

Proponujemy:  „W szczególności konieczne jest pobudzenie udziału przedsiębiorstw w 

finansowaniu B+R, z poziomu ok. 28% (2011 r.) do min. 50% do 2020 r.” 

Wysokość relacji wskaźników BERD i GERD na poziomie 50% jest zgodnie z dokumentami 

strategicznymi pułapem minimalnym.

Uwaga uwzględniona. Informacje przedstawione przez MNiSW zostaną uwzględnione  w diagnozie PO IR, stanowiącej 

załącznik do programu.

27 Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego

Wstęp 4  4 akapit We fragmencie tym wskazano udział przedsiębiorstw w finansowaniu B+R  w 2011 r., 

wynoszący ok. 28 %, co nie jest spójne z „Diagnozą”,  w której podano udział nakładów  sektora 

przedsiębiorstw w nakładach krajowych na B+R – (tabela) w 2011 r. wynosił 30,1% .  Raport GUS 

Nauka i technika w 2011 r . podaje obie wielkości: udział nakładów wewnętrznych na B+R 

sektora przedsiębiorstw w nakładach krajowych ogółem w 2011 r. – 30,1% oraz udział środków 

przedsiębiorstw krajowych w finansowaniu B+R w 2011 r. – 28,1%. Wielkości są zbliżone, ale nie 

tożsame. Do „Diagnozy” należy wstawić również wielkość 28,1% z odpowiednim opisem, 

natomiast w PO IR, podając wskaźnik 28 % należy doprecyzować, że chodzi o udział 

przedsiębiorstw krajowych.

Uwaga uwzględniona. Zapis zostanie ujednolicony. 

28 Maciej Dzierżanowski Wstęp Zasadnicza uwaga do przedstawionego do konsultacji projektu Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój odnosi się do sposobu wprowadzenia do tego dokumentu koncepcji 

krajowych klastrów kluczowych. Wskazanie, iż POIR będzie w sposób szczególny wspierał 

krajowe klastry kluczowe pojawia się dopiero w rozdziale 1.5. ‘Strategia inwestycyjna 

programu’. Nie wspomina się natomiast o nich we wstępie, gdzie mówi się przede wszystkim, że 

wsparcie będzie skoncentrowane na inteligentnych specjalizacjach, czyli na wybranych 

dziedzinach nauki i gospodarki stanowiących potencjał rozwojowy kraju i regionów. Nota bene 

sposób zdefiniowania klastrów kluczowych jako takich, które posiadają największy potencjał 

rozwojowy w skali kraju, a także w skali międzynarodowej zbliża je do inteligentnych 

specjalizacji. Wydaje się, że należałoby rozważyć umieszczenie konkursów na klastry kluczowe 

jako istotnego elementu (wdrożeniowego) krajowej strategii inteligentnej specjalizacji.

Tym niemniej w sytuacji, kiedy krajowe klastry kluczowe są wprowadzane niejako 

samodzielnie jako dodatkowa oś priorytetyzacji należałoby wzmocnić ich umocowanie

Uwaga uwzględniona. Informacja nt. klastrów kluczowych zostały uzupełnione i znajdują się w rozdz.  Wkład 

Programu w realizację Strategii Europa 2020 oraz osiągnięcie spójności gospodarczo społecznej 

i terytorialnej.

29 Maciej Dzierżanowski Wstęp Wskazanie kluczowych akcentów w opisie programu. Wydaje się, że we wstępie wybija się 

kwestia budowania narzędzi umożliwiających ośrodkom badawczym współpracę z biznesem 

oraz stymulujących transfer wiedzy. Trochę natomiast ginie – wymieniane niejako w drugiej 

kolejności – skierowanie wsparcia do przedsiębiorstw w celu podjęcia przez nie działalności 

badawczo-rozwojowej i innowacyjnej. W kontekście konieczności zwiększenia prywatnych 

nakładów na B+R+I, to właśnie ten obszar powinien być priorytetowy i nadawać nowy rys 

programowi POIR. Należy także uwzględnić możliwą zmianę regulacji w zakresie praw własności 

intelektualnej (tzw. uwłaszczenie naukowców), która istotnie zmieni kontekst procesów 

transferu wiedzy między sektorem nauki i sektorem przedsiębiorstw. 

Uwaga 

nieuwzględniona

We Wstępie na str. 6 znajduje się następująca informacja: "Podstawowym elementem PO IR 

będą instrumenty wsparcia skierowane do przedsiębiorstw w celu podjęcia przez nie 

działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej." Oznacza to, że wsparcie w ramach PO IR 

jest skierowane głównie do przedsiębiorstw.

30 Maciej Dzierżanowski Część 

strategiczna 

programu

W strategii inwestycyjnej programu mówi się, że „(…) poszczególni członkowie powiązania 

klastrowego [może lepiej klastra kluczowego + doprecyzowanie, że chodzi m.in. o 

przedsiębiorstwa, jednostki B+R, IOB i konsorcja tych podmiotów] otrzymają preferencje przy 

ubieganiu się o dofinansowanie projektów w ramach przewidzianych w programie 

instrumentów wsparcia”. Dalej w dokumencie nie „widzi” się już jednak priorytetowego statusu 

klastrów kluczowych. . Chodzi tu mianowicie o sposób zdefiniowania kryteriów wyborów 

projektów dla poszczególnych osi priorytetowych. Pojawia się tam zapis, iż wsparcie w ramach 

danej osi priorytetowej będzie udzielane z uwzględnieniem – 

w uproszczeniu – inteligentnych specjalizacji, nie wspomina się natomiast o klastrach 

kluczowych, które w ramach konkursów mają przedstawiać m.in. strategie rozwoju i plany 

działań, które mogłyby być punktem odniesienia dla projektów zgłaszanych przez podmioty 

z klastrów kluczowych. 

Uwaga częściowo 

uwzględniona.

Podstawowe informacje nt. klastrów kluczowych znajdują się w PO IR. Zakres tych informacji 

jest uwarunkowany procesem, który ma prowadzić do wybrania klastrów kluczowych. Proces 

ten znajduje się dopiero w początkowej fazie, w związku z czym projekt PO IR nie powinien 

zawierać zbyt wielu przesądzeń dot. klastrów. W PO IR zostaną dokonane niezbędne 

uzupełnienia, możliwe na obecnym etapie prac nad wyborem klastrów kluczowych, które 

wzmocnią znaczenie tych podmiotów w prowadzeniu działalności B+R+I.

31 Zamek Cieszyn Część 

strategiczna 

programu

Zagrożenie w POIR - zapis dot. wspierania rozwoju klastrów w większych miastach 

wojewódzkich

Obawa przed marginalizacja klastrów lokalnych w małych miastach. Uwaga 

nieuwzględniona.

W ramach PO IR wsparcie kierowane będzie do krajowych kluczowych klastrów, natomiast 

wsparcie klastrów lokalnych, regionalnych oraz ponadregionalnych będzie realizowane z RPO 

oraz PO PW.

32 Zamek Cieszyn Część 

strategiczna 

programu

- czy Akademie Sztuk Pięknych można traktować jako jednostkę naukową w POIR? Brak jasnej definicji. Wydziały wzornictwa przemysłowego są polem współpracy pomiędzy 

projektantami, a przedsiębiorstwami.

Uwaga uwzględniona. Według ustawy z dnia 30.04.2010 r. o zasadach finansowania nauki - ASP jest jednostką 

naukową, a więc będzie mogła aplikować o wsparcie w PO IR.

33 Urząd Marszałkowski 

Województwa Lubuskiego

Część 

strategiczna 

programu

7 i 15 Akapit o inteligentnych specjalizacjach jest niemal identyczny. Nie ma potrzeby powtarzania we wstępie niemal całego akapitu z części strategicznej. Uwaga  uwzględniona. W perspektywie finansowej na lata 2014-2020 konieczna jest koncentracja wydatkowania 

funduszy unijnych na inteligentnych specjalizacjach. Informacje zawarte w PO IR zostaną 

poprawione, tak aby uniknąć powtórzeń.

34 Urząd Marszałkowski 

Województwa Lubuskiego

Część 

strategiczna 

programu

7 w akapicie dotyczącym celu PO IR dodać: Cel ten będzie realizowany...o zasięgu 

ponadregionalnym, krajowym i międzynarodowym....

Współpraca ponadregionalna, obejmująca kilka województw, w szczególności wynikająca ze 

strategii ponadregionalnych, przyczyni się do wzmocnienie polskiej nauki na arenie 

międzynarodowej i także powinna być  preferowana.

Uwaga uwzględniona. Wymagane uzupełnienie zostanie wprowadzone w PO IR. 



35 Gmina Miejska Kraków Część 

strategiczna 

programu

17 Zapomniano o wspieraniu współpracy ponadregionalnej. Mimo, że w dotychczasowych 

działaniach przeznaczono na tę współpracę znaczne środki, trzeba być świadomym, że nadal 

pozostaje w tej sprawie wiele do zrobienia

W przypadku Celu tematycznego 3 (Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego 

oraz sektora rybołówstwa i akwakultury), stwierdzono, że będzie on realizowany w 

większości poprzez Regionalne Programy Operacyjne na poziomie regionalnym, natomiast w 

ramach PO IR będą podejmowane głównie działania o charakterze systemowym i 

pilotażowym. Będą one skierowane m.in. na: rozwój internacjonalizacji przedsiębiorstw i 

promocję gospodarczą Polski oraz popularyzację nauki i innowacyjności w społeczeństwie

Uwaga uwzględniona. W ramach PO IR przewiduje się wsparcie projektów realizowanych we współpracy przez 

partnerów pochodzących z tych samych lub różnych regionów, zarówno w ramach celu 

tematycznego 1, jak i celu tematycznego 3. Oznacza to więc, że PO IR będzie wspierał 

współpracę ponadregionalną. Głównymi odbiorcami wsparcia w ramach PO IR są 

przedsiębiorstwa, jednostki naukowe oraz instytucje otoczenia biznesu, które wspierają 

działalność B+R. Beneficjentami PO IR będą także podmioty integrujące sektor nauki, 

gospodarki i otoczenia biznesu, takie jak konsorcja, klastry, platformy technologiczne itp. Tego 

rodzaju podmioty/porozumienia, stanowiące przykład współpracy międzyregionalnej i 

międzysektorowej mogą ubiegać się o wsparcie w ramach wszystkich instrumentów PO IR (o ile 

podmioty wchodzące w ich skład zostały wskazane w katalogu typów beneficjentów 

przypisanym do danej osi PO IR).

36 Gmina Miejska Kraków Część 

strategiczna 

programu

17 Eksperckie grupy inicjatywne lub koordynacyjne, w skład których wchodziliby również 

przedstawiciele środowisk MŚP wzbudzałyby większe zaufanie przedsiębiorców i przyczyniałyby 

się do skuteczniejszej realizacji Programu

W nawiązaniu do Celu tematycznego 1 (Wspieranie badań naukowych, rozwoju 

technologicznego i innowacji) samo inwestowanie w ośrodki naukowo-techniczne nie musi 

przełożyć się bezpośrednio na rozwój innowacyjności w MŚP. Niezbędne są zatem działania 

nastawione na promocję innowacyjności oraz aktywizowanie współpracy nauki i MŚP. 

Jednym z najważniejszych punktów wydaje się więc rekomendacja czwarta: stosowanie 

mechanizmów wzmacniających wspólne zaangażowanie podmiotów z sektorów nauki i 

gospodarki. Działania takie powinny być jednak przygotowywane przy udziale zarówno 

przedstawicieli instytucji naukowych, jak i MŚP (w tym przedstawicieli organizacji 

skupiających przedsiębiorców).

Uwaga uwzględniona. Większość instrumentów PO IR uwzględniać będzie mechanizmy stymulujące współpracę 

sektorów biznesu i nauki, np. poprzez preferowanie projektów tworzonych przez konsorcja 

przedsiębiorstw i jednostek naukowych. W ramach PO IR główny nacisk położony zostanie na 

wsparcie takich projektów, które będą angażować przedsiębiorstwa w działalność B+R oraz 

zwiększać ich innowacyjność. Ma to szczególne znaczenie dla realizacji głównego celu PO IR, 

jakim jest wzrost nakładów na B+R. Przedsiębiorstwa, które chcą tworzyć innowacyjne 

produkty i usługi, nie zawsze dysponują odpowiednim zapleczem badawczo-rozwojowym 

(infrastrukturą, zasobami kadrowymi) dla realizacji tego typu działań. Jednocześnie w 

przypadku niektórych firm (zwłaszcza mniejszych) nie jest zasadne inwestowanie w rozwój 

własnego zaplecza B+R. A zatem współpraca z jednostkami naukowymi jest dobrym 

rozwiązaniem dla przedsiębiorstw planujących opracowanie nowych lub ulepszonych 

produktów/usług, lecz nie posiadających własnych działów B+R. Wsparcie projektów B+R 

realizowanych we współpracy z jednostkami naukowymi zostało przewidziane w I osi PO IR. 

Stymulowanie współpracy na linii biznes – nauka powinno także przyczynić się do lepszego 

ukierunkowania prac B+R, realizowanych przez jednostki naukowe na potrzeby przedsiębiorstw, 

a w konsekwencji do wzrostu wykorzystania efektów pracy naukowców w działalności 

gospodarczej. Dlatego też w ramach IV osi PO IR zakłada się koncentrację wsparcia publicznego 

na projektach badawczych odpowiadających na potrzeby rynku, a zatem takich, które 

uwzględniają udział przedsiębiorców w definiowaniu celów i zakresu prac B+R, oraz których 

efekty będą wykorzystywane w działalności przedsiębiorstw.

 Obok wsparcia dla realizacji kompleksowych projektów B+R zaplanowanego w I i IV osi POIR, w 

III osi programu przewidziano instrumenty odpowiadające na potrzeby przedsiębiorstw, które 

stawiają pierwsze kroki w działalności B+R i nie posiadają doświadczenia we współpracy z 

sektorem nauki. Do takich instrumentów należą Bony na innowacje, czyli granty dla 

przedsiębiorstw umożliwiające sfinansowanie zakupu usług świadczonych przez jednostki 

naukowe. Usługi B+R obejmować mogą opracowanie nowego lub znaczące ulepszenie 

istniejącego produktu/ usługi/ technologii produkcji, opracowanie projektu wzorniczego lub 

innowacji nietechnologicznej. W ramach III osi PO IR przewiduje się także wsparcie instytucji 

otoczenia biznesu oraz tzw. brokerów innowacji, czyli podmiotów lub osób ułatwiających 

transfer wyników badań z jednostek naukowych do przedsiębiorstw poprzez specjalistyczne 

doradztwo. Szczegółowe zasady realizacji instrumentów PO IR ukierunkowanych na 

stymulowanie współpracy nauki i biznesu zostaną opisane w dokumentach niższego rzędu. 

Udział przedstawicieli instytucji naukowych oraz przedstawicieli organizacji skupiających 

przedsiębiorców w opracowaniu ww. zasad (np. w ramach udziału w pracach Komitetu 

Monitorującego) przyczyni się do lepszego dostosowania interwencji do oczekiwań 

potencjalnych beneficjentów.

37 Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Małopolskiego | 

Departament Polityki 

Regionalnej

Część 

strategiczna 

programu

16 W nawiązaniu do zapisu w akapicie szóstym, a w konsekwencji, także w pozostałych częściach 

projektu programu, prosimy o rozważenie rezygnacji z planowania w ramach PO IR realizacji 

działań polegających na wsparciu przedsiębiorstw rozpoczynających działalność B+R.

Z punktu widzenia logiki podziału interwencji, efektywności systemu wdrażania programów, 

a także charakteru beneficjenta – nie wydaje się celowe, ani zasadne dystrybuowanie 

wsparcia dla firm rozpoczynających działalność B+R poprzez program krajowy. Za wyjątkiem 

funduszy kapitału zalążkowego, wszelkie wsparcie dla przedsiębiorstw, szczególnie MŚP na 

początkowym etapie działalności B+R powinno być realizowane w programach regionalnych.

Uwaga 

nieuwzględniona.

Strategia inwestycyjna PO IR uwzględnia możliwość wsparcia przedsiębiorstw posiadających 

różne potrzeby w zakresie  rozwoju działalności B+R+I. Dlatego też środki PO IR kierowane będą 

również na wspieranie przedsiębiorstw rozpoczynających działalność B+R (np. start-upy). 

Ponadto należy podkreślić, że POIR przewiduje wsparcie kompleksowych projektów badawczo-

rozwojowych i projektów wdrożeniowych realizowanych w I i II osi, natomiast w ramach III osi 

programu finansowane będą działania prostsze, kierowane do firm, które chcą wzmocnić swój 

potencjał do prowadzenia prac B+R, np. poprzez rozwój zasobów infrastrukturalnych 

(wyposażenie laboratoriów, działów B+R), ochronę własności przemysłowej lub zakup usług 

B+R. Beneficjentami III osi mogą być zarówno przedsiębiorstwa posiadające doświadczenie w 

działalności B+R+I jaki i stawiające pierwsze kroki w tej dziedzinie.



38 Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Małopolskiego | 

Departament Polityki 

Regionalnej

Część 

strategiczna 

programu

16 Prosimy o rozważenie możliwości weryfikacji założenia, zgodnie z którym w ramach PO IR 

wsparcie dla wdrożeń wyników prac B+R ma być realizowane wyłącznie poprzez instrumenty 

zwrotne. Prosimy o rozważenie dopuszczenia możliwości zastosowania w odniesieniu do tego 

typu interwencji także instrumentów o charakterze mieszanym np. dotacji podlegającej 

częściowemu zwrotowi

Wydaje się, że instrument o charakterze mieszanym byłby bardziej adekwatny w odniesieniu 

wsparcia projektów przedsiębiorstw, zakładających także realizację kolejnych etapów prac 

badawczo-rozwojowych w celu dostosowania danej technologii do wdrożenia. Instrument o 

charakterze mieszanym pozwoliłby na wprowadzenie korzystniejszych warunków wsparcia w 

ramach CT 1. W ten sposób można byłoby lepiej określić demarkację z CT 3, gdzie będą 

stosowane głównie instrumenty zwrotne, w tym na zakup technologii gotowych do 

bezpośredniego wdrożenia.

Uwaga  uwzględniona. W odniesieniu do projektów polegających na wdrożeniu wyników prac B+R w ramach II osi 

POIR mogą zostać zastosowane instrumenty mieszane lub zwrotne. Kwestia ta zostanie 

rozstrzygnięta w toku dalszych prac nad programem lub dokumentami wdrożeniowymi, 

określającymi sposób realizacji poszczególnych instrumentów wsparcia.

39 osoba fizyczna 2 Część 

strategiczna 

programu

41563 Program powinien zakładać analizę trwałości planowanych działań w powiazaniu z 

alternatywnymi kosztami osiągniecia tych samych celów. M.in. z tego punktu widzenia, ważnym 

zadaniem jest przygotowanie efektywnej metodologii oceny efektów (w tym monitorowania i 

ewaluacji) która pozwoliłaby na rzetelne zbadanie projektów i działań. Należy przeanalizować 

zakładane wskaźniki, aby były one nie tylko metodologicznie poprawne, ale aby opierały się na 

krytycznej analizie źródeł danych i sposobów, w jaki są gromadzone i przetwarzane. 

Problemem mogą być niektóre założenia; m.in. to, że interwencja powinna skoncentrować się 

na inteligentnych specjalizacjach. Obecnie takie specjalizacje nie są jeszcze zidentyfikowane w 

sposób niepozostawiający wątpliwości co do rzetelności zastosowanej metody, a stosowana 

metodologiczna dowolność w zakresie sposobów procedowania przy ich identyfikacji może 

budzić poważne zastrzeżenia.

W kwestii uspójnienia podejścia do definiowania innowacyjności, przedstawione zapisy są 

nieprecyzyjne: z jednej strony postuluje się zastosowanie jednolitej definicji, z drugiej 

wprowadza zapis o jakościowej, „eksperckiej” ocenie innowacyjności rozwiązań. Pozostawia to 

zbyt szeroki margines dla dowolnych interpretacji informacji przez ekspertów. 

Także samo wyłanianie ekspertów do oceny wniosków może budzić sporo kontrowersji 

zwłaszcza w sytuacji, gdy oceniany projekt będzie wysokospecjalistyczny i charakteryzował się 

będzie dużą unikalnością. W takiej sytuacji nietrudno o konflikt interesów. 

Program musi konsumować przede wszystkim zapisy dokumentów strategicznych, w tym 

przede wszystkim strategii zintegrowanych oraz strategii długookresowej i średniookresowej.

Jeśli chodzi o definicje innowacji, warto stosować tę zapisaną w Oslo Manual, który stanowi 

podstawę dla statystyki innowacji. Istnieje jednak wiele innych, które mogłyby być brane 

pod uwagę. Pamiętać należy jedynie, że o innowacji możemy mówić tylko wówczas, gdy 

opracowane rozwiązanie zostanie wprowadzone na rynek – sam wynalazek, czy opracowana 

technologia nie jest jeszcze innowacja. Np. Freeman definiuje ją jako pierwsze handlowe 

zastosowanie nowego produktu, procesu, systemu lub urządzenia. W pracach Doylea i 

Bridgewatera wprost mówi się, ze wynalazek dotyczy nowego produktu, innowacja jest zaś 

nowym rozwiązaniem, które oferuje jakość klientom; innowacja może ale nie musi 

angażować technikę. 

Warto skoncentrować się na etapach procesu innowacyjnego i w większym stopniu opierać 

się na ugruntowanej już w naukach ekonomicznych i naukach o zarzadzaniu wiedzy w tym 

zakresie. Postulowanie zwiększenia kooperacji miedzy nauka a przedsiębiorstwami bez 

zaangażowania ze strony administracji może być nieefektywne – w nowoczesnych modelach 

procesu zaproponowanych przez Etzkowitza i Leydesdorffa rola trzeciego partnera procesu 

jest ściśle związana z możliwymi do osiągniecia efektami. Z punktu widzenia samych 

innowatorów wprowadzających innowacje, można posłużyć się opisanymi przez Rogersa 

etapami, gdzie każdy z etapów będzie objęty interwencją za pomocą oddzielnie 

skomponowanych instrumentów. Możemy tu mówić o 6 etapach: rozpoznaniu problemu, 

badaniach podstawowych i stosowanych, pracach rozwojowych, komercjalizacji, dyfuzji i 

adopcji oraz konsekwencjach.

Uwaga częściowo 

uwzględniona.

W PO IR będą stosowane definicje takich pojęć jak innowacje, zaczerpnięte z właściwych 

opracowań krajowych i międzynarodowych. Sugerowane przez autora rozwiązania dotyczące 

projektowania wsparcia innowacyjności są częściowo zastosowane w PO IR, gdyż program 

rozróżnia stadia rozwoju przedsiębiorstwa (start-upy, firmy w fazie wzrostu, firmy o 

ugruntowanej pozycji), a także różne etapy prowadzenia działalności  badawczej (obejmuje 

badania określone w ustawie o zasadach finansowania nauki)  oraz innowacyjnej. Z uwagi na 

ograniczoną liczbę znaków przy opisie poszczególnych części PO IR, nie jest możliwe 

przedstawienia bardziej szczegółowych informacji w tym zakresie. 

Spójność zapisów dotyczących koncentracji środków na wybranych sferach istotnych dla 

inteligentnego rozwoju i problematyce innowacyjności pozostawia wiele do życzenia 

(szczególnie w kontekście zapisów zawartych w SIEG i KSRR).

Trudno oprzeć się wrażeniu, że zapisane w projekcie zadania w zbyt dużym stopniu 

koncentrują się na samych procesach zarządzania środkami UE. Z drugiej strony, położenie 

nacisku na możliwości komercjalizacji wyników b+r, a zatem – w efekcie – przede wszystkim 

na sukces rynkowy może przyczynić się do dalszego obniżenia nakładów na badania 

podstawowe, które są istotne dla osiągnięcia długofalowego wzrostu gospodarczego.

40 Stowarzyszenie Krajowego 

Forum Parków 

Przemysłowych i Parków 

Technologicznych

Część 

strategiczna 

programu

16 brak instrumentów stymulujących rozwój polskiego przemysłu (producentów) Obserwując niemiecką i francuską gospodarkę, a także inne światowe potęgi gospodarcze, 

wydaje się uzasadnionym wprowadzenie mechanizmów wspierania polskiego przemysłu w 

zakresie komercjalizacji technologii (zakup polskiej myśli naukowej przez polski przemysł). W 

ostatnich latach obserwuje się zalew rynku krajowego przez zagraniczną technologię 

(dystrybucja) i sprzedaż polskiego przemysłu (produktów oraz firm) zagranicznym partnerom 

gospodarczym. Warto wprowadzić instrumenty finansujące rozwój polskich specjalizacji 

technologicznych, wzmacniać silne polskie przedsiębiorstwa, przekształcać obiecujących 

rynkowo MSP w duże zakłady przemysłowe, stwarzać ułatwienia dla polskich zakładów 

przemysłowych do zakupu polskiej myśli technologicznej (rozwój IOB, pośredniczących 

między nauką a gospodarką, między przemysłem a MSP).

Uwaga 

nieuwzględniona.

PO IR zawiera instrumenty stymulujące rozwój polskiego przemysłu - są to działania 

nakierowane na wsparcie działalności B+R, tworzenie CBR, wsparcie wdrożeń wyników prac 

B+R oraz innowacji. Jednocześnie w POIR nie ma podziału instrumentów wsparcia na branże. 

Ponadto w PO IR nie mogą być stosowane żadne preferencje o charakterze narodowym, 

preferujące np. projekty firm z polskim kapitałem, przed inwestycjami firm zagranicznych. 

Spółki z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowane w Polsce będą traktowane w taki sam 

sposób, jak spółki z wyłącznie polskim kapitałem. 



41 humac sp. z o.o. Część 

strategiczna 

programu

str 15-16. 

Instrumen

ty 

Zwrotne

Na podstawie doświadczeń z funduszami Jeremie i kredytem technologicznym do roku 2013 

należy wnioskować, że przedsiębiorcy wolą ubiegać o wsparcie w postaci dotacji bezzwrotnych 

albo korzystać, o ile posiadają odpowiednią zdolność, z kredytów komercyjnych, zwłaszcza że sa 

one obecnie rekordowo tanie z powodu niskiej stopy bazowej NBP.  

Jeżeli instrumenty zwrotne mają być atrakcyjne dla przedsiębiorców muszą skutecznie 

konkurować z ofertą komercyjną banków i podobnych instytucji. A zatem można to osiągnąć w 

jednym z poniższych przypadków:



1.	Uproszczona procedura otrzymania pomocy zwrotnej – tj. prościej niż w banku komercyjnym, 

albo bez wyłączenia podmiotów nieatrakcyjnych dla banków. Jest to trudne i obarczone dużym 

ryzykiem inwestycyjnym.

2.	Atrakcyjne oprocentowanie, niższe niż w banku komercyjnym. W praktyce, biorąc pod uwagę 

koszty pisania wniosku o dofinansowanie (nadmiar dokumentacji, skomplikowana ocena 

formalna, etc.), atrakcyjnym wydaje się oprocentowanie ujemne takiej pożyczki na poziomie 

minus 10% - minus 5% (sic).

3.	Wsparcie przez instrumenty mieszane: np. dotacja bezzwrotna w wymiarze pokrycia wkładu 

własnego inwestycji w 30% kosztów kwalifikowanych, instrumenty zwrotne dla finasowania 

pozostałych 70%  kosztów kwalifikowanych.

Statystyczny przedsiębiorca nie potraktuje instrumentu zwrotnego jako atrakcyjnego 

wsparcia. Będzie rzeczą niezwykle trudną wypromować takie instrumenty jako bardziej 

atrakcyjne niż tani kredyt komercyjny ze względu na niską stopę referencyjną NBP i 

wzmożoną akcję pozyskania klienta przez konkurujące ze sobą banki. W istocie wiele banków 

komercyjnych stosuje uproszczoną procedurę kredytową dla przedsiębiorstw w związku 

polepszającą się sytuacją gospodarki i zmniejszonym ryzykiem w przededniu gospodarczej 

hossy w skali makro.

Najbardziej atrakcyjną formą instrumentów zwrotnych będzie pożyczka ujemnie 

oprocentowana wraz z uproszczoną procedurą formalną przyznania wsparcia. Takie działania 

są zachęcają przedsiębiorców do podejmowania ryzyka inwestycyjnego, ponieważ zysk 

kredytowy w miejsce kosztu kredytu premiuje ich wysiłek. Jest to rozwiązanie stosowane 

obecnie w czasach kryzysu przez rządy krajów pragnących pobudzić wzrost gospodarczy 

inaczej niż przez drukowanie pieniądza bez pokrycia i skupowanie aktywów bankowych za 

wszelką cenę. Np. Szwecja, Szwajcaria.

Uwaga częściowo 

uwzględniona.

Zgodnie z założeniami dotyczącymi realizacji instrumentów zwrotnych, mają być one 

uzupełnieniem, a nie konkurencją dla produktów finansowych oferowanych przez sektor 

bankowy. Ponadto, w przypadku PO IR dyskusja na temat skali współfinansowania 

instrumentów zwrotnych oraz ich rodzaju wspieranych w programie będzie jeszcze 

prowadzona. Planowane jest m.in. zlecenie oddzielnego badania - ewaluacji ex ante 

instrumentów finansowych przewidzianych do realizacji w PO IR. 

42 humac sp. z o.o. Część 

strategiczna 

programu

str 16. 

„Tzw. 

Klastry 

kluczowe” 

str 30

Projekt przewiduje powołanie listy klastrów kluczowych, chociaż nie definiuje takich klastrów. 

Obawy budzi ekskluzywna lista takich klastrów, które jako wyróżnione na początku w arbitralnej 

procedurze jako jedyne mogą ubiegać się o dotacje na warunkach preferencyjnych z 

ogólnopolskich PO IG. Już sam fakt zamknięcia takiej listy na początku programowania 2014-20 

budzi sprzeciw jako działanie niekonstytucyjne, bowiem promujące działanie o znamionach 

czynu nieuczciwej konkurencji. W istocie należy wspierać wszelkie ogólnopolskie inicjatywy 

klastrowe, zwłaszcza nowe, o ile mają one charakter ogólnopolski (a nie regionalny) i dotyczą 

nowoczesnych branży o dużym potencjale wzrostu jak branża informatyczna, czy branża 

outsourcingu usług, które to branże są świetnym towarem eksportowym Polski. 

Postulujemy, aby nabór do listy klastrów kluczowych był koniecznie ciągły, o ile wprowadzenie 

takiej definicji jest w ogóle zasadne i przeprowadzone będzie w sposób prawnie uzasadniony. 

Postulujemy, aby klastry kluczowe i inne ogólnopolskie klastry miały swoje odrębne działanie i 

były premiowane w sposób atrakcyjny dla beneficjentów, np. przez wyższy procent 

dofinansowania.

Dowolna i arbitralna selekcja klastrów przez urzędników na podstawie niezdefiniowanych 

prawnie kryteriów stanowi naruszenie zasady praworządności. Oświadczamy, że nawet 

gdyby taka definicja legalna powstała, ustalenie listy „klastrów kluczowych” przed 

ogłoszeniem projektu dla klastrów jest jednoznaczne z ograniczeniem konkurencji, co może 

mieć miejsce tylko pod wyjątkowymi warunkami, które tutaj nie zachodzą. Zamknięcie kręgu 

podmiotów w formie listy zamyka drogę wielu istniejącym już podmiotom i wyklucza 

podmioty mogące powstać w przyszłości lub będące w trakcie tworzenia, a które to 

podmioty mogłyby ubiegać się o dofinansowanie w przyszłości. Oczywiście organy 

administracji publicznej zobowiązane są do przestrzegania zasad uczciwej konkurencji oraz 

równego traktowania podmiotów, także przyszłych, powstałych w latach 2014-20. Tworzenie 

zamkniętej listy podmiotów, które będą mogły starać się o uzyskanie dofinansowania 

stanowi poważne naruszenie tychże podstawowych zasad naszego porządku prawnego i 

może prowadzić do uzasadnionych protestów, łącznie z pozwem cywilnym przeciwko MRR, a 

po wyczerpaniu tej drogi z pozwem do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Kodeks postępowania administracyjnego określa zasadę praworządności rozumianą jako 

obowiązek przestrzegania prawa przez organy administracji publicznej, co odpowiada 

konstytucyjnemu ujęciu zasady praworządności wyrażonej w Konstytucji RP, zgodnie z 

którym organy administracji działają na podstawie i w granicach prawa. Przypominamy, że a 

obecnym etapie żaden akt prawny nie definiuje pojęcia „klastrów kluczowych”, co jest 

warunkiem koniecznym oceny niniejszego projektu PO IG.

Uwaga częściowo 

uwzględniona.

Planowany sposób uwzględnienia klastrów w programach operacyjnych na lata 2014-2020 

wynika z analizy raportu pt. Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 r. 

Rekomendacje Grupy roboczej ds. polityki klastrowej. Należy zaznaczyć, że Grupa robocza ds. 

polityki klastrowej została powołana i działała pod kierownictwem Ministra Gospodarki, 

natomiast jej prace były koordynowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Preferencyjne traktowanie klastrów kluczowych w PO IR nie powoduje, iż pozostałe typy 

klastrów będą wykluczone ze wsparcia ze środków funduszy strukturalnych. Pozostałe klastry, a 

także przedsiębiorcy w nich uczestniczący, będą mogły ubiegać się o wsparcie w PO IR (jednak 

bez preferencji, jak klastry kluczowe), a dodatkowo specjalne, dedykowane im działania mogą 

być realizowane w ramach 16 RPO oraz PO PW. W PO IR przewidziano wsparcie Krajowych 

klastrów kluczowych zgodnie z dokumentem pt. Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce 

do 2020 r. Procedura wyboru klastrów kluczowych ma zawierać mechanizm cyklicznej 

aktualizacji  listy takich podmiotów. Jednocześnie należy podkreślić, że proces wyboru klastrów 

kluczowych będzie prowadzone przez inne instytucje (MG i PARP) i będzie on prowadzony 

niezależnie od przygotowania PO IR.

43 Instytut Badań Energii 

Wodnej Sp. z o.o.

Część 

strategiczna 

programu

16 Brakuje informacji o klastrach. Współpraca może odbywać się bez udziału w powiązaniu lub 

poprzez udział w strukturach klastra.

PO IR będzie również oddziaływał na otoczenie przedsiębiorstw oraz będzie stymulował 

współpracę pomiędzy firmami, jednostkami naukowymi oraz IOB w tym min. koordynowaną 

w ramach klastrów.

Uwaga 

nieuwzględniona.

W części strategicznej programu zawarte są informacje o klastrach kluczowych. Diagnoza PO IR 

również zawiera rozdział, w którym prezentowana jest sytuacja klastrów w Polsce.

44 Instytut Badań Energii 

Wodnej Sp. z o.o.

Część 

strategiczna 

programu

16 Brak informacji o znaczeniu wody. Polska jest na 22 miejscu pod względem dostępu do wody w 

UE.

Proponujemy zapis.

Polską gospodarkę charakteryzuje wysoka energochłonność i zasobochłonność oraz 

ograniczone zasoby wodne, dlatego w ramach PO IR będą przewidziane rozwiązania służące 

zintegrowanemu podejściu do kwestii efektywnego wykorzystania zasobów, w tym energii, 

surowców oraz wody.

Uwaga częściowo 

uwzględniona.

Środki PO IR będą mogły zostać przeznaczone na współfinansowanie projektu przewidującego 

rozwiązania wspierające oszczędne gospodarowanie wodą przy jego realizacji. 

45 Instytut Badań Energii 

Wodnej Sp. z o.o.

Część 

strategiczna 

programu

15 Pominięto znacznie współpracy w ramach powiązań kooperacyjnych. Proponujemy zapis:

Źródłem innowacyjności przedsiębiorstw są nie tylko projekty B+R, realizowane 

samodzielnie, we współpracy z jednostkami naukowymi lub w ramach klastrów, ale także 

działania polegające na wykorzystaniu dostępnej wiedzy i technologii, które w wyniku 

przeprowadzenia prac rozwojowych, umożliwiają stworzenie nowych produktów i usług.

Uwaga częściowo 

uwzględniona.

Zagadnienie współpracy w ramach powiązań kooperacyjnych zostanie uwzględnione w PO IR.



46 Instytut Badań Energii 

Wodnej Sp. z o.o.

Część 

strategiczna 

programu

14 W opisie głównych celów brakuje informacji o współpracy w strukturach klastrowych. 

Proponowany zapis jest pełniejszy.

Proponujemy zapis:

Cel główny PO IR zostanie osiągnięty przez koncentrację działań programu na: 

- budowie powiązań między nauką i potrzebami rynku oraz przedsiębiorstwami w tym 

wzmacnianiu roli klastrów w celu budowy tych powiązań.

Uwaga uwzględniona. Proponowany zapis zostanie wprowadzony w PO IR.

47 Instytut Badań Energii 

Wodnej Sp. z o.o.

Część 

strategiczna 

programu

12 Brak zapisu o roli koordynatorów klastrów do osiągnięcia celów POIR. Proponujemy zapis:

Odpowiedzią PO IR jest skierowanie środków finansowych na rzecz wzmacniania zdolności i 

potencjału do prowadzenia badań naukowych w Polsce i ich komercjalizacji, wsparcia 

projektów B+R realizowanych samodzielnie przez przedsiębiorstwa, wspólnie z jednostkami 

naukowymi  jak i we współpracy z koordynatorami klastrów, a także na rzecz generowania i 

absorpcji innowacyjnych rozwiązań przez firmy.

Uwaga uwzględniona. W POIR zostanie wprowadzony zapis o brzmieniu: Odpowiedzią PO IR jest skierowanie środków 

finansowych na rzecz wzmacniania zdolności i potencjału do prowadzenia badań naukowych i 

prac rozwojowych w Polsce oraz ich komercjalizacji, wsparcia projektów B+R, realizowanych 

przez przedsiębiorstwa samodzielnie, wspólnie z jednostkami naukowymi, jak i w ramach 

inicjatyw klastrowych, a także na rzecz generowania i absorpcji innowacyjnych rozwiązań przez 

firmy.

48 Instytut Badań Energii 

Wodnej Sp. z o.o.

Część 

strategiczna 

programu

9 Naszym zdaniem ekoinnowacje powinny mieć identyczny priorytet jak innowacje radykalne. Proponujemy zapis:

W nowej perspektywie konieczna jest zmiana podejścia w tym zakresie. Pomoc bezzwrotna 

powinna być przeznaczona wyłącznie na tzw. innowacje radykalne lub ekoinnowacje, w 

pozostałych przypadkach należy stosować mechanizmy zwrotne oraz inne instrumenty, takie 

jak ulgi podatkowe (np. na zatrudnienie pracowników działów B+R).

Uwaga 

nieuwzględniona.

PO IR będzie proponował horyzontalne rozwiązania dotyczące wsparcia innowacyjności oraz 

będzie promował projekty polegające na tworzeniu innowacyjnych rozwiązań samodzielnie 

przez beneficjenta lub we współpracy z inymi podmiotami. Każdy rodzaj innowacyjności 

(radykalne/na skalę światową, ale też o skali istotnej z punktu widzenia danego 

przedsiębiorstwa) będzie mógł zostać objęty wsparciem, przy czym wsparcie to będzie 

realizowane za pomocą różnego rodzaju instrumentów (np. w przypadku innowacji istotnych z 

punktu widzenia firmy, wymagających poniesienia stosunkowo niewielkich nakładów będą 

stosowane bony na innowacje). Ponadto nie planuje się w PO IR wprowadzenia zmian, które 

zrównywałyby innowacje radykalne z ekoinnowacjami. 

49 Instytut Badań Energii 

Wodnej Sp. z o.o.

Część 

strategiczna 

programu

7 Brakuje informacji o IOB. Proponujemy zapis:

W proces ten powinni być zaangażowani przedstawiciele świata biznesu, nauki, IOB,  

partnerzy społeczni i administracja.

Uwaga uwzględniona Proponowany zapis (uzupełnienie o IOB) zostanie wprowadzony w PO IR.

50 Instytut Badań Energii 

Wodnej Sp. z o.o.

Część 

strategiczna 

programu

7 Brak informacji o tym, że do IOB zaliczani są koordynatorzy klastrów. Niejednokrotnie 

spotykaliśmy się w ramach RPO że pod pojęciem IOB rozumiano tylko izby, cechy, agencje 

rozwoju regionalnego, ale nie spółki prawa handlowego czy fundacje koordynujące klastry

Proponujemy zapis:

Również w tym zakresie planowane jest finansowanie ze środków PO IR określonych działań, 

głównie dotyczących wsparcia w korzystaniu przez przedsiębiorstwa z proinnowacyjnych 

usług świadczonych przez IOB w tym min. przez koordynatorów klastrów.

Uwaga 

nieuwzględniona.

Działania polegające na wsparciu w świadczeniu proinnowacyjnych usług na rzecz 

przedsiębiorstw będą prowadzone wyłącznie w stosunku do IOB (np.. Parków naukowo-

technologicznych, centrów transferu technologii, itp.). Nie planuje się uwzględnienie w tej 

grupie klastrów.

51 Instytut Badań Energii 

Wodnej Sp. z o.o.

Część 

strategiczna 

programu

6 Brak informacji o wodzie. Proponujemy zapis: 

Takie rozwiązania przyczynią się do uwolnienia potencjału innowacyjnego wynikającego ze 

ściślejszej współpracy przedsiębiorstw oraz nauki, a także pozwolą odpowiedzieć na krajowe 

i regionalne wyzwania w zakresie zaopatrzenia w surowce, wodę,  bezpieczeństwa 

energetycznego i żywnościowego oraz ochrony środowiska.

Uwaga uwzględniona. Proponowany zapis (uzupełnienie wyliczenia o "wodę") zostanie wprowadzony w PO IR.

52 Instytut Badań Energii 

Wodnej Sp. z o.o.

Część 

strategiczna 

programu

6 Brak informacji o priorytetowym znaczeniu wody. Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej w PO IR priorytetowo będą traktowane 

ekoinnowacje - innowacyjne technologie środowiskowe w dziedzinie ochrony środowiska, w 

tym w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, zanieczyszczeń powietrza, wody, 

oraz adaptacji do zmian klimatu

Uwaga uwzględniona. Zapisy zostaną wprowadzone do programu.

53 Instytut Badań Energii 

Wodnej Sp. z o.o.

Część 

strategiczna 

programu

5 Brakuje zapisu o racjonalnym gospodarowaniu wodą. Proponujemy aby zapis brzmiał:

Będą więc przede wszystkim wspierały innowacyjność gospodarki, konkurencyjność 

określonych branż i sektorów, a także będą promowały racjonalne gospodarowanie 

zasobami, w tym efektywność energetyczną, surowcową oraz racjonalne gospodarowanie 

wodą.

Uwaga częściowo 

uwzględniona.

W PO IR wskazuje się, że wspierane będą działania odpowiadające na potrzebę pogodzenia 

wzrostu gospodarczego "wsparciu działań odpowiadających na potrzebę pogodzenia wzrostu 

gospodarczego i poprawy wyników ekonomicznych przy jednoczesnym ograniczeniu 

wykorzystania zasobów (w tym także energii, wody i surowców mineralnych) i zmniejszeniu 

presji na środowisko"



54 Paweł Kurdziel 

powergrid.pl

Część 

strategiczna 

programu

Klastry 

Kluczowe 

str. 16 str. 

30

Jakie działania PO IR postulujemy:

a. zachowanie odrębnego dedykowanego ogólnopolskiego działania PO IR – projektu dotacji dla 

klastrów, w tym dla klastrów tzw. niekluczowych, cokolwiek to słowo znaczy lub będzie 

oznaczać zgodnie z prawnie przyjęta definicją

b. organizowanie otwartego, corocznego naboru na listę klastrów kluczowych, o ile zostaną 

zostanie stworzona definicja klastra kluczowego i listy klastrów kluczowych w sensie prawnym. 

Będzie to warunek konieczny zgodności tego rozwiązania z prawem nadrzędnym w Polsce i 

Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

c. wspieranie nowych inicjatyw klastrowych o zasięgu krajowym lub europejskim przez działania 

ogólnopolskie – także z zachowaniem preferencji w postaci wyższego procentu dofinansowania 

kosztów kwalifikowanych skierowanego do klastrów MSP i mikroprzedsiębiorstw-członków 

klastra.

Organy administracji publicznej zobowiązane są do przestrzegania zasad uczciwej 

konkurencji oraz równego traktowania podmiotów. Tworzenie zamkniętej listy podmiotów, 

które będą mogły starać się o uzyskanie dofinansowania stanowi poważne naruszenie w/w 

zasad i będzie prowadziło do licznych negatywnych implikacji.



1. Proponowane rozwiązanie będzie ograniczało lub uniemożliwiało dostęp nowo 

powołanych klastrów do zbioru (listy? certyfikatu?) klastrów kluczowych.

2. Proponowane rozwiązanie spowoduje zahamowanie rozwoju klastrów o znaczeniu 

ogólnokrajowym. Podkreślić należy, że w dyskusji i konsultacjach społ. na ten temat wiodącą 

rolę odgrywają klastry istniejące o bardzo dużym potencjale rozwoju, czyli takie, które 

świetnie sobie radzą bez dotacji, ale też z oczywistych względów nie są zainteresowane 

powstaniem i rozwojem klastrów konkurencyjnych, stąd ich głos w dyskusji należy odrzucić 

lub pomniejszyć.

3. W obecnie prowadzonych dyskusjach preferowane są duże podmioty ogólnopolskie 

zajmujące się m.in. przemysłem, produkcją, eksportem, podczas gdy – aby jak najefektywniej 

wykorzystać środki pozyskane w ramach programów unijnym należy wspierać wnioski pod 

kątem wskaźnika nakład-zysk, a więc inwestycje niskonakładowe o dużym potencjale 

wzrostu i korzystne dla gospodarki polskiej jako takiej. W związku z powyższym należy 

wspierać :

a) NOWE inicjatywy klastrowe MSP, szczególnie mikroprzedsiębiorców (to oni w sumie płacą 

największą kwotę podatków i oni odpowiadają za wzrost gospodarczy kraju) i zachęcać je do 

tworzenia struktur ogólnokrajowych lub europejskich.

Uwaga 

nieuwzględniona.

Preferencyjne traktowanie klastrów kluczowych w PO IR nie powoduje, iż pozostałe typy 

klastrów będą wykluczone ze wsparcia ze środków funduszy strukturalnych. Będą one mogły 

ubiegać się o wsparcie w PO IR (jednak bez preferencji, jak klastry kluczowe), a dodatkowo 

specjalne, dedykowane im działania mogą być realizowane w ramach 16 RPO oraz PO PW. W 

POIR przewidziano wsparcie Krajowych klastrów kluczowych zgodnie z dokumentem pt. 

Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 r.   Wybór oraz aktualizacja listy 

klastrów kluczowych będzie dokonywany przez właściwe do tego instytucje (Ministerstwo 

Gospodarki i PARP). Proces ten będzie prowadzony niezależnie od przygotowania PO IR.

b) branże niskonakładowe, mocno innowacyjne np. branża informatyczna IT skądinnąd 

mająca jako nieliczna bardzo dobrą polską markę za granicą, konsulting oparty na 

produktach informatycznych (np. opracowanie i wdrożenie wniosków racjonalizatorskich 

zamiast patentu na produkt fizyczny),  sprzedaż wartości niematerialnych, know-how, 

wreszcie – innowacyjnych metod i procedur do wdrożenia w polskiej gospodarce.
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Brak miejsca dla OGÓLNOPOLSKICH KLASTRÓW nie będących klastrami kluczowymi.

Postulujemy stworzyć takie pojęcie i uwzględnić OGÓLNOPOLSKIE KLASTRY w PO IR. 

Zauważamy brak komplementarności PO IR z RPO poszczególnych województw w sprawie 

klastrów.

MRR błędnie zakłada, że klastry niekluczowe muszą być od razu regionalne i o małym zasięgu 

oddziaływania. W istocie w przedstawionym projekcie brakuje miejsca dla Klastrów 

Ogólnopolskich, które z różnych przyczyn nie będą uznane za kluczowe. 



Uważamy też, że nie zachodzi tutaj komplementarność PO IR z RPO poszczególnych 

województw z poniższych powodów. Programy RPO charakteryzuje:

1. każde województwo będzie miało własny program na klastry, będą one różne i rozbieżne

2. projekty będą regionalne i siłą rzeczy związane z tradycyjnym przemysłem (geograficznie 

lokalnym) jak np. meblarstwo w Kalwarii Zebrzydowskiej w Małopolsce (tradycja i innowacja 

– nie da się tego łatwo pogodzić)

3. wykluczone będą projekty branżowe, interdyscyplinarne, ponieważ ich charakter jest 

najczęściej ogólnokrajowy lub europejski, np. branża IT nie zna granic

4. wykluczone będą projekty nowoczesne i wysoce innowacyjne w obrębie województwa, 

ponieważ w danym województwie nie stanowią one i nie mieszczą się w tradycyjnej gałęzi 

przemysłu



Dodatkowo nastąpi niekorzystne zjawisko przenoszenia formalnej siedziby klastrów do 

innego województwa (w przypadku Warszawy – powiatu) ze względu na korzystniejszy 

procent dofinansowania lub inne względy jak np. różna skala trudności oceny formalnej, 

merytorycznej obligatoryjnej i nieobligatoryjnej.

Uwaga 

nieuwzględniona.

Perspektywa finansowa UE na lata 2014-2020 jest prawdopodobnie ostatnią z tak dużymi 

środkami unijnymi dla Polski, w związku z czym w PO IR zakłada się koncentrację środków na 

najistotniejszych obszarach, reprezentowanych np. przez klastry kluczowe. Dlatego w PO IR 

przewidziano wsparcie Krajowych klastrów kluczowych zgodnie z dokumentem pt. Kierunki i 

założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 r.
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Zachowanie odrębnego działania dla klastrów w PO IR - następcy 5.1 PO IG Generalnie działanie 5.1 odniosło duży sukces w 2 ostatnich naborach, a zatem był to projekt 

napisany z korzyścią dla beneficjentów, ale nieco trudny (duże 8.1) i źle reklamowany na 

początku, stąd niepopularny w początkowych latach – najważniejsza postulowana poprawa 

litery tego projektu to czysto praktyczna i elastyczna opcja, aby w ramach klastra 

koordynatorem mógł być dowolny członek klastra, np. OBR, uczelnia albo przedsiębiorstwo, 

a nie jedynie instytucja otoczenia biznesu.



Tymczasem MRR proponuje likwidację ogólnopolskich działań dedykowanych klastrom, a 

jedynie preferencję w ocenie dla tzw. klastrów kluczowych (brak dodatkowych punktów 

procentowych dotacji do środków kwalifikowanych). Nie przewiduje się następcy działania 

5.1 PO IG w ramach nowego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-20. 

Efektem tego będzie spadek zainteresowania polityka klastrową przedsiębiorców w całym 

ogóle, czyli  zjawisko niekorzystne dla gospodarki, a korzystne jedynie dla dojrzałych klastrów 

DP rugujących inne konkurencyjne inicjatywy z programu dotacji.



W mentalności polskich przedsiębiorców pokutuje indywidualizm, co można wytłumaczyć – z 

powodu cech narodowych, z powodu niedojrzałości rynku i gospodarki, z powodu burzliwości 

przemian gospodarczych od roku 1989 do dziś (tzw. „dziki kapitalizm”).

Uwaga 

nieuwzględniona.

W PO IR koordynatorzy klastrów kluczowych oraz członkowie tych klastrów będą mogli ubiegać 

się o wsparcie z wielu instrumentów. Dokładny sposób preferencyjnego traktowania zostanie 

ustalony na późniejszym etapie prac nad programem. Mogą to być np. dodatkowe punkty za 

złożenie wniosku o dofinansowanie przez koordynatora klastra kluczowego, bądź członka 

klastra kluczowego.

 Najlepszą zachęta do ubiegania o dotacje w ramach klastra i działania 5.1 zamiast 

indywidualnie dla MSP, w tym przede wszystkim dla mikro-przedsiębiorców, były jak dotąd 

dodatkowe punkty procentowe do 100% finansowania inwestycji w działaniu 5.1. Szczególnie 

mikro-przedsiębiorcy wstępowali do projektu jako członkowie klastra z motywacją 

sfinansowania potrzebnych im inwestycji. Była to dla nich jedyna szansa na sfinansowanie 

inwestycji przekraczających ich możliwości, także w ramach indywidualnych dotacji. Nie 

mniej jednak należy uznać, że niezależnie od ich motywacji, owi mikro-przedsiębiorcy 

przyczynili się do sukcesu swoich klastrów z korzyścią dla gospodarki krajowej.
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Jakie działania PO IR postulujemy:

a. zachowanie odrębnego dedykowanego ogólnopolskiego działania PO IR – projektu dotacji dla 

klastrów, w tym dla klastrów tzw. niekluczowych, cokolwiek to słowo znaczy lub będzie 

oznaczać zgodnie z prawnie przyjęta definicją

b. organizowanie otwartego, corocznego naboru na listę klastrów kluczowych, o ile zostaną 

zostanie stworzona definicja klastra kluczowego i listy klastrów kluczowych w sensie prawnym. 

Będzie to warunek konieczny zgodności tego rozwiązania z prawem nadrzędnym w Polsce i 

Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

c. wspieranie nowych inicjatyw klastrowych o zasięgu krajowym lub europejskim przez działania 

ogólnopolskie – także z zachowaniem preferencji w postaci wyższego procentu dofinansowania 

kosztów kwalifikowanych skierowanego do klastrów MSP i mikroprzedsiębiorstw-członków 

klastra.

Obecnie przedstawiona propozycja zniechęca do tworzenia klastrów, które mogą mieć w 

przyszłości znaczący wpływ na rozwój naszej gospodarki. Prowadzone działania winny 

odwrotnie – stanowić zachętę do nowych tworzenia klastrów jako takich.



Podawanie w dyskusji modelu francuskiego jest obarczone poważnym błędem przeniesienia 

skali doświadczeń dojrzałej i nasyconej klastrami gospodarki kapitalistycznej do realiów 

Polski, czyli kraju silnie rozwijającego się, ale o nadal o relatywnie niskim PKB, o bardzo 

niskim PKB per capita w skali UE, wreszcie kraju o niskim potencjale inwestycyjnym. Polityka 

klastrowa Francji zmierza ku temu, aby z pomocy publicznej korzystały dojrzałe DP nie 

mogące ubiegać się o tę pomoc w inny sposób (zasada de minimis). Dla Polski zasadne jest 

zbudowanie mechanizmów zmierzających do nasycenia gospodarki klastrami, także małymi, 

stąd wsparciu winny podlegać przede wszystkim klastry MSP i nowe inicjatywy klastrowe.



Jednocześnie należy przypomnieć, że działania organów administracyjnych winny 

uwzględniać interes społeczny i słuszny interes obywateli. Uniemożliwienie korzystania z 

dofinansowania klastrom o zasięgu ogólnokrajowym lub szerszym, które mogą powstać w 

przyszłości w okresie trwania programowania 2014-20, jest naruszeniem zarówno interesu 

społecznego, jak i słusznego interesu obywateli. Powstałym podmiotom odmówiona zostanie 

pomoc w rozwoju, natomiast nasze społeczeństwo, jak i gospodarka zostanie pozbawiona 

możliwości korzystania z produktów, które dzięki dofinansowaniu byłyby bardziej dostępne, 

przyczyniając się do rozwoju naszego kraju.



Uwaga częściowo 

uwzględniona

Postulat a) Wsparcie dla wszystkich typów klastrów nie jest przewidziane do wprowadzenia w 

PO IR, natomiast zostało zaplanowane w RPO oraz PO PW; Postulat b) Postulat zostanie 

przeanalizowany w trakcie przygotowania zasad wyboru klastrów kluczowych; Postulat c) 

Uzasadnienie jak w punkcie a.

Podsumowując, obecnie proponowane działania podważają zaufanie do organów 

administracji społecznej, są szkodliwe dla społeczeństwa (złożonego z przedstawicieli 

mikroprzedsiębiorstw, dalej MSP, nie zaś DP), państwa, gospodarki oraz podmiotów, 

zwłaszcza nowych, których rozwój zostaje ograniczony.
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Jakie działania PO IR postulujemy:

a. zachowanie odrębnego dedykowanego ogólnopolskiego działania PO IR – projektu dotacji dla 

klastrów, w tym dla klastrów tzw. niekluczowych, cokolwiek to słowo znaczy lub będzie 

oznaczać zgodnie z prawnie przyjęta definicją klastra kluczowego

b. organizowanie otwartego, corocznego naboru na listę klastrów kluczowych, o ile zostaną 

zostanie stworzona definicja klastra kluczowego i listy klastrów kluczowych w sensie prawnym. 

Będzie to warunek konieczny zgodności tego rozwiązania z prawem nadrzędnym w Polsce i 

Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

c. wspieranie nowych inicjatyw klastrowych o zasięgu krajowym lub europejskim przez działania 

ogólnopolskie – także z zachowaniem preferencji w postaci wyższego procentu dofinansowania 

kosztów kwalifikowanych skierowanego do klastrów MSP i mikroprzedsiębiorstw-członków 

klastra.

Po pierwsze wyraźnie brakuje tutaj miejsca na klastry ogólnopolskie-niekluczowe, co 

uniemożliwia pozyskanie przez klastry i inne podmioty np. konsorcja arbitralnie uznane za 

niekluczowe DOFINANSOWANIA ze środków z działań ogólnopolskich MRR za 

pośrednictwem PARP lub innej akredytowanej instytucji.

Po drugie, tworzenie lub jednorazowe stworzenie listy klastrów „kluczowych”, które będą 

mogły starać się o dofinansowanie w ramach projektów przyszłych projektów ogólnopolskich 

narusza cały szereg zasad państwa prawa i narusza zasady wolnej konkurencji. 

Przepisy prawa, w tym art. 6 k.p.a. statuuje zasadę praworządności rozumianą jako 

obowiązek przestrzegania prawa przez organy administracji publicznej. Takie rozumienie tej 

zasady najbardziej odpowiada konstytucyjnemu ujęciu zasady praworządności wyrażonej 

w art. 7 Konstytucji RP, zgodnie z którym organy administracji działają na podstawie i w 

granicach prawa. 

Na obecnym etapie żaden akt prawny nie definiuje pojęcia „klastrów kluczowych”. Oznacza 

to jednocześnie, że dowolna i samowolna selekcja klastrów przez urzędników na podstawie 

niezdefiniowanych kryteriów stanowić będzie naruszenie zasady praworządności.



Uwaga 

nieuwzględniona.

Postulat a) Wsparcie dla wszystkich typów klastrów nie jest przewidziane do wprowadzenia w 

PO IR, natomiast zostało zaplanowane w RPO oraz PO PW; Postulat b)  Wybór oraz aktualizacja 

listy klastrów kluczowych będzie dokonywany przez właściwe do tego instytucje (Ministerstwo 

Gospodarki i PARP). Proces ten będzie prowadzony niezależnie od przygotowania POIR.; 

Postulat c) Wsparcie dla nowych klastrów zaprojektowane jest w RPO oraz PO PW, tego typu 

działanie nie będzie realizowane w POIR.

Zgłaszając powyższe zastrzeżenie, pragniemy podkreślić również, że nawet gdyby taka 

definicja legalna powstała, ustalenie listy „klastrów kluczowych” na obecnym etapie - tj. 

przed ogłoszeniem programu dla klastrów i zdefiniowaniu poszczególnych działań PO IR – 

będzie jednoznaczne z ograniczeniem konkurencji, co może mieć miejsce tylko w 

wyjątkowych przypadkach określonych ustawą. Właściwym działaniem byłoby coroczne (co 

dwa lata) zgłaszanie wniosków przez podmioty, które byłyby oceniane na etapie składania 

wniosków. Zamknięcie kręgu podmiotów mogących starać się o dofinansowanie przed 

ogłoszeniem naboru na dofinansowanie zamyka drogę wielu istniejącym już podmiotom np. 

klastrom z różnych powodów „niekluczowym” i wyklucza podmioty mogące powstać w 

przyszłości lub będące w trakcie tworzenia.
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16 Tekst oryginalny: W sposób szczególny w programie wspierane będą tzw. krajowe klastry 

kluczowe (…) Zostaną one wyselekcjonowane w trybie otwartego konkursu w oparciu o 

jakościową ocenę według ustalonych kryteriów (…) poszczególni członkowie powiązania 

klastrowego otrzymają preferencje przy ubieganiu się o dofinansowanie projektów w ramach 

przewidzianych w programie instrumentów wsparcia.

Tekst proponowany: -

Postuluje się rezygnację ze wskazanego zapisu. Preferencje dla członków klastra oznaczają 

bowiem dyskryminację projektów, które mogą być bardzo dobre, ale są realizowane przez 

niezależne podmioty nienależące do klastra. Preferencje dla członków klastra skutkować 

mogą sytuacją w której dofinansowanie będą dostawać ciągle te same podmioty, co może w 

znaczącym stopniu zaburzyć konkurencję.

Tym samym, bardziej zasadna wydaje się ocena jakości poszczególnych, pojedynczych 

projektów a nie przyznawanie preferencji dla określonych grup interesów.

Uwaga 

nieuwzględniona.

Preferencje dla klastrów kluczowych (np. w postaci dodatkowej punktacji) będą zachowane w 

POIR. Jednocześnie dla klastrów nie planuje się określenia żadnego odrębnego instrumentu 

wsparcia o charakterze inwestycyjnym. Takie rozwiązanie powinno umożliwić porównywalność 

projektów składanych przez klastry oraz pojedyncze firmy do tych samych działań PO IR.
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strona 34 
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wa IV

PO Oś Priorytetowa IV „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego” koncentruje się na 

projektach badawczych prowadzonych przez jednostki naukowe, z możliwym, promowanym 

udziałem przedsiębiorstw

Czy polskie instytucje badawcze sa w stanie wygenerować innowacje na poziomie 

europejskim. Czy nie należy wpisać innowacje jako uzyskanie efektywności ekonomicznej? 

Kto pokryje koszty tych innowacji, jeżeli wszystko przerzuca się na duże przedsiebiorstwa??

Uwaga 

nieuwzględniona.

Generowanie innowacji powinno być zadaniem nie tylko polskich instytutów badawczych, ale 

przede wszystkim firm (w tym dużych). Ponadto doświadczenia wielu instytów badawczych (np. 

Instytutu Nafty i Gazu), czy jednostek naukowych (politechniki) wskazują, że posiadają one 

sukcesy w realizacji projektów B+R.
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Przedstawione cele są bardzo ogólne, w którym brak jest konkretnych zapisów mówiących o 

sposobach dofinansowania, np. przez dotacje, działań innowacyjnych w dużych 

przedsiębiorstwach. Jest to zbiór haseł i postulatów generalnie słusznych, ale istotne będzie to, 

co zostanie ujęte w projektach przepisów wykonawczych i dopiero na tym etapie trzeba będzie 

uważnie śledzić prace legislacyjne i zgłaszać uwagi. Na obecnym etapie trudno formułować 

szczegółowe uwagi.

Główny zarzut do przedstawionego projektu dotyczy roli państwa i braku wyznaczonej 

koncepcji kierunków rozwoju i innowacji w Polsce. Państwo ma w ręku narzędzie dotacje 

dzięki, którym może wyznaczać kierunki rozwoju i innowacji kraju i nie korzysta z tego, co 

więcej przekazuje te uprawnienia do MŚP. Konsekwencją tych działań może być kolejny 

złożony wniosek o pozyskanie środków na innowacyjną produkcję przecieru pomidorowego i 

nieefektywnie wykorzystane fundusze UE. Chyba nie o to chodzi  Jednocześnie tylko pewna 

grupa MŚP będzie się ubiegała o dotacje, co spowoduje, że w jednym wybranym)  obszarze 

będziemy innowacyjni a w pozostałych pozostaniemy na tym samym poziomie, czyli kolejne 

10 - 20 lat za UE.

Uwaga 

nieuwzględniona.

Możliwości wsparcia dużych firm z funduszy europejskich będą ograniczone – regulacje 

dotyczące pomocy publicznej będą bardziej rygorystyczne, niż w obecnym okresie 

programowania, a finansowanie dostępne dla dużych przedsiębiorstw skierowane zostanie 

przede wszystkim na projekty B+R, a nie na typowe inwestycje produkcyjne.

62 TAURON Polska Energia 

S.A.

Część 

strategiczna 

programu

5 Do fragmentu: „W ramach PO IG etap komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań wspierany był w 

formie dotacyjnej, podczas gdy w PO IR przewiduje się wykorzystanie instrumentów zwrotnych 

w finansowaniu tego typu projektów. Wynika to z faktu, iż dalsze etapy opracowania 

innowacyjnego rozwiązania (po etapie prac B+R) są obciążone dużo mniejszym ryzykiem oraz 

uwarunkowane czynnikami o charakterze rynkowym”

Sugeruje się wprowadzenie również możliwości finansowania w formie bezzwrotnej w zakresie 

komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań.

Etapy opracowania innowacyjnego rozwiązania następujące po etapie prac B+R są w dalszym 

ciągu obciążone ryzykiem wynikającym z niepewności co do adaptacji innowacji w 

gospodarce. Unikanie finansowanie bezzwrotnego w tej fazie będzie wpływało niekorzystnie 

na ilość wdrożeń. O tym jaką zachętą jest dofinansowanie wdrożeń w formie bezzwrotnej 

świadczy duże zainteresowanie beneficjentów Programem Gekon.

Uwaga częściowo 

uwzględniona.

Wsparcie ze środków publicznych powinno być kierowane na obszary, w których występuje 

niedoskonałość rynku, czyli tzw. luka finansowania. W przypadku projektów B+R, obarczonych 

wysokim poziomem ryzyka, wsparcie publiczne stanowi istotną zachętę do podejmowania tego 

typu działalności. W POIR przewidziano wsparcie na wdrażanie wyników prac B+R, jednak ze 

względu na to, że etap wdrożeń jest obarczony niższym ryzykiem niż etap prac B+R oraz w 

dużym stopniu uwarunkowany czynnikami o charakterze rynkowym, w POIR finansowany 

będzie w formie zwrotnej lub poprzez instrumenty mieszane, o charakterze dotacyjno-

zwrotnym.



63 TAURON Polska Energia 

S.A.

Część 

strategiczna 

programu

5 Dla fragmentu: „Dlatego też w PO IR nacisk położony zostanie na wykorzystanie istniejących 

zasobów oraz konsolidację potencjału jednostek naukowych w ramach sieci powiązań i 

wspólnych projektów”

Nacisk powinien zostać położony niekoniecznie na wykorzystanie istniejących zasobów, ale na 

finansowanie projektów mających praktyczne zastosowanie w biznesie

Warunkiem koniecznym powinien być udział podmiotu biznesowego. Promowane powinny 

być praktyczne zastosowania. Brak tworzenia nowych zasobów może wykluczyć ciekawe 

pomysły

Uwaga częściowo 

uwzględniona.

Wskazane zdanie dotyczy  skali finansowania infrastruktury sektora nauki w latach 2007-2013. 

W PO IR nacisk zostanie położony na zwiększenie wykorzystania istniejącej już infrastruktury 

oraz współpracę przedsiębiorstw i jednostek naukowych dla realizacji projektów, które będą 

miały praktyczne zastosowanie w biznesie. W projektach B+R finansowanych z PO IR zakłada 

się, że będą one realizowane przez przedsiębiorstwa lub konsorcja naukowo-przemysłowe.

64 Instytut Technologii 

Elektronowej

Część 

strategiczna 

programu

15 Cel główny PO IR zostanie osiągnięty przez koncentrację działań programu na: 

• budowie powiązań między nauką i potrzebami rynku oraz przedsiębiorstwami, WSTAWIENIE: 

zwłaszcza poprzez wspieranie przedsięwzięć w obszarze średnich wartości gotowości 

technologicznej (TRL = 4 – 7). 

• rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw, 

WSTAWIENIE • wspierania tworzenia inicjatyw gospodarczych, w tym zwłaszcza SME oraz spin-

out, opartych o implementacje innowacji wykorzystujących Kluczowe Technologie 

Prorozwojowe (ang. KET), 

• podniesieniu jakości badań oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach 

Europejskiej Przestrzeni Badawczej, 

• wsparciu działań odpowiadających na potrzebę pogodzenia wzrostu gospodarczego i poprawy 

wyników ekonomicznych przy jednoczesnym ograniczeniu wykorzystania zasobów (w tym także 

energii, wody i surowców mineralnych) i zmniejszeniu presji na środowisko.

Kluczowe technologie pro-rozwojowe zostały przez KE uznane za gwarancję rozwoju UE Uwaga uwzględniona. Proponowane zapisy zostaną wprowadzone w POIR.

65 Związek Liderów Sektora 

Usług Biznesowych 

(Association of Business 

Service Leaders in Poland, 

ABSL)

Część 

strategiczna 

programu

13 Priorytet inwestycyjny nr 1.2 w ramach celu tematycznego 1. Wspieranie badań naukowych, 

rozwoju technologicznego i innowacji powinien zostać rozszerzony o możliwość udzielania 

wsparcia na innowacyjne inwestycje w sektorze usług nowoczesnych.

Polska jest obecnie niekwestionowanym liderem w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, 

jeśli chodzi o liczbę zatrudnionych (110 tys.) i liczbę centrów usług biznesowych (ponad 400). 

Od stycznia 2012 roku do teraz przybyło 23,5 tys. nowych miejsc pracy. Polska efektywnie 

konkuruje o projekty outsourcingowe z takimi potęgami jak Indie czy Chiny i jest już w 

pierwszej piątce najważniejszych lokalizacji na globalnej mapie usług. Umożliwienie wsparcia 

inwestycji usługowych o innowacyjnym charakterze będzie miało pozytywny wpływ na 

rozwój całego sektora w Polsce, na przyciąganie wysoko zaawansowanych inwestycji oraz 

napływ zagranicznego know – how. Brak wsparcia może mieć negatywne przełożenie na 

trend rozwojowy całego sektora w Polsce oraz spowodować ograniczenie świadczonych 

usług do niezłożonych procesów transakcyjnych.

Uwaga częściowo 

uwzględniona.

Brzmienie celu tematycznego i priorytetu inwestycyjnego wynika z ogólnego rozporządzenia KE 

na lata 2014-2020 i nie podlega modyfikacji. Inwestycje w sektorze usług nowoczesnych mogą 

być wspierane w PO IR, jeśli dotyczą projektów B+R.

66 STOWARZYSZENIE 

FEDERACJA ZIELONYCH W 

BIAŁYMSTOKU (w 

likwidacji)  Stowarzyszenie 

Zielony Białystok  

Fundacja Towarzystwo 

Ulepszania Świata  

STOWARZYSZENIE zwykłe 

FEDERACJA ZIELONYCH W 

BIAŁYMSTOKU

Część 

strategiczna 

programu

1100 Rezygnację ze wspierania budowy sieci lotnisk regionalnych na rzecz wsparcia kolei. W POLSCE 

WYSTARCZYŁOBY 1 LOTNISKO KOŁO WARSZAWY Z PRAWDZIWEGO ZDARZENIA I SZYBKA KOLEJ 

3-4 godziny DO INNYCH POLSKICH MIAST POLSKA JEST ZA MAŁA BY INNE LOTNISKA BYŁY 

DOCHODOWE BEZ WSPARCIA Z PODATKÓW I WTEDY NIKT NIE KORZYSTAŁBY Z SAMOLOTÓW W 

POŁĄCZENIACH KRAJOWYCH W POLSCE BO DOJAZD I ODPRAWA NA LOTNISKU TRWAŁABY 

DŁUŻEJ NIŻ JAZDA POCIĄGIEM

Pociągi powinny być konkurencyjnym środkiem transportu – komunikacji zbiorowej w 

porównaniu z samochodem, autobusem itp.  Jest to możliwe o ile podróż pociągiem jest: Tańsza, 

Wygodniejsza, Bezpieczniejsza, szybsza.

Istotne jest np. wprowadzenie bezprzewodowego bezpłatnego internetu  (hot-spot) w 

pociągach/ szynobusach) podczas jazdy i Poprawa monitoringu/ochrony 

Rezygnację ze wspierania budowy spalarni odpadów w Polsce. 

W krajach UE wiodące znaczenie ma recykling, sortowanie, odzysk surowców i kompostowanie 

(od 30 do 60% odpadów), do spalarni trafia zaledwie 20-30% odpadów (i to po wcześniejszym 

posortowaniu)

5. Postulujemy rezygnację z planów budowy elektrowni atomowych w Polsce- przy braku 

własnego paliwa projekty budowy elektrowni atomowych w Polsce wynikaja wyłącznie z 

lobbyingu i kryminalnych powiązań biznesu z politykami. Niemcy zamkną wszystkie 

elektrownie atomowe do 2020 r. ze względu na epidemię raka (białaczki) wokół elektrownii 

atomowych. Energia atomowa jest najdroższa i najbardziej niebezpieczna, szkodliwa dla 

środowiska i ludzi, a koszty składowania odpadów atomowych ze względu na nieskończony 

czas koszty i zagrożenia np. terroryzmem są absurdalne. Polska może być samowystarczalna 

w oparciu o własne zasoby ekologicznej darmowej energii odnawialnej jak wiatr, słońce, 

biomasa geotermia, biopaliwa.



socjalizm zbankrutował bo brakło wszystkiego a dziś system niewolników średnia pensja 800-

1200 zł gdy koszt utrzymania 2000 zł

Uwaga 

nieuwzględniona.

Uwaga nie dotyczy projektu PO IR.

wystarczyłoby wprowadzić kaucje np.1 zł przy zakupie, +2 pojemniki na odpady suche i mokre i 

np. wszystkie puste opakowania trafiałyby z powrotem do sklepów= recykling i kaucje: najlepszy 

system:2 pojemniki: odpady mokre (żywnościowe, do kompostowania) i suche (pozostałe= do 

segregacji, odzysku). przemieszanie śmieci powoduje ze surowce do odzysku sa brudne i 

zniszczone, gdyby np. była kaucja za różne opakowania jak i butelki to ludzie by je odnosili z 

powrotem do sklepów np. puszki ciężko znaleźć - dużo ludzi zbiera bo się im opłaca (3 zł za kg)

Rezygnację ze wspierania budowy płatnych autostrad na rzecz zrównoważonej polityki 

transportowej, w tym realizacje programu TIRy na Tory www.tirynatory.pl

W kraju UPADAJĄCEJ KOLEJI =TRANZYTOWYM POMIĘDZY WSCHODEM I ZACHODEM EUROPY to 

SPOSÓB NA ROZWIĄZANIE PROBLEMU TIRÓW W TRANZYCIE. W POLSCE BRAKUJE 300 

OBWODNIC,NP. WARSZAWY,ZA CENĘ 4 OBWODNIC MOŻNA ROZWIĄZAĆ PROBLEM W CAŁEJ 

POLSCE.

Polska:najdroższe w stosunku do zarobków w Europie benzyna POdatki ZUS klęska Euro 2012 

telefony autostra(t)dy (choć ich brak)?POlskim POlitykom - aferzystom zawdzięczamy jedne z 

najdroższych cen w stosunku do zarobków w Europie benzyny, dziurawe drogi, brak dróg 

szybkiego ruchu i autostrad, upadającą kolej w kraju tranzytowym pomiędzy wschodem i 

zachodem Europy, najdroższe telefony, dostęp do internetu, najwyższe składki na 

ubezpieczenie społeczne przy najmniejszych świadczeniach społecznych nie pozwalające na 

godną egzystencję ludzi starych i chorych, bankrutujące szpitale, ludzie umierają w 

kilkumiesięcznych kolejkach do lekarza...

67 INSTYTUT INNOWATYKI Część 

strategiczna 

programu

całość przedstawiony dokument jest zasadniczo wyższej jakości niż dokumentacja w poprzedniej 

perspektywie finansowania.

dokumentacja w tej formie rozwiązuje wiele problemów z którymi borykali się innowatorzy 

w poprzedniej perspektywie.

z góry dziękujemy za kontakt w sprawie kolejnych kroków w pracach nad wdrażaniem PO IR.

Uwaga uwzględniona.



68 Mazowieckie Biuro 

Planowania Regionalnego 

w Warszawie

Część 

strategiczna 

programu

16 Pomoc w ramach PO IG nie powinna być ograniczana do ośrodków wojewódzkich, lecz 

obejmować również przynajmniej ośrodki regionalne nie będące stolicami województw. 

Problem ten widoczny jest również w opisie wymiaru terytorialnego na str. 42, gdzie określono 

miasta wojewódzkie jako główne obszary koncentracji wsparcia oraz miasta subregionalne jako 

adresaci wsparcia w ograniczonym zakresie. Pominięto całkowicie miasta regionalne, czyli - 

zgodnie z KPZK - „ośrodków niepełniących funkcji ośrodków wojewódzkich, ale mających duży 

potencjał i duże znaczenie dla rozwoju kraju”. Ta kategoria miast powinna być adresatem 

odpowiedniej skali wsparcia

Przykładowo, w przypadku województwa mazowieckiego, Radom i Płock stanowią istotne 

ośrodki badawczo-rozwojowe, odpowiednio w dziedzinach transportu i chemii, gdzie 

działalność naukowa korelowana jest z potrzebami rozwojowymi przedsiębiorstw. 

Uwaga 

nieuwzględniona.

POIR będzie realizowany na obszarze całej Polski, w związku z czym efekty tego programu 

należy rozpatrywać przez pryzmat wszystkich typów Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI). 

Realizacja poszczególnych instrumentów POIR nie będzie ograniczona do wybranych typów OSI. 

Jednocześnie efekty realizacji POIR będą najbardziej widoczne w miastach wojewódzkich i ich 

obszarach funkcjonalnych, które koncentrują dużą część potencjału gospodarczego i 

naukowego. W stolicach województw działają najważniejsze jednostki naukowe i uczelnie, 

centra decyzyjne i ośrodki badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw oraz główne instytucje 

otoczenia biznesu (parki naukowo-technologicznie, centra transferu technologii, itd.).

69 Naczelna Organizacja 

Techniczna

Część 

strategiczna 

programu

Określony w projekcie główny cel Programu nie budzi naszych zastrzeżeń i uwag. Jest nim 

bowiem wspieranie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, wyrażające się 

głównie zwiększeniem nakładów prywatnych na B+R. Naszym zdaniem zwiększenie nakładów 

prywatnych czyli przedsiębiorców musi być jednak wywołane i wsparte zwiększonymi 

nakładami środków publicznych adresowanych bezpośrednio do przedsiębiorców. 

Przedstawione w projekcie Programu przykładowe typy projektów w poszczególnych osiach nie 

odpowiadają temu postulatowi. Innowacje dokonują się w przemyśle, a szerzej w gospodarce – 

czyli w przedsiębiorstwach. Jeśli tak, to właśnie przedsiębiorcy muszą być głównym 

beneficjentem środków wsparcia w różnej postaci w ramach Programu Operacyjnego – 

Inteligentny Rozwój 2014-2020 i to niezależnie kto będzie te środki dystrybuował, czyli spełniał 

rolę instytucji wdrażającej (Instytucja Pośrednicząca II stopnia).

 Przedsiębiorcy mają bowiem najlepsze rozeznanie w potrzebach rynku zarówno krajowego, 

jak i zagranicznego. O ostatecznym wyborze metod wytwarzania produktów i usług decydują 

także przedsiębiorcy. Program zatem powinien pozostawić im pełną swobodę wyboru 

jednostki naukowej i formy współpracy z nią, a także możliwość własnego prowadzenia B+R 

jeśli spełniają odpowiednie warunki dotyczące kadry naukowej i aparatury badawczej. 

Swobodny wybór partnerów odnosić się powinien także do współpracy przedsiębiorców z 

jednostkami otoczenia biznesu (JOB).

Uwaga uwzględniona. Przedsiębiorcy  będą głównymi odbiorcami wsparcia. Program skierowany jest na wzmocnienie 

współpracy biznesu z nauką, przedstawione w nim przykłady projektów wskazują, w jaki sposób 

przedsiębiorcy mogą współpracować (jeśli uznają to za potrzebne dla osiągnięcia celu 

projektów) z jednostkami naukowymi.

70 Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

Część 

strategiczna 

programu

W mojej opinii nie jest zasadnym wyszczególnianie w Programie (rozdział 1.1.1. Prace Grupy 

roboczej ds. przygotowania Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój)  rekomendacji z 

badania „Metaewaluacja wyników badań ewaluacyjnych Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka, 2007-2013”), bowiem Program  powinien skupić się przede wszystkim na 

obszarach wsparcia i ich uzasadnieniu (m.in. opartym m.in. na wynikach badań i 

rekomendacjach).

Uwaga 

nieuwzględniona.

Przedstawienie rekomendacji z badania "Metaewaluacja wyników (…)" pokazuje jak zostały one 

wykorzystane w trakcie przygotowania PO IR oraz stanowi uzasadnienie dla kierunków 

interwencji planowanych do realizacji w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

71 Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego

Część 

strategiczna 

programu

14 Zgodnie z terminologią wynikającą z ustawy o zasadach finansowania nauki proponujemy 

używanie pojęcia „badania naukowe lub prace rozwojowe” (lub używanie zamiennie potocznie 

używanego skrótu: „prace B+R”.                                                                          „• podniesienie 

jakości i interdyscyplinarności badań naukowych i prac rozwojowych,      • zwiększenie stopnia 

komercjalizacji oraz umiędzynarodowienia badań naukowych i prac rozwojowych. „                                                                                                                                               

„• podniesieniu jakości badań naukowych i prac rozwojowych oraz pozycji krajowych jednostek 

naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej,”

Uwaga uwzględniona. Proponowane zapisy zostaną wprowadzone w PO IR.

72 Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Pomorskiego

Część 

strategiczna 

programu

Istotnym efektem realizacji PO IR ma być zwiększenie wykorzystania ICT 

w przedsiębiorstwach. Zapis ten nie znajduje jednak odzwierciedlenia w opisach OP. Nie 

wiadomo, w ramach którego priorytetu inwestycyjnego objętego zakresem Programu 

takie projekty byłyby realizowane. 

Uwaga 

nieuwzględniona.

ICT może znaleźć się na liście inteligentnych specjalizacji, które będą preferowane do wsparcia 

w ramach wielu instrumentów PO IR. 

73 Centralny Instytut 

Ochrony Pracy-Państwowy 

Instytut Badawczy

Część 

strategiczna 

programu

15 Jest: Strategia inwestycyjna PO IR przewiduje ...wsparcie uczestników procesu innowacji w 

przechodzeniu od pomysłu do rynku.                                                                Proponuje się: 

…"…wsparcie uczestników procesu innowacji w przechodzeniu od pomysłu do rynku" oraz 

działań komercyjnych dotyczących pierwszej serii produktów innowacyjnych.

Praktyka wskazuje,  iż  poważną barierą w procesie wdrażania do produkcji i komercjalizacji, 

a zatem stosowania, innowacyjnych rozwiązań technicznych jest niepewność producenta co 

do możliwości zbycia nowego, jeszcze rynkowo nierozpoznanego produktu. Możliwość 

uzyskania dofinansowania, lub częściowego gwarantowania finansowego, wdrożenia nowej 

technologii  w licznych przypadkach, nie gasi obaw potencjalnych wytwórców, które często, 

poza ryzykiem poniesienia kosztów wdrożenia technologii innowacyjnej, ogniskują się na 

problemie zbytu, szczególnie pierwszej wytworzonej partii nowych na rynku artykułów. 

Ponad to, już dokumencie „Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 

2014-2010”  (strony: 24 i 25 –„Wsparcie dostępu przedsiębiorstw do kapitału na innowacje” 

oraz „Kształtowanie postaw proinnowacyjnych”) podniesiono zagadnienie zapewnienia 

kapitału dla projektów związanych z komercjalizacją badań naukowych oraz realizacji 

przedsięwzięć systemowych w celu zwiększenia skłonności przedsiębiorstw do 

podejmowania działalności innowacyjnej.

Uwaga częściowo 

uwzględniona.

W PO IR nie zostaną wprowadzone proponowane zmiany. Jednocześnie należy podkreślić, że w 

ramach PO IR realizowane będą działania promujące nowe usługi i produkty, co znacznie 

zwiększy świadomość i otwartość społeczeństwa na nowości. Dla przykładu w ramach wsparcia 

oferowanego w celu wprowadzenia nowego produktu na rynek, przeprowadzona zostanie 

analiza, która oceni perspektywy zbytu dla tego produktu.



74 Narodowe Centrum Nauki Opis układu osi 

priorytetowych

17 Ryzyko nakładania się projektowanych działań w POIR - niejasny jest podział (demarkacja) 

pomiędzy niektórymi instrumentami w poszczególnych osiach priorytetowych.

Przykładowo działanie w I osi – Badania oraz prace rozwojowe” może pokrywać się z 

instrumentem przewidzianym w IV osi – Finansowanie badań naukowych. W obu typach 

projektów przewidziano realizację badań naukowych prowadzonych m.in. przez konsorcja 

naukowe i konsorcja naukowo-przemysłowe (w I osi dodatkowo przewiduje się realizowanie 

projektów samodzielnie przez przedsiębiorstwa). Ponadto, jako jeden z przykładowych 

projektów w I osi wymienia się Programy wspierające regionalne inteligentne specjalizacje, 

które mają polegać na finansowaniu projektów badawczych, umożliwiających realizację 

przedsięwzięć ważnych dla rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji. Jednocześnie 

program na finansowanie badań naukowych w IV osi również przewiduje wspieranie 

przedsięwzięć określonych, jako inteligentne specjalizacje krajowe i regionalne.

Uwaga uwzględniona. Opisy typów przedsięwzięć planowanych do realizacji w osiach PO IR zostaną poprawione w 

celu dokładniejszego przedstawienia ich komplementarności. Jednocześnie szczegółowe 

informacje w zakresie demarkacji pomiędzy instrumentami będą przedstawione w 

uszczegółowieniu PO IR.

75 osoba fizyczna 2 Opis układu osi 

priorytetowych

19-39 Stosowana terminologia dot. najważniejszych pojęć (np. innowacja, innowacyjność, 

komercjalizacja prac B+R) jest niejasna i nie odwołuje się do powszechnie stosowanych 

metodologii pomiaru innowacji (GUS, OECD)

Warto  uspójnić w PO IR terminologię dotyczącą rozumienia co najmniej:

1 komercjalizacji wyników badań (jest nią nie tylko wdrożenie wyników badań, jak jest 

napisane na str. 24, ale też sprzedaż wyników prac B+R, udzielenie licencji, etc. warto to 

wziąć pod uwagę przy planowaniu interwencji);

2 innowacyjności/innowacji – w projekcie pojawia się określenie „innowacji radykalnych” 

(str.9), którego znaczenie można się pośrednio domyślać, które jednak nie funkcjonuje w ani 

w powszechnie znanej nomenklaturze ani sprawozdawczości dotyczącej innowacji. Projekt 

PO IR w żaden sposób nie korzysta natomiast z doświadczeń międzynarodowych dot. 

definicji innowacji i jej podziału (np. Manual Oslo OECD, metodologia GUS), zastosowanie 

których umożliwiłoby w przyszłości.

Uwaga częściowo 

uwzględniona. 

Terminologia zostanie doprecyzowana w dokumentach szczegółowych dla programu.

76 osoba fizyczna 2 Opis układu osi 

priorytetowych

19-39 Niejasny jest układ wskaźników w poszczególnych osiach - nie skupia się on na pomiarze zjawisk 

najbardziej interesujących np. wdrożeniu wyników prac B+R oraz korzyści ekonomicznych.

Jeśli chodzi o zestaw wskaźników (szczególnie w odniesieniu do wskaźników rezultatu) 

przypisanych do poszczególnych osi priorytetowych, zakładają one bardzo skromne efekty - 

nie adresują one problemu wdrożenie wyników badań (zgłoszenie patentowe nie musi 

świadczyć o wdrożeniu), co powinno być przedmiotem szczególnej uwagi zarówno w 

priorytecie I jak i IV. Nie odnoszą się one do zysków i korzyści ekonomicznych jakie 

potencjalnie osiągnął przedsiębiorstwa dzięki realizacji projektów w ramach PO IR. Nie 

pozwalają na trafne zmierzenie i monitorowanie wielkości transferu opracowanych 

rozwiązań do działalności gospodarczej – a jeśli dobrze rozumiem, zwiększenie BERD ma 

nastąpić m.in. dzięki właśnie takiej działalności. Podobnie w osi IV brak jest np. wskaźników 

dot. rozwoju kadr sektora B+R, powstawania spółek spin-off. Zdając sobie sprawę z trudności 

przygotowanie wskaźników dot. B+R polecam zainspirowanie się publikacją wydaną przez 

OPI, dotyczącą ewaluacji i monitorowania projektów badawczych: Jak ewaluować i 

monitorować efekty projektów sektora B+R i szkolnictwa wyższego? red. Paweł Kościelecki, 

Barbara Warzybok.

Niejasny jest też status wskaźników jakie znalazły się bezpośrednio pod sformułowaniami 

celów szczegółowych w poszczególnych osiach – czy są to wskaźniki rezultatu? I jak mają się 

one do wskaźników umieszczonych w tabelach na końcu opisu poszczególnych osi?

Uwaga uwzględniona. Zestaw wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego w przekazanym do konsultacji 

społecznych projekcie PO IR powstał bez uwzględnienia charakterystyki poszczególnych 

instrumentów wsparcia realizowanych w ramach osi priorytetowych. Równolegle do konsultacji 

społecznych trwał proces konsultowania wskaźników z instytucjami zaangażowanymi w 

opracowanie programu, w efekcie czego kolejna wersja projektu PO IR będzie zawierała 

znacząco zmieniony zestaw wskaźników.  Wskaźniki pod sformułowaniami celów szczegółowych 

są wskaźnikami rezultatu strategicznego i dotyczą poszczególnych celów szczegółowych. Są one 

wymagane dla PO na lata 2014-2020 zgodnie z projektami rozporządzeń UE regulujących 

realizację polityki spójności na lata 2014-2020.

77 osoba fizyczna 2 Opis układu osi 

priorytetowych

19-39 Nie jest jasne jak układ zaproponowanych priorytetów oraz przypisanych im celów 

szczegółowych i wskaźników przekłada się na osiągnięcie celu głównego PO IR, który w 

brzmieniu zaproponowanym w projekcie programu również wydaje się błędny.

1.Sformułowanie „Celem głównym PO IR będzie wspierania innowacyjności i 

konkurencyjności polskiej gospodarki, wyrażające się głównie zwiększeniem nakładów 

prywatnych na B+R…” – nie jest sformułowanie mówiącym o celu programu, ale opisuje 

działania jakie będę podjęte w jego ramach. W projekcie programu brak jasno 

przedstawionego celu głównego, który pokazywałby, co dzięki realizacji PO IR chcemy 

osiągnąć (brak opisu wizji i stanu, do którego dzięki PO IR dążymy), trudno bowiem uwierzyć 

aby celem programu miało być zwiększenie nakładów prywatnych na B+R, co w logice 

programowania mogłoby być co najwyżej nakładem lub produktem na pewno zaś nie celem 

samym w sobie.

Warto też zauważyć, że tak sformułowany cel jest tożsamy z celem szczegółowym osi I, 

któremu przypisane jest też taki sam wskaźnik dot. wielkości BERD., który jest również 

wskaźnikiem jednego z celów szczegółowych dla osi III.

Uwaga uwzględniona. Cel główny PO IR zostanie przeformułowany. Również układ działań oraz wskaźników zostanie 

dostosowany do zmian wypracowanych w trakcie konsultacji społecznych. 



78 Centralny Instytut 

Ochrony Pracy-Państwowy 

Instytut Badawczy

Opis układu osi 

priorytetowych

17 Jest: Realizuje CT1., w tym następujący PI:                                                                                                 

-1.2. promowanie inwestycji przedsiębiorstw…wczesnej walidacji produktów…i pierwszej 

produkcji w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających..."                                        

Proponuje się:..."wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań 

w zakresie wczesnej walidacji: produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i 

pierwszej produkcji" oraz sprzedaży"..."

Uwaga 

nieuwzględniona.

Brzmienie priorytetów inwestycyjnych wynika z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego i celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i 

zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006. 

79 Zamek Cieszyn I Oś 

priorytetowa

abc Dlaczego w projektach aplikacyjnych uwzględniono tylko publicznych organizacji badawczych? Postulujemy także o uwzględnienie niepublicznych organizacji badawczych. Uwaga uwzględniona. Zdanie zostanie przeformułowane.

80 Maciej Dzierżanowski I Oś 

priorytetowa

W odniesieniu do I osi priorytetowej warto także zauważyć, że w ramach konkursów klastry 

będą de facto definiowały sektorowe programy badawcze. Takie programy krajowych klastrów 

kluczowych powinny być później traktowane priorytetowo. Przy uszczegółowieniu odnośnie 

występowania w imieniu branży należałoby uzupełnić „(np. za pośrednictwem platformy 

technologicznej lub klastra).

Uwaga uwzględniona. Wskazane zdanie zostanie przeformułowane.

81 Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Małopolskiego | 

Departament Polityki 

Regionalnej

I Oś 

priorytetowa

21 W odniesieniu do propozycji dotyczącej programów wspierających regionalne inteligentne 

specjalizacje – wyjaśnienia i doprecyzowania wymaga w szczególności mechanizm wrażania 

interwencji w tym zakresie. Proponuje się, aby już na etapie formułowania zapisów programu w 

sposób ramowy określić założenia wdrażania tego instrumentu. Założenia te docelowo powinny 

zostać precyzyjnie uregulowane, przy uwzględnieniu potrzeby:

1. przedstawienia najpóźniej na początku 2015 r. wykazu obszarów tematycznych, które zostaną 

objęte konkursami w perspektywie do 2020 wraz z ramowym harmonogramem konkursów;

2. zaprojektowania mechanizmu wdrażania, który w sposób systemowy uwzględniać będzie 

udział samorządów województw w procesie identyfikowania oraz opiniowania regionalnych 

agend badawczych, opartych na regionalnych specjalizacjach;

3. wyodrębnienia kopert finansowych z przeznaczeniem na wsparcie poszczególnych 

specjalizacji (biorąc pod uwagę poziom ich powtarzalności w strategiach regionalnych) – nie zaś 

wsparcie poszczególnych regionów; w tym zakresie celowe wydaje się zapewnienie 

mechanizmu wymuszającego konkurowanie projektów w ramach danego obszaru specjalizacji, 

nie zaś konkurowanie o algorytm podziału środków pomiędzy regionami, którego ustalenie 

mogłoby być problematyczne.

W nawiązaniu do ustaleń wynikających z dyskusji nad linią demarkacyjną, w ramach których 

zakres dopuszczalnego wsparcia prac B+R realizowanych przez przedsiębiorstwa został 

zredukowany do projektów o relatywnie małej wartości oraz wykluczenia możliwości 

wspierania w RPO regionalnych agend badawczych – prosimy o zapewnienie takich 

warunków wdrażania programów wspierających regionalne inteligentne specjalizacje w PO 

IR, które zapewnią regionom wpływ na realizację tych bardzo ważnych instrumentów 

wdrażania regionalnych strategii innowacji.

Uwaga częściowo 

uwzględniona.

MIR zwróciło się do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z prośbą o przygotowanie 

informacji zawierającej szczegółową koncepcję merytoryczną i techniczną tworzenia i 

funkcjonowania regionalnych agend badawczych. Koncepcja ta będzie przedmiotem dyskusji z 

samorządami województw. Jednocześnie kwestia rezygnacji z finansowania w ramach 

odrębnego instrumentu PO IR programów wspierających regionalne inteligentne specjalizacje, 

w których realizację będą zaangażowane przedsiębiorstwa, będzie przedmiotem dalszych 

dyskusji. Wśród rozpatrywanych możliwości jest m.in. włączenie tego typu instrumentu do 

ogólnego instrumentu wspierającego realizację badań i prac rozwojowych w całym ich cyklu.

82 Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Małopolskiego | 

Departament Polityki 

Regionalnej

I Oś 

priorytetowa

21 Z uwagi na brak (w dotychczasowych pracach) rozstrzygnięć dotyczących właściwego modelu 

relacji pomiędzy specjalizacjami krajowymi i regionalnymi (spójność, czy rozłączność), 

problematyczna wydaje się propozycja podziału interwencji (a w konsekwencji kierowania 

odrębnych strumieni środków) na programy sektorowe i programy wspierające regionalne 

specjalizacje.

Zaproponowany podział interwencji miałby uzasadnienie w przypadku przyjęcia modelu, w 

którym regionalne specjalizacje stanowią kategorię odrębną (rozłączną) wobec specjalizacji 

krajowych. Mając jednak na uwadze aktualny kierunek dyskusji w tym zakresie – trudno 

spodziewać się, że taki model zostanie ostatecznie przyjęty. W konsekwencji zachodzi 

wątpliwość i ryzyko, że w przypadku specjalizacji regionalnych, które jednocześnie wpisują 

się w obszary wspierane poprzez programy sektorowe – możliwe będzie ubieganie się o 

wsparcie na te same typy projektów – w ramach odrębnych programów wsparcia.

Uwaga częściowo 

uwzględniona.

Wyjaśnienie. Kwestia powiązania specjalizacji regionalnych i krajowych będzie przedmiotem 

dalszych prac prowadzonych przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy w władzami 

regionalnymi. Na obecnym etapie prac nad krajowymi ramami strategicznymi inteligentnej 

specjalizacji kwestia ta nie została jeszcze rozstrzygnięta. Kwestia rezygnacji z finansowania w 

ramach odrębnego instrumentu PO IR programów wspierających regionalne inteligentne 

specjalizacje, w których realizację będą zaangażowane przedsiębiorstwa, będzie przedmiotem 

dalszych dyskusji. Wśród rozpatrywanych możliwości jest m.in. włączenie tego typu 

instrumentu do ogólnego instrumentu wspierającego realizację badań i prac rozwojowych w 

całym ich cyklu. 

83 Stowarzyszenie Krajowego 

Forum Parków 

Przemysłowych i Parków 

Technologicznych

I Oś 

priorytetowa

20 uruchomić rynek zleceń polskiego przemysłu na badania naukowe Warto rozważyć przemodelowanie opisu typów projektów i opisać je z punktu widzenia 

przedsiębiorcy, a nie naukowca. Prowadząc biznes, trzeba ciągle zabiegać o przychody 

(zlecenia). Rynek weryfikuje negatywnie wiele pomysłów naukowych jako ekonomicznie 

nieatrakcyjne. Sprawne zarządzanie przychodami i kosztami (ofertowanie i realizacja zleceń) 

decyduje o sukcesie gospodarczym. Warto uruchomić mechanizm pozyskiwania zleceń z 

polskiego przemysłu przez polskie uczelnie i instytuty badawcze. Podniesie to 

konkurencyjność polskiej nauki i innowacyjność polskiego przemysłu.

Uwaga 

nieuwzględniona.

Beneficjentami I osi priorytetowej PO IR będą przedsiębiorstwa, które planują realizację 

projektów B+R samodzielnie lub we współpracy z zewnętrznymi podmiotami (w tym 

jednostkami naukowymi). A zatem to przedsiębiorcy będą głównymi beneficjentami osi - 

współpraca z jednostką naukową nie będzie wymagana, lecz fakultatywna (wyjątek stanowią 

projekty aplikacyjne). Potrzeby przedsiębiorcy będą czynnikiem decydującym o konieczności 

zaangażowania naukowców w realizację projektu. Wsparcie współpracy na linii nauka - biznes 

zostało uwzględnione także w  IV osi PO IR, gdzie premiowane będzie zaangażowanie 

przedsiębiorców w realizację projektów badawczych przez jednostki naukowe.



84 Instytut Badań Energii 

Wodnej Sp. z o.o.

I Oś 

priorytetowa

21 Brakuje klastrów reprezentowanych przez koordynatorów wśród typów beneficjentów. Proponujemy zapis:

Typy beneficjentów: przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw, konsorcja przedsiębiorstw 

i jednostek naukowych (w tym spółek celowych jednostek naukowych), klastry.

Uwaga uwzględniona. Zakłada się, że przedsiębiorstwa i czonkowie konsorcjów naukowo-przemysłowych, 

uprawnionych do ubiegania się o wsparcie w ramach I osi POIR, mogą także być członkami 

klastrów lub ich koordynatorami. Przyjmuje się, że klastry to skupiska i sieci podmiotów 

(przedsiębiorstw, uczelni, jednostek naukowych, szkół i innych instytucji otoczenia) 

prowadzących określoną i powiązaną działalność gospodarczą i naukowo-

technologiczną (żródło: Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku. 

Rekomendacje Grupy roboczej ds. polityki klastrowej ). Zgodnie z tą definicją klaster nie jest 

osobą prawną, a tylko taka może być beneficjentem programu. Z kolei sformalizowane (np. 

poprzez umowę konsorcjum) partnerstwa, czy też platformy współpracy na rzecz rozwoju 

klastra są definiowane jako inicjatywy klastrowe. Są one organizowane (animowane) przez 

koordynatorów klastrów, którzy posiadają osobowość prawną. A zatem  beneficjentem 

projektów wspieranych w ramach I osi PO IR może być koordynator klastra (lub inaczej: osoba 

prawna prowadząca powiązanie kooperacyjne). Wówczas warunkiem przyznania wsparcia byłby 

udział przedsiębiorstw  w powiązaniu  kooperacyjnym.

85 Instytut Badań Energii 

Wodnej Sp. z o.o.

I Oś 

priorytetowa

20 Brak informacji o możliwości współpracy w ramach I osi priorytetowej z koordynatorem klastra. 

Dotyczy Badania oraz prace rozwojowe (TRL I-IX) oraz Demonstracja/Prace rozwojowe i 

demonstracje

Proponujemy zapis:

Przedsiębiorca może przeprowadzić prace badawcze samodzielnie i przy wykorzystaniu 

własnych zasobów lub może współpracować w tym zakresie z podmiotem zewnętrznym 

(jednostką naukową, innym przedsiębiorcą, siecią naukową, konsorcjum naukowo-

przemysłowym, koordynatorem klastra, itp.)

Uwaga 

nieuwzględniona.

Treść programu ("…z zewnętrznymi podmiotami, w tym z innymi przedsiębiorstwami oraz 

jednostkami naukowymi") wskazuje na katalog otwarty typów podmiotów współpracujących z 

przedsiębiorstwami. Ponadto katalog typów beneficjentów uprawnionych do wsparcia został 

przedstawiony pod opisem osi.

86 Kopalnia Soli Wieliczka 

S.A.

I Oś 

priorytetowa

21 Typy beneficjentów: przedsiębiorstwa (MŚP i duże), konsorcja przedsiębiorstw, konsorcja 

przedsiębiorstw i jednostek naukowych (w tym spółek celowych jednostek naukowych)

Dodano: MŚP i duże

Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. jako duży przedsiębiorca należy do przedsiębiorstw 

rozwijających działalność B+R, które planują realizację projektów badawczo-rozwojowych 

samodzielnie bądź we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, w tym z innymi 

przedsiębiorstwami oraz jednostkami naukowymi. Zawarcie w I osi priorytetowej 

sformułowania odnoszącego się do dużych przedsiębiorstw ma na celu zapewnienie im 

możliwości aplikacji do naborów realizowanych w ramach I osi priorytetowej.

Kopalnia jest największym spośród podziemnych zabytkowy obiektów na świecie. Wielkość 

kopalni i specyfika podziemnego obiektu zabytkowego wymaga opracowywania  

innowacyjnych rozwiazan dedykowanych zabezpieczeniu, ochronie oraz udostępnianiu 

podziemnych obiektow zabytkowych. Rozwiązania te są opracowywane  bezpośrednio przez 

Kopalnię Soli Wieliczka S.A. oraz przy udziale zewnętrznych jednostek naukowych. Należy 

podkreślić, że rozwiązania te, w związku z wzrastającą ilością podziemnych obiektów 

zabytkowych w Polsce oraz za granicą, będa miały coraz szersze zastosowanie.

Uwaga częściowo 

uwzględniona.

Ogólne określenie jednego z typów beneficjentów osi jako "przedsiębiorstwa" nie wskazuje na 

wykluczenie firm dużych. Duże przedsiębiorstwa będą mogły ubiegać się o wsparcie w ramach I 

osi POIR.

87 PKN ORLEN S.A. I Oś 

priorytetowa

str. 20 

dotyczy I 

osi 

prioryteto

wej

dyskryminacja dużych przedsiębiorstw. Z przeprowadzonych badań wynika, że na 2000 MSP 

tylko 3%  brało udział w pozyskiwaniu dotacji w latach 2007-2013, w związku z nadmiarem 

biurokracji, z powodu braku kompetencji w pisaniu i rozliczaniu wniosków.

Z punktu widzenia Grupy ORLEN S.A. istotna jest Oś Priorytetowa I „Wsparcie prowadzenia 

prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe” skierowana do 

przedsiębiorstw rozpoczynających lub rozwijających działalność B+R tj. planują realizację 

projektów badawczo-rozwojowych samodzielnie lub we współpracy z instytucjami 

zewnętrznymi w tym jednostkami naukowymi. Podkreślić należy, że wsparcie ma być 

głównie kierowane na tzw. inteligentne specjalizacje, które mają zostać określone w 

kolejnych dokumentach strategicznych, jeśli zatem chcielibyśmy z niego korzystać to 

musielibyśmy określić w jakiej specjalizacji chcemy się znaleźć.

Uwaga 

nieuwzględniona.

Duże przedsiębiorstwa będą mogły ubiegać się o wsparcie w ramach I osi POIR. Środki zostaną 

skoncentrowane na obszarach określonych jako inteligentne specjalizacje, np. poprzez 

zastosowanie odpowiednich kryteriów wyboru projektów. Założenie dotyczące koncentracji 

wsparcia nie oznacza jednak wykluczenia ze wsparcia projektów, które nie wpisują się w 

inteligentne specjalizacje. 
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3 Promowanie szczególnie efektywnych działań: W ramach I osi priorytetowej premiowane 

powinny być działania prowadzące do szybkiego wdrożenia przeprowadzonych badań, tudzież 

takie mające kluczowy wpływ na ochronę środowiska lub rozwiązywanie kluczowych 

problemów w danej branży/na danym rynku.



Możliwość dostosowania wskaźników rezultatu: w odniesieniu do niektórych - często 

unikatowych – projektów, właściwym byłoby wprowadzenie możliwości dostosowania/zmiany 

stosowanych wskaźników rezultatu.

Promowanie szczególnie efektywnych działań: W ramach przyznawanego wsparcia, tak pod 

względem prawdopodobieństwa otrzymania tegoż, jak i wartości dotacji, szczególnie 

promowane powinny być projekty wnoszące specyficzną „wartość dodaną”. Ma to na celu 

wspieranie przedsiębiorców, którzy m.in. zadeklarują szybkie (okres 2-3 lat) wdrożenie 

rezultatów prowadzonych działań. Do kolejnej niezwykle istotnej grupy projektów, których 

realizacja zasługuje na nadanie jej szczególnego (priorytetowego) charakteru są działania 

mające na celu wprowadzenie rozwiązań mających decydujące znaczenie dla ochrony 

środowiska lub rozwiązywania istotnych problemów uwypuklających się w danej branży. Do 

powyższych z pewnością należy przypisać innowacyjne rozwiązania technologiczne 

pozwalające na zmniejszanie zużycia odpadów przemysłowych, oszczędniejsze korzystanie z 

energii i redukcję emisji hałasu.

Możliwość dostosowania wskaźników rezultatu: Rozpatrując ogół prowadzonych przez 

przedsiębiorców prac B+R niejednokrotnie mamy do czynienia z projektami unikatowymi, 

które pomimo niepodważalnego stopnia istotności i generowanych korzyści, ze względu na 

sztywno ustalone wskaźniki rezultatu nie mogą korzystać z przyznawanego wsparcia. Z tego 

względu stosownym byłoby wprowadzenie możliwości dostosowania/zmiany wskaźników 

rezultatu, które nie zawsze stanowią obiektywny i miarodajny odnośnik. Nie trudno bowiem 

wyobrazić sobie sytuację, w której rezultaty badań w niszowej branży (ze względu na np. 

oddziaływanie na kilka podmiotów generujących duże zanieczyszczenia do środowiska) są 

nieporównywalnie większe od innowacji produkcyjnej stosowanej przez dużą liczbę 

przedsiębiorstw, ale w takim segmencie prowadzonej działalności, którego skala 

oddziaływania jest nieporównywalnie niższa.

Uwaga częściowo 

uwzględniona. 

Kryteria oceny projektów zostaną określone na etapie przygotowania dokumentów o 

charakterze implementacyjnym i zostaną zatwierdzone przez Komitet Monitorujący. Zgodnie z 

opisem zawartym w rozdz.1 WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ  

OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ, w POIR będą 

przewidziane rozwiązania służące promocji efektywnego wykorzystania zasobów, w tym energii 

i surowców. Ponadto zaproponowany zestaw wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego 

w przekazanym do konsultacji społecznych projekcie POIR powstał bez uwzględnienia 

charakterystyki poszczególnych instrumentów wsparcia realizowanych w ramach osi 

priorytetowych. Równolegle do konsultacji społecznych trwał proces konsultowania 

wskaźników z instytucjami zaangażowanymi w opracowanie programu, w efekcie czego kolejna 

wersja projektu PO IR będzie zawierała znacząco zmieniony zestaw wskażników.  Możliwość 

zastosowania wskaźników indywidualnych w projektach zostanie ograniczona ze względu na 

niewielkie możliwości wykorzystania takich wskaźników do monitorowania programu.
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2 Samodzielność w realizowaniu projektów: W ramach I osi priorytetowej – ze względu na 

wymierne korzyści – powinna zostać zagwarantowana możliwość otrzymania wsparcia także w 

przypadku przedsięwzięć realizowanych samodzielnie przez przedsiębiorcę będącego 

beneficjentem.

Samodzielność w realizowaniu projektów: Jak wiadomo to przedsiębiorcy działający na rynku 

posiadają największą wiedzę dotyczącą zapotrzebowania na innowacje mogące zostać 

zrealizowane w toku badań i know-how dotyczący praktycznego wykorzystania wdrażanych 

rezultatów badań. Zgodnie z tą przesłanką, to właśnie przedsiębiorcy powinni być 

najaktywniejszymi podmiotami w dziedzinie B+R. Niejednokrotnie, przedsiębiorcy (zwłaszcza 

określani jako duzi), posiadający doświadczenie i odpowiednie zaplecze personalne, jako 

jedyne ograniczenie w prowadzeniu prac B+R napotykają brak niezbędnych środków 

kapitałowych do ich prowadzenia. Z tego też względu, a także mając na uwadze występujące 

niekiedy trudności/opory związane ze ścisłą współpracą z zewnętrznym podmiotem w 

kwestiach tak newralgicznych jak działalność B+R, powinno się dopuścić, a także promować 

samodzielne realizowanie przedmiotowych projektów przez przedsiębiorcę. Konieczność 

równouprawnienia podmiotów działających samodzielnie, względem kooperujących 

przedsiębiorców wymuszana jest także przez specyfikę rynku, na którym niejednokrotnie 

mamy do czynienia z branżami w których wysoka konkurencja uniemożliwia działanie 

wspólne, pozwalając jednocześnie – ze względu na przytoczone wyżej predyspozycje 

przedsiębiorstw – na efektywne prowadzenie badań i wdrażanie ich rezultatów 

samodzielnie. Ponadto, w przypadku uzależnienia możliwości ubiegania się o wsparcie lub 

jego otrzymania (np. poprzez wymóg działania w ramach konsorcjum lub znaczące 

premiowanie projektów z udziałem wielu przedsiębiorców w ramach punktacji), istnieje 

ryzyko, że przedsiębiorcy działający w branżach „niszowych” lub wysoce konkurencyjnych nie 

będą mieć w praktyce możliwości uzyskania wsparcia. To natomiast może skutecznie 

uniemożliwić rozwój innowacyjności i działalności B+R w niektórych dziedzinach, mimo chęci 

i zaangażowania po stronie indywidualnych podmiotów.

Uwaga uwzględniona. Beneficjentami I osi priorytetowej POIR będą przedsiębiorstwa, które planują realizację 

projektów B+R samodzielnie lub we współpracy z zewnętrznymi podmiotami. A zatem 

współpraca z jednostką naukową lub innym przedsiębiorcą nie będzie wymagana, lecz 

fakultatywna (wyjątek stanowią programy sektorowe oraz projekty aplikacyjne, gdzie 

beneficjentami bedą konsorcja jednostek naukowych i przedsiębiorstw). Potrzeby 

przedsiębiorstw będą czynnikiem decydującym o konieczności zaangażowania naukowców w 

realizację projektów realizowanych w I osi PO IR. 
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1 Zakres wsparcia: W odniesieniu do wdrażania projektów w ramach I osi priorytetowej, 

wspierane powinny być wszystkie aspekty związane z prowadzeniem prac B+R, począwszy od 

zakupu odpowiedniej infrastruktury, przez prowadzenie badań, aż po ich komercjalizację.



Wsparcie bezzwrotne: W odniesieniu do obszarów wsparcia w ramach I osi priorytetowej, 

pomoc powinna zdecydowanie przyjmować formę wsparcia bezzwrotnego.

Zakres wsparcia: Jak zostało wskazane w opisie osi priorytetowej „celem osi jest 

finansowanie projektów B+R począwszy od fazy badań, poprzez etap prac rozwojowych i 

badań przemysłowych”. Zgodnie z tym należy położyć szczególny nacisk na umożliwienie 

ubiegania się o wparcie dla wszystkich podstawowych działań niezbędnych do skutecznej 

realizacji danego projektu B+R. Oznacza to dofinansowanie dla nowych projektów w zakresie 

m.in. wydatków związanych z zakupem / wytworzeniem odpowiednich środków trwałych, 

które pozwolą na prowadzenie zaawansowanych prac badawczych i rozwojowych bardziej 

dostosowanych do specyficznych warunków indywidualnych potrzeb badawczych, w wyniku 

których możliwe stanie się wytworzenie lepszych prototypów. Wsparcie powinno 

obejmować w szczególności: wzniesienie/adaptację budynków niezbędnych dla prowadzenia 

prac B+R; zakup maszyn, urządzeń, komponentów; koszty pracy osób prowadzących badania; 

koszty surowców; koszty energii i pozostałych mediów oraz pozostałe koszty nierozłącznie 

związane z pracami rozwojowymi i badaniami przemysłowymi oraz wdrożeniem ich 

rezultatów.



Wsparcie bezzwrotne: Projekty B+R wiążą się ze znaczącymi wydatkami, które zwracają się 

dopiero na przestrzeni wielu lat. Powstałe instalacje demonstracyjne, prototypy oraz inne 

wymierne rezultaty prac B+R wymagają jednocześnie dodatkowych, nierzadko wysokich 

nakładów, związanych z ich utrzymaniem i eksploatacją. Z tego też względu, mając na celu 

realny wpływ realizowanych projektów, na poprawę innowacyjności gospodarki, wsparcie 

powinno być udzielane w sposób umożliwiający jak najszybszą realizację inwestycji oraz 

równoważący znaczące obciążania związane z inwestowaniem w B+R, a więc jako wsparcie 

bezzwrotne. W przeciwnym wypadku istnieje bowiem ryzyko, że potencjalni beneficjenci nie 

zdecydują się na realizację projektów B+R wobec braku niezbędnych środków finansowych.

Uwaga częściowo 

uwzględniona.

W ramach projektów wspieranych w I osi PO IR możliwe będzie kwalifikowanie wydatków na 

stworzenie lub rozwój infrastruktury badawczej. Ze względu na ukierunkowanie instrumentów I 

osi na projekty badawcze (polegające na prowadzeniu prac B+R), określony zostanie 

maksymalny udział wartości wydatków infrastrukturalnych w całkowitej wartości projektu. 

Dodatkowo w ramach III osi POIR przewidziano wsparcie dedykowane w szczególności 

projektom polegającym na stworzeniu/rozwoju infrastruktury badawczej w przedsiębiorstwach. 

W ramach I osi POIR możliwe  będzie także  wsparcie komercjalizacji lub implementacji 

(wdrożenia) w działalności przedsiębiorcy tych wyników prac B+R, które stanowią efekt 

realizacji projektu w ramach I osi PO IR. Tego rodzaju projekty wspierane będą przez 

partnerstwa instytucji publicznych i funduszy venture capital. Ze względu na ogólny i 

kierunkowy charakter opisu osi priorytetowych programu operacyjnego nie jest zasadne 

wskazanie pełnego katalogu kosztów kwalifikowalnych, możliwych do sfinansowania w ramach 

wspieranych projektów. Etap prac B+R będzie finansowany z wykorzystaniem dotacji, ze 

względu na duże ryzyko związane z realizacją tego typu projektów. Z kolei etap komercjalizacji 

lub wdrożenia wyników prac B+R jest obciążony niższym ryzykiem oraz uwarunkowany 

czynnikami o charakterze rynkowym. Dlatego też w PO IR zakłada się wykorzystanie 

instrumentów finansowych we wsparciu wdrożeń. 
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22 do fragmentu: formy wsparcia

Sugeruje się utrzymanie jedynie dotacyjnej formy wsparcia

Zwrotne instrumenty finansowe w kontekście wysokiego ryzyka innowacyjnych 

przedsięwzięć, może być niewystarczającą zachętą dla przedsiębiorstw do zaangażowania 

własnych środków

Uwaga częściowo 

uwzględniona.

Etap prac B+R będzie finansowany z wykorzystaniem dotacji, ze względu na duże ryzyko 

związane z realizacją tego typu projektów. Z kolei etap komercjalizacji lub wdrożenia wyników 

prac B+R jest obciążony niższym ryzykiem oraz uwarunkowany czynnikami o charakterze 

rynkowym. Dlatego też w POIR zakłada się wykorzystanie instrumentów finansowych lub 

mieszanych we wsparciu wdrożeń. 
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21 Do fragmentu: „W tym celu tworzone będą partnerstwa instytucji publicznych oraz funduszy 

wyspecjalizowanych w inwestowaniu w przedsięwzięcia najwyższego ryzyka

Trudno o współpracę takich podmiotów.  Zamiast instytucji publicznych oraz funduszy 

wyspecjalizowanych proponuję „instytucji publicznych oraz podmiotów gospodarczych 

gotowych zaangażować się w przedsięwzięcia większego ryzyka”

Takich funduszy jest stosunkowo niewiele. Każdy biznes powinien mieć prawo zainwestować Uwaga 

nieuwzględniona.

Przykład programu BRIdge VC  realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

dowodzi, że współpraca podmiotów publicznych i funduszy VC jest możliwa. Doświadczenia z 

realizacji ww. programu zostaną wykorzystane w finansowaniu etapu komercjalizacji wyników 

prac B+R w ramach I osi PO IR.
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21 Założono, że w ramach osi I PO IR do wydatków kwalifikowanych zostają zaliczone wydatki na 

infrastrukturę badawczą, ochronę własności intelektualnej, oraz wzornictwo. Jest to katalog 

zamknięty. Proponuję przynajmniej częściowo otworzyć ten katalog (i tak zostanie on 

szczegółowo doprecyzowany w konkretnych działaniach i regulaminach konkursów) i albo 

dodać do tego katalogu niezbędne wydatki inwestycyjne dla implementacji nowego rozwiązania 

w docelowym systemie albo przynajmniej poprzedzić katalog wydatków sformułowaniem 

między innymi.

Na stronie 20 projektu PO IR stwierdzono, że w ramach osi I wspierane będą dwa rodzaje 

projektów. Ten drugi rodzaj projektów przewiduje implementację nowego rozwiązania 

wytworzonego w efekcie prac B+R w docelowym systemie oraz jego wykorzystanie w 

warunkach rzeczywistych. Tym samym celem Programu jest implementacja nowoczesnych 

rozwiązań powstałych w efekcie prac B+R do praktyki gospodarczej. Osiągnięcie tego celu 

wymaga nie tylko stworzenia nowego rozwiązania, ale również przystosowania docelowego 

systemu do implementacji nowego rozwiązania, co powoduje konieczność poniesienia 

innych, niemałych wydatków, których nie zawarto w zamkniętym katalogu wydatków 

kwalifikowanych.

Uwaga uwzględniona. Ze względu na ogólny i kierunkowy charakter opisu osi priorytetowych programu operacyjnego 

nie jest zasadne wskazanie pełnego katalogu kosztów kwalifikowalnych, możliwych do 

sfinansowania w ramach wspieranych projektów. Opis zostanie przeformułowany tak, aby 

podkreślić, iż wskazane typy wydatków nie stanowią katalogu zamkniętego.
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W I osi priorytetowej wspomina się o programach wspierających regionalne inteligentne 

specjalizacje. Należy zauważyć, że ta kategoria może (przynajmniej częściowo) pokrywać się 

programami sektorowymi dla krajowych klastrów kluczowych, które będą mogły mieć wymiar 

zarówno regionalny, jak i ponadregionalny. Biorąc pod uwagę możliwy ponadregionalny 

charakter inteligentnych specjalizacji i klastrów kluczowych wątpliwości budzi także 

zastrzeżenie, że wyniki projektu muszą być wykorzystywane przez przedsiębiorstwa w danym 

regionie. Kolejna wątpliwość dotyczy bardzo konkretnego odwołania do RSI, a nie do 

strategicznych dokumentów w regionie. W niektórych regionach punktem odniesienia będą 

regionalne strategie rozwoju i regionalne programy strategiczne, 

a nie regionalne strategie innowacji.

Uwaga 

nieuwzględniona.

W PO IR zostanie zapewniona możliwość realizacji programów wspierających regionalne 

inteligentne specjalizacje. 
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Generalna i istotna uwaga odnośnie sposobu zdefiniowania programów sektorowych i 

wspierających regionalne inteligentne specjalizacje. Obecne sformułowania mogą sugerować, 

że inicjatorem tych programów może być pojedynczy przedsiębiorca, podczas gdy przy 

definiowaniu tych programów należałoby zawsze wymagać współpracy wielu przedsiębiorców, 

a także instytucji B+R. Rozumiem, że intencją było wskazanie, że inicjatorem realizowanych 

projektów B+R są generalnie przedsiębiorcy, ale obecne zapisy nie wydają się do końca 

jednoznaczne i mogą wprowadzać w błąd.  

Uwaga uwzględniona. Zapisy PO IR zostaną doprecyzowane, tak aby jasno wskazywały, że programy sektorowe i 

wspierające regionalne inteligentne specjalizacje są inicjowane przez grupy firm (np. 

stowarzyszone w klastrze ub platformie technologicznej).

96 Centrum Innowacji, 

Transferu Technologii i 

Rozwoju Uniwersytetu 

(CITTRU), Uniwersytet 

Jagielloński
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Priorytet 

1., str. 21 

dokument

u

We wskazanych w projekcie programu POIR wskazano wśród typów beneficjentów:  m.in. 

konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi (lub ich spółkami celowymi).

Nasza uwaga odnosi się do spółek celowych szkół wyższych, wnosimy o uzupełnienie zapisu 

beneficjentów o szkoły wyższe.

Uzasadnienie: To uczelnie wyższe zobligowane są Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym do 

powoływania spółek celowych, nie wydziały uczelni (art. 86a).

Uwaga uwzględniona. Opis typów beneficjentów zostanie przeformułowany.
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23 - ocena merytoryczna służąca weryfikacji kryteriów jakościowych. 

W ramach tych dwóch bloków mogą zostać wyodrębniane dodatkowe etapy procesu oceny 

projektu, co zostanie określone w procedurach oraz odbywało się będzie z zastosowaniem 

jawnych i jasnych kryteriów. 

WSTAWIENIE Sam proces oceny merytorycznej projektów będzie przeprowadzany w sposób 

transparentny i obiektywny, przy zastosowaniu dobrych praktyk sprawdzonych przez Komisję 

Europejską przy ocenie projektów zgłaszanych w ramach programów ramowych.

W procedurze weryfikacji projektów możliwe będzie zastosowanie oceny z wykorzystaniem 

panelu ekspertów. 

W ocenie przedkładanych propozycji projektów kluczowe znaczenie będzie miała ocena jakości 

zgłaszanych pomysłów, z uwzględnieniem oceny osiągnięcia przez planowane przedsięwzięcie 

powodzenia finansowego.

Transparentność procedur pozwoli wybrać najlepsze projekty Uwaga uwzględniona. Opis zostanie uzupełniony.

98 Naczelna Organizacja 

Techniczna

I Oś 

priorytetowa

Postulując istotną modyfikację w podejściu do budowy Programu Operacyjnego – Inteligentny 

Rozwój 2014-2020 i przyjęcia, że jego głównym adresatem powinni być przedsiębiorcy, 

proponujemy inną redakcję opisu I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez 

przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe”, a także większą koncentrację 

środków finansowych w tej Osi. Pozostałe Osie priorytetowe i przewidziane w nich działania 

powinny mieć charakter wspomagający, z wyjątkiem działań pt. „Kredyt Technologiczny” i 

„Fundusze Gwarancyjne”, które adresowane będą bezpośrednio do przedsiębiorców. Nie ma tez 

potrzeby rozdrabniania środków wsparcia tylko dla utrzymania istniejących struktur w 

dotychczasowych Instytucjach Pośredniczących I i II stopnia. Poniesione nakłady w ramach PO-

IG 2007 2013 na niektóre działania powinny owocować obecnie i w najbliższych latach efektami, 

w ramach wymaganej przepisami kontynuacji projektów. W miejsce dotychczas preferowanego 

tzw. „tłoczenia” myśli naukowej do przemysłu postulujemy „ssanie” przez przemysł 

(gospodarkę) badań naukowych i opracowań. 

Uwaga częściowo 

uwzględniona.

Oś I PO IR koncentruje się na wsparciu prac B+R w przedsiębiorstwach - wszystkie 

zaproponowane w jej ramach instrumenty wsparcia służą finansowaniu tego typu projektów, 

wynikających z potrzeb przedsiębiorstw. A zatem celem osi nie jest "tłoczenie" myśli naukowej 

do gospodarki, lecz zaspokojenie popytu przedsiębiorstw na badania naukowe ("ssanie" myśli 

naukowej przez gospodarkę). Projekty B+R mogą obejmować różne etapy opracowania 

innowacyjnego rozwiązania, dlatego też w projekcie PO IR przekazanym do konsultacji 

społecznych wyodrębniono dwa schematy wsparcia, które zostały opisane z wykorzystaniem 

poziomów gotowości technologicznej (TRL): (1) badania oraz prace rozwojowe, (2) 

demonstracja. Wyodrębnienie instrumentu dla ostatnich etapów prac B+R czyli tzw. 

demonstracji służy dostosowaniu innowacyjnych rozwiązań do warunków operacyjnych i 

dorowadzeniu projektu do momentu, gdy możliwe będzie uruchomienie produkcji na skalę 

przemysłową lub rozpoczęcie świadczenia usług. A zatem finansowanie etapu demonstracji  

przyczyni się do wzmocnienia transferu wyników badań naukowych lub prac rozwojowych do 

gospodarki. Kolejne schematy wsparcia w ramach I osi PO IR także dotyczą prac B+R, jednak 

odzwierciedlają różne metody określania tematyki prac badawczych: jako efekt współpracy 

jednostek naukowych i przedsiębiorstw - w przypadku projektów aplikacyjnych, jako efekt 

inicjatywy grup przedsiębiorców - w przypadku projektów sektorowych oraz w wyniku 

zderzenia inicjatywy przedsiębiorców z zapotrzebowaniem wynikającym z regionalnych strategii 

inteligentnej specjalizacji - w programach wspierających RIS. Celem II i III osi POIR jest wsparcie 

absorpcji wyników prac B+R w gospodarce, m.in. poprzez finansowanie wdrożeń, infrastruktury 

B+R, proinnowacyjnych usług instytucji otoczenia biznesu etc.

99 Bank Gospodarstwa 

Krajowego

I Oś 

priorytetowa

21 Dodatkowo, w ramach I osi priorytetowej POIR Wsparcie prowadzenia prac B+R przez 

przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe w związku z przyjętymi założeniami, że 

w ramach schematów wsparcia zapewniających przedsiębiorcy możliwość skomercjalizowania i 

zaimplementowania na rynku produktów, usług i procesów tworzone będą partnerstwa 

instytucji publicznych oraz funduszy wyspecjalizowanych w inwestowaniu w przedsięwzięcia 

najwyższego ryzyka wśród typów beneficjentów dla tej osi (s.21) proponuje się dopisać 

fundusze venture capital oraz fundusz funduszy realizujący instrument kapitałowy. 

Uwaga 

nieuwzględniona.

Fundusze VC nie będą beneficjentami środków w I osi PO IR. Wskazany schemat wsparcia 

komercjalizacji wyników prac B+R opiera się na formule partnerstwa publiczno-prywatnego. W 

celu finansowania projektów związanych z komercjalizacją nowych rozwiązań mogą być 

tworzone wehikuły inwestycyjne, funkcjonujące na bazie umowy pomiędzy podmiotem 

publicznym a funduszem/funduszami VC. Ze względu na powyższe nie jest także konieczne 

rozszerzanie katalogu beneficjentów I osi PO IR o fundusz funduszy.

Zapis dotyczący VC w 1 osi priorytetowej zostanie przeformułowany.



100 Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Pomorskiego

I Oś 

priorytetowa

W opisie OP I duże wątpliwości budzi wsparcie dla realizacji badań podstawowych przez 

przedsiębiorstwa, przy czym dotyczą one zarówno pomysłu wspierania badań podstawowych w 

ogóle, jak i tego rodzaju badań przez przedsiębiorstwa. Współfinansowane w ramach PO IR 

badania powinny być ukierunkowane na uzyskanie konkretnych zastosowań praktycznych.

Uwaga 

nieuwzględniona.

Wsparcie w ramach I osi ukierunkowane jest na badania, które zostały zdefiniowane w ustawie 

z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Zgodnie z definicją zawartą w ww. 

ustawie  jednym z rodzajów badań są badania podstawowe. Jednocześnie w I osi PO IR nie 

wyodrębniono instrumentu dedykowanego wsparciu wyłącznie tego typu projektów. A zatem 

projekty realizowane w ramach I osi PO IR mogą, ale nie muszą obejmować etapu badań 

podstawowych - zależnie od potrzeb przedsiębiorcy. 

101 Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Pomorskiego

I Oś 

priorytetowa

Należy uporządkować zakres wsparcia, uwzględniając ukierunkowanie podmiotowe. OP 

1 realizuje PI 1.2, który jest skierowany do firm jako liderów projektów. Wątpliwości 

budzi więc finansowanie w ramach tej OP badań przemysłowych lub prac rozwojowych 

realizowanych przez publiczne organizacje badawcze, będące w domyśle liderem tego 

typu przedsięwzięć. Należy więc określić, że funkcję lidera (wnioskodawcy) w tej OP 

pełni przedsiębiorca.

Uwaga 

nieuwzględniona.

Nazwa priorytetu inwestycyjnego 1.2 wskazuje, iż priorytet ten wspiera inwestycje 

przedsiębiorstw w badania i innowacje. Projekty tego typu mogą być podejmowane w ramach 

współpracy z jednostkami naukowymi - wiele przedsiębiorstw nie dysponuje odpowiednimi 

zasobami (kadrowymi, infrastrukturalnymi) dla samodzielnej realizacji projektów B+R. Udział 

przedsiębiorstw w realizacji projektów aplikacyjnych będzie warunkiem ubiegania się o 

wsparcie w I osi PO IR. Cechą charakterystyczną projektów aplikacyjnych jest ich 

ukierunkowane na bezpośrednie zastosowanie w praktyce gospodarczej. To czy liderem 

projektu jest jednostka naukowa, czy też przedsiębiorca jest kwestią drugorzędną. 

102 Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Pomorskiego

I Oś 

priorytetowa

Należy doprecyzować, czy kwalifikowanie wydatków na infrastrukturę badawczą obejmuje tylko 

infrastrukturę w przedsiębiorstwach, czy także w publicznych organizacjach badawczych i 

jednostkach sektora nauki, które mogą uczestniczyć w realizacji tej OP zarówno jako partnerzy 

w projektach przedsiębiorstw, jak i główni beneficjenci (projekty aplikacyjne).

Uwaga uwzględniona. Zapisy PO IR zostaną doprecyzowane. Możliwe będzie kwalifikowanie wydatków na 

infrastrukturę badawczą w odniesieniu do wszystkich członków konsorcjum będącego 

beneficjentem wsparcia.

103 Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Pomorskiego

I Oś 

priorytetowa

Wsparcie powinno być realizowane także przy wykorzystaniu instrumentów mieszanych. Jeśli 

oczekuje się zmian jakościowych należy zachęcać firmy poprzez dotacje i instrumenty mieszane, 

stawiając jednocześnie relatywnie wysokie wymogi, jakie projekt musi spełnić, by otrzymać 

dofinansowanie (np. preferowanie projektów partnerskich, w których wyposażenie badawczo-

rozwojowe jest wykorzystane przez większą liczbę podmiotów).

Uwaga uwzględniona. Nie wyklucza się zastosowania instrumentów o charakterze mieszanym w POIR, w szczególności 

w ramach II osi priorytetowej – stosowane zapisy zostaną wprowadzone do programu. 

Jednocześnie etap prac B+R będzie finansowany w POIR z wykorzystaniem dotacji, ze względu 

na duże ryzyko związane z realizacją tego typu projektów.

104 Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

I Oś 

priorytetowa

Proponuję w rozdziale „3.1. Oś priorytetowa  I: Wsparcie  prowadzenia  prac B +R  przez  

przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe” nie powoływać się na RSI, gdyż 

regiony przyjęły różną metodologię identyfikacji regionalnych inteligentnych specjalizacji. 

Inteligentne specjalizacje zostały wyspecyfikowane oprócz RSI także w strategiach rozwoju 

społeczno – gospodarczego województw. Dlatego też proponuję zamienić                na 

„regionalne inteligentne specjalizacje  zidentyfikowane w regionalnych dokumentach 

strategicznych” . 

Uwaga uwzględniona. Zapisy zostaną przeformułowane.

105 Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego

I oś 

priorytetowa

20 Proponujemy następującą redakcje: „Wyzwaniem rozwojowym Polski jest konieczność 

zwiększenia udziału sektora przedsiębiorstw w finansowaniu badań naukowych i prac 

rozwojowych. Niski poziom inwestycji przedsiębiorstw w B+R i ograniczona współpraca z 

sektorem nauki negatywnie wpływa poziom komercjalizacji realizowanych w Polsce prac 

badawczo-rozwojowych i tym samym niską innowacyjność gospodarki, której rozwój opiera się 

głównie o korzystanie z dostępnych technologii i ma w głównej mierze charakter imitacyjny.”

Uwaga uwzględniona. Zapis zostanie przeformułowany. Należy jednocześnie zauważyć, że przyczyny ograniczonej 

współpracy dotyczy obu sektorów - nauki i przedsiębiorstw.

106 Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego

I oś 

priorytetowa

20 Proponujemy uzupełnienie i doprecyzowanie akapitu: „Celem osi jest finansowanie projektów 

B+R przedsiębiorców oraz konsorcjów z ich udziałem  począwszy od fazy badań, do etapu etap 

prac rozwojowych ze szczególnym uwzględnieniem fazy demonstracji. Efektem wdrażania osi 

powinien być transfer opracowanego innowacyjnego rozwiązania /technologii do działalności 

gospodarczej rozumianej w szczególności jako komercjalizacja wyników prac badawczych, prac 

rozwojowych (w tym działalności demonstracyjnej) lub zastosowanie tych wyników we własnej 

działalności komercyjnej. ”Należy precyzyjnie określić przedmiot dofinansowania, jego 

beneficjentów

Uwaga uwzględniona. Opis zostanie przeformułowany.



107 Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego

I Oś 

priorytetowa

Zakres wsparcia instrumentów I i II osi dla najbardziej zaawansowanych etapów prac B+R 

(najwyższe poziomy gotowości technologicznej) pokrywa się. Skoro w ramach osi I jest możliwe 

finansowanie prac B+R na wszystkich poziomach gotowości technologicznej, ze szczególnym 

wyodrębnieniem etapu demonstracji, także z możliwością wykorzystania instrumentów 

zwrotnych, finansowanie analogicznych instrumentów (co wynika z przytoczonych opisów) 

przez różne instytucje w systemie wdrażania nie jest racjonalne. Ponowne wyodrębnienie etapu 

demonstracji, który jest etapem prac badawczo-rozwojowych, według klasyfikacji stosowanych 

przez OECD i UE, do odrębnej osi nie jest racjonalne z punktu widzenia wdrażania Programu. 

Etap ten został prawidłowo przypisany do osi 1. Za racjonalne uznać natomiast należy 

wyodrębnienie w ograniczonym zakresie schematu finansowania dla przedsiębiorców, jako 

pomocy inwestycyjnej, nieobejmującego żadnego z etapów badań określonych przez poziomy 

gotowości technologicznej (z ewentualnym uzupełnieniem wsparcia na poziomie TRL VIII-IX) w 

powiązaniu z projektami realizowanymi w ramach I osi. 

Uwaga uwzględniona. Struktura i zakres wsparcia przewidziany do realizacji w poszczególnych osiach POIR zostanie 

przeanalizowany pod kątem zmiany nakładających się instrumentów wsparcia. Taka analiza 

będzie miała na celu zapewnienie lepszej czytelności zasad realizacji instrumentów wsparcia w 

programie. 

108 Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego

I Oś 

priorytetowa

21 Ramka: Wdrożenie Należy rozstrzygnąć, czy instrument wsparcia kapitałowego za 

pośrednictwem funduszy VC miałby pozostać w I osi, czy też być elementem projektów II osi 

obejmujących także inne instrumenty zwrotne (w drugim przypadku należałby rozstrzygnąć 

kwestie instytucjonalne związane z wdrażaniem takiego instrumentu).

Należy także zauważyć, że finansowanie partnerstw z funduszami VC wymaga dużej 

elastyczności z uwagi na specyfikę procesu selekcji projektów, stąd proponujemy wykreślenie 

ostatniego zdania.

Uwaga uwzględniona. W I osi PO IR zostanie zmieniony opis wsparcia projektów B+R w schemacie uwzględniającym 

zaangażowanie funduszy VC. Instrument pozostanie w I osi PO IR.

109 Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego

I Oś 

priorytetowa

 s. 21 3.1 Programy wspierające regionalne inteligentne specjalizacje  W związku z ograniczoną alokacją 

środków dla Celu tematycznego 1, proponujemy przeniesienie instrumentu finansującego 

regionalne inteligentne specjalizacji z POIR do RPO zainteresowanych wdrażaniem agendy na 

poziomie regionu i ponadregionalnym (co powinno zwiększyć zakres finansowania CT1 w 

ramach programów współfinansowanych z funduszy strukturalnych).

Uwaga częściowo 

uwzględniona.

Instrument dotyczący finansowania regionalnych inteligentnych specjalizacji będzie włączony 

do ogólnych instrumentów wsparcia I osi PO IR i będzie jednym ze schematów wsparcia 

projektów B+R. Możliwość finansowania agend badawczych istotnych z punktu widzenia RIS, w 

ramach priorytetu inwestycyjnego 1.1 oraz 1.2 ze środków RPO wymaga dalszych dyskusji.

110 Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego

I Oś 

priorytetowa

21 Jest: "Beneficjenci I osi PO IR w ramach realizowanych projektów mogą ponosić wydatki na 

rzecz internacjonalizacji wyników działalności B+R, co umożliwia komercjalizację wytworzonych 

innowacji na rynkach zagranicznych. "                                                                          Nie jest jasne 

powiązanie tego zapisu z instrumentami osi I – czy jest to uzupełnienie wsparcia w ramach 

projektów czy też może to oznaczać nowy instrument dedykowany wyłącznie 

internacjonalizacji. Odrębną kwestią jest finansowanie pomocy inwestycyjnej nie 

kontrybuującej bezpośrednio do GERD/BERD. Należy też określić „demarkację” z projektami osi 

III.

Proponujemy następującą redakcję: „(…) komercjalizację wyników prac B+R na rynkach 

zagranicznych”.

Pojęcie „wytworzone innowacje” w zależności od interpretacji może być bardzo pojemne 

znaczeniowo, a jednocześnie nie wyklucza swobodnej interpretacji (jest trudne do 

zdefiniowania).

Czy w ramach osi będzie możliwość finansowania instrumentów bezpośrednio dedykowanych 

internacjonalizacji dla projektów będących rezultatem prac B+R, jak realizowany przez NCBR 

program GoGlobal?

Uwaga uwzględniona. Wskazane zdanie zostanie przeformułowane na: "Beneficjenci I osi PO IR w ramach 

realizowanych projektów mogą ponosić wydatki na rzecz internacjonalizacji wyników 

działalności B+R."  Zakłada się, że wydatki związane z internacjonalizacją będą mogły stanowić 

uzupełnienie projektu, którego meritum dotyczy prowadzenia prac B+R.  Nie planuje się 

wyodrębnienia w I osi PO IR instrumentów dedykowanych wyłącznie internacjonalizacji 

wyników prac B+R. W związku z powyższym nie jest konieczne wprowadzenie demarkacji 

pomiędzy projektami I i III osi PO IR.

111 Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego

I Oś 

priorytetowa

21 W przypadku ochrony własności intelektualnej i kwalifikowaniu kosztów należałoby się 

zastanowić nad zasadnością wyodrębnienia osobnego instrumentu w ramach Osi III. Nie jest 

zrozumiałe finansowanie kosztów wzornictwa przemysłowego, koszty związane z wzornictwem 

nie będą wchodzić w zakres pomocy na badania i rozwój (będą stanowiły pomoc inwestycyjną). 

Proponujemy następującą redakcję: „W ramach I osi priorytetowej przewidywane jest 

kwalifikowanie wydatków na infrastrukturę badawczą, ochronę własności intelektualnej 

(patenty, wzory przemysłowe), w szczególności za granicą, jako elementów realizacji projektu.”

Uwaga 

nieuwzględniona.

Celem I osi PO IR jest kompleksowe finansowanie projektów B+R w przedsiębiorstwach - badań, 

etapu prac rozwojowych oraz innych działań niezbędnych do skutecznej realizacji danego 

projektu B+R. Dlatego też w ramach projektów możliwe będzie finansowanie wydatków 

infrastrukturalnych (np. związanych z wyposażeniem laboratorium badawczego), ochroną IP czy 

też wzornictwem, co umożliwi lepsze dostosowanie zakresu projektu do potrzeb beneficjenta. 

Kwestie związane z przypisaniem odpowiedniego rodzaju pomocy publicznej do osi 

priorytetowej są drugorzędne i nie powinny determinować zakresu wsparcia w ramach danej 

osi. Wyodrębnienie dodatkowego instrumentu, dedykowanego wyłącznie patentowaniu, w 

ramach III osi POIR ma na celu stymulowanie przedsiębiorstw do korzystania z ochrony 

innowacyjnych rozwiązań, także tych, które nie są wynikiem prac B+R.



112 Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego

I Oś 

priorytetowa

22 jest: Kierunkowe zasady wyboru projektów

• Tryb wyboru projektów

jest: "W ramach priorytetu inwestycyjnego 1.2 dofinansowaniem objęte zostaną projekty 

wyłaniane w trybie konkursowym oraz projekty pozakonkursowe.

Wybór trybu zostanie dokonany przy uwzględnieniu następujących czynników:

-optymalny sposób osiągnięcia celów programu/osi priorytetowej/priorytetu inwestycyjnego; 

-liczba podmiotów, których działania prowadzone w wyniku uzyskania dofinansowania będą 

służyć osiągnięciu celów; 

-typ beneficjenta;

- wielkość projektów (planowana wysokość dofinansowania)".                                              Należy 

wyjaśnić, czy IZ przewiduje realizację projektów wyłanianych w sposób jak projekty kluczowe w 

POIG. Przedstawione kryteria są niejasne, zwłaszcza kryterium: „liczba podmiotów, których 

działania prowadzone w wyniku uzyskania dofinansowania będą służyć osiągnięciu celów”/ 

Uwaga uwzględniona. W nowej perspektywie finansowej nie przewiduje się tworzenia list projektów indywidualnych. 

Tryb pozakonkursowy zostanie ograniczony do projektów o charakterze strategicznym oraz 

projektów systemowych. Kryterium: „liczba podmiotów, których działania prowadzone w 

wyniku uzyskania dofinansowania będą służyć osiągnięciu celów” zostanie przeformułowany.

113 Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego

I Oś 

priorytetowa

22 Kryteria wyboru projektów - jest: "Ponadto wsparcie w ramach I osi priorytetowej PO IR będzie 

udzielane z uwzględnieniem kryteriów oceniających zgodność projektu z obszarami 

inteligentnych specjalizacji."                                                                                                Może lepiej 

byłoby wyraźnie zaznaczyć, ze chodzi o preferencje projektów z obszaru inteligentnych 

specjalizacji, nie powinny być to kryteria dostępu.

„W ramach osi, preferowane będą projekty wpisujące się w cele strategii inteligentnej 

specjalizacji.”

Uwaga uwzględniona.  W I osi PO IR przewidziane zostaną preferencje dla projektów realizowanych w obszarach 

inteligentnej specjalizacji. Możliwe do zastosowania rozwiązania to np. kryteria wyboru 

projektów premiujące projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji, nabory wniosków 

dedykowane projektom z tych obszarów. 

114 Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego

I Oś 

priorytetowa

22 Proponujemy następującą redakcję: „Ogłoszenie będzie zawierać w szczególności informacje o 

kryteriach, sposobie i terminach dokonywania oceny (poszczególnych jej etapów); dostępne 

będą szczegółowe opisy kryteriów i instrukcje, które będą stosowane w procesie oceny 

projektów.” Nie jesteśmy pewni, czy zasadne jest udostępnianie list sprawdzających i 

przesądzanie o takiej szczegółowości na poziomie programu.

Uwaga uwzględniona. Wskazane zdanie zostanie przeformułowane.

115 Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego

I Oś 
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23 wskaźnik produktu: Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej Wskaźnik 

sugeruje, że tego typu wydatki będą znaczącym elementem finansowania, co nie jest celem 

wdrażania tej osi.

Uwaga uwzględniona. Celem I osi PO IR jest kompleksowe finansowanie projektów B+R w przedsiębiorstwach - badań, 

etapu prac rozwojowych oraz innych działań niezbędnych do skutecznej realizacji danego 

projektu B+R. Dlatego też w ramach projektów możliwe będzie finansowanie wydatków 

infrastrukturalnych (np. związanych z wyposażeniem laboratorium badawczego), ochroną 

własności intelektualnej czy też wzornictwem, co umożliwi lepsze dostosowanie zakresu 

projektu do potrzeb beneficjenta. Zakłada się, że ww. kategorie wydatków będą mogły 

stanowić uzupełnienie projektu, którego meritum dotyczy prowadzenia prac B+R. Jednocześnie 

należy mieć na uwadze, że zestaw wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego w 

przekazanym do konsultacji społecznych projekcie PO IR powstał bez uwzględnienia 

charakterystyki poszczególnych instrumentów wsparcia realizowanych w ramach osi 

priorytetowych. Równolegle do konsultacji społecznych trwał proces konsultowania 

wskaźników z instytucjami zaangażowanymi w opracowanie programu, w efekcie czego kolejna 

wersja projektu PO IR będzie zawierała znacząco zmieniony zestaw wskaźników. 

116 Ministerstwo Nauki i 
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23 wskaźniki rezultatu: Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej 

infrastruktury B+R 

Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartych laboratoriów badawczych 

Liczba nowych usług/produktów                                                                                                                    

Wskaźniki nieadekwatne do zakresu wsparcia. Brak wskaźników związanych z transferem 

technologii w wyniku realizacji projektów I osi. 

Uwaga uwzględniona. Zapis zostanie zmieniony.

117 Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Małopolskiego | 

Departament Polityki 

Regionalnej

II Oś 
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24 W odniesieniu do interwencji dotyczącej rozwijania projektów przedsiębiorstw o wysokim 

potencjale innowacyjnym proponuje się rozważenie dopuszczenia możliwości zastosowania w 

odniesieniu do tego typu interwencji także instrumentów o charakterze mieszanym np. dotacji 

podlegającej częściowemu zwrotowi.

W nawiązaniu do uwagi dotyczącej zapisów strategii inwestycyjnej programu, wydaje się, że 

instrument o charakterze mieszanym byłby bardziej adekwatny w odniesieniu wsparcia 

projektów przedsiębiorstw, zakładających także realizację kolejnych etapów prac badawczo-

rozwojowych w celu dostosowania danej technologii do wdrożenia. Instrument o 

charakterze mieszanym pozwoliłby na wprowadzenie korzystniejszych warunków wsparcia w 

ramach CT 1. W ten sposób można byłoby lepiej określić demarkację z CT 3, gdzie będą 

stosowane głównie instrumenty zwrotne, w tym na zakup technologii gotowych do 

bezpośredniego wdrożenia. Także w pracach nad MRPO 2014-2020 – w zakresie dotyczącym 

wsparcia wdrożeń w CT 1 planuje się zastosowanie dotacji lub instrumentu mieszanego. Z 

perspektywy beneficjenta, docelowo warto byłoby zadbać o stosowanie porównywalnych 

form wsparcia dla danego typu projektu w PO IR oraz RPO – w przypadku kiedy demarkację 

wyznacza jedynie kryterium kwotowe.

Uwaga częściowo 

uwzględniona.

W odniesieniu do projektów polegających na wdrożeniu wyników prac B+R w ramach II osi PO 

IR mogą zostać zastosowane instrumenty mieszane lub zwrotne. Kwestia ta zostanie 

rozstrzygnięta w toku dalszych prac nad programem lub dokumentami wdrożeniowymi.



118 Stowarzyszenie Krajowego 

Forum Parków 

Przemysłowych i Parków 

Technologicznych

II Oś 

priorytetowa

24 Projekty wdrożeniowe Warto rozważyć przemodelowanie opisu typów projektów i uzupełnić o możliwość 

finansowania wysokich nakładów inwestycyjnych na przygotowanie linii produkcyjnych i linii 

technologicznych. Wdrożenie nowego produktu na rynek, to nie tylko wysokie koszty zakupu 

lub prowadzenia prac B+R, lecz także duże nakłady inwestycyjne na budowę nowych hal 

montażowych i zakup urządzeń, zakup i budowa linii produkcyjnych. W rachunku 

ekonomicznym i kalkulacji ceny, trzeba uwzględnić wszystkie nakłady inwestycyjne.

Uwaga 

nieuwzględniona.

W opisie instrumentów II osi wskazano, że finansowane będzie wdrożenie technologii oraz 

uruchomienie na jej podstawie produkcji towarów lub świadczenie usług. Oznacza to, że 

wsparcie obejmować będzie w szczególności przygotowanie linii technologicznych, a także inne 

wydatki, których katalog (w formie wykazu kosztów kwalifikowalnych) zostanie doprecyzowany 

na etapie przygotowania dokumentów implementacyjnych do programu. 

119 Crido Taxand II Oś 

priorytetowa

24-25 Postuluje się dodanie możliwości wspierania dużych projektów inwestycyjnych w sektorze 

produkcyjnym oraz w sektorze usług nowoczesnych na wzór działania 4.5 PO IG (z 

uwzględnieniem ograniczeń wynikających z nowych przepisów ws pomocy regionalnej oraz 

EFRR).

Uzasadnieniem powyższego jest wskazany w punkcie pierwszym niniejszych uwag korzystny 

wpływ dużych inwestycji na polską gospodarkę. Dodatkowo, należy podkreślić iż 

niezrozumiała jest rezygnacja ze wspierania centów usług nowoczesnych (poza centrami 

B+R, których wsparcie PO IR przewiduje). Ten sektor jest niezwykle ważny dla polskiej 

gospodarki. Wysokiej jakości specjaliści z branży IT, czy też z branży finansów i księgowości, 

są jedną z głównych przewag konkurencyjnych polskiej gospodarki, tym samym w myśl idei 

„inteligentnych specjalizacji” branża ta powinna być wspierana w ramach PO IR.

Uwaga 

nieuwzględniona.

Celem PO IR jest zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki poprzez wsparcie działalności 

B+R+I w przedsiębiorstwach i jednostkach naukowych. Inwestycje prowadzące do rozbudowy 

przedsiębiorstwa, zwiększenia jego mocy produkcyjnych oraz wzrostu zatrudnienia nie służą 

realizacji ww. celu, dlatego też nie będą wspierane w ramach PO IR. Ponadto wsparcie ze 

środków publicznych powinno być kierowane na obszary, w których występuje niedoskonałość 

rynku, czyli tzw. luka finansowania. W przypadku projektów B+R, obarczonych wysokim 

poziomem ryzyka, wsparcie publiczne stanowi istotną zachętę do podejmowania tego typu 

działalności. Wsparcie projektów polegających na wdrożeniu wyników prac B+R powinno 

przyczynić się do wzrostu wykorzystania efektów prac B+R w działalności gospodarczej. Ze 

względu na to, że etap wdrożeń jest obarczony niższym ryzykiem, niż etap prac B+R oraz w 

dużym stopniu uwarunkowany czynnikami o charakterze rynkowym, w PO IR finansowany 

będzie w formie zwrotnej. W przypadku projektów inwestycyjnych luka finansowania 

występuje tylko w odniesieniu do sektora MŚP, co wynika z analiz przeprowadzonych na 

zlecenie MRR. Ponadto wsparcie inwestycji produkcyjnych wpisuje się w zakres celu 

tematycznego 3, który - zgodnie z  rozporządzeniami UE na nową perspektywę finansową - 

będzie kierowany wyłącznie do MŚP. 

120 Crido Taxand II Oś 
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24 Tekst oryginalny: Przykładowe typy projektów realizowane w ramach II osi PO IR: Rozwój 

projektów przedsiębiorstw o wysokim potencjale innowacyjnym 

Celem wsparcia jest zapełnienie luki finansowej pomiędzy etapem prowadzenia prac badawczo-

rozwojowych a wprowadzeniem nowego produktu na rynek. Wsparcie ukierunkowane jest na 

projekty, polegające na rozwoju technologii (opracowanej przez przedsiębiorcę lub nabytej), 

która nie została jeszcze skomercjalizowana i wykorzystana w praktyce. Finansowanie obejmuje 

w szczególności koszty przeprowadzenia kolejnych etapów prac badawczo-rozwojowych. W 

ramach projektu finansowane jest także wdrożenie technologii (posiadającej postać wyników 

prac B+R) oraz uruchomienie na jej podstawie produkcji towarów lub świadczenie usług. 

Efektem realizacji projektów jest udoskonalona technologia, która została wprowadzona na 

rynek.



Tekst proponowany: -

Wyodrębnianie w ramach II osi priorytetowej tego typu projektu nie wydaje się  uzasadnione 

- na prace B+R bardzo wiele środków jest zaplanowanych w osi I. W konsekwencji, oś II 

powinna wspierać projekty stricte wdrożeniowe i to nie tylko technologii, która nie została 

skomercjalizowana, bo przy wykorzystaniu nowoczesnej (nawet jeśli już znanej) technologii 

można wytworzyć bardzo innowacyjne produkty, które będą napędzały gospodarkę (np. nie 

jest konieczne wysoce innowacyjna technologia spawania by uzyskać innowacyjne puszki do 

napojów utrzymujące niską temperaturę – cecha produktu będzie decydować o powodzeniu 

rynkowym, eksporcie itd. ).

Uwaga 

nieuwzględniona

Zaplanowany instrument ma przede wszystkim charakter wdrożeniowy - dotyczy innowacji 

"przyrostowych", których wymaganym elementem jest prowadzenie prac rozwojowych, 

mających na celu dostosowanie nowej technologii do potrzeb przedsiębiorstwa.
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26 Tekst oryginalny: Forma wsparcia: instrumenty finansowe.

Tekst proponowany: Forma wsparcia: dotacje oraz instrumenty finansowe.

Postuluje się przywrócenie możliwości wspierania w ramach PO IR inwestycji w formie 

dotacji. Uzasadnione jest to następującymi przesłankami:

1) Instrumenty z finansowaniem zwrotnym są trudniejsze we wdrażaniu (system zarządzania 

jest bardziej rozbudowany, gdyż wymaga zaangażowania prywatnych instytucji 

finansowych), wiążą się też z wyższymi kosztami obsługi (część środków skonsumują banki na 

obsługę), 

2) Wyższe koszty obsług instrumentów z finansowaniem zwrotnym wynikają też z dłuższego 

niż w przypadku dotacji okresu przez który projekt powinien być kontrolowany (w przypadku 

dotacji – okres trwałości, czyli 3 lub 5 lat, zaś w przypadku finansowania zwrotnego – przez 

okres spłaty czyli 10 czy nawet 15 lat)

3) Ze względu na niższą atrakcyjność instrumentów zwrotnych, większe jest ryzyko ich 

niewykorzystania. Ryzyko to dodatkowo wzrośnie jeśli banki będą bardzo skrupulatnie 

badały zdolność finansową i/lub domagały się rozbudowanych zabezpieczeń.

4) W odróżnieniu od dotacji, pożyczki (nawet preferencyjne) powiększać będą wskaźnik 

zadłużenia przedsiębiorstwa, co może zniechęcać banki do udzielania kolejnych kredytów. 

5) Dotacja może przyspieszyć decyzję  inwestycyjną i spowodować, że firma podejmie ryzyko 

związane z wdrożeniem projektu innowacyjnego (wdrażanie innowacji nie jest pozbawione 

ryzyka, wprawdzie ryzyko jest mniejsze niż przy projektach B+R, ale w wielu projektach, 

szczególnie realizowanych przez MSP jest znaczące i gdyby nie dotacja projekt nie byłby 

realizowany

Uwaga częściowo 

uwzględniona.

Czynnikiem determinującym wybór instrumentów wsparcia PO IR jest przede wszystkim cel 

programu, którego osiąganie będzie mierzone określonymi produktami i rezultatami. O 

wyborze formy finansowania projektu decyduje poziom ryzyka związany z projektem. Jeżeli jest 

to ryzyko wyłącznie biznesowe (związane z czynnikami rynkowymi), należy stosować 

finansowanie zwrotne. Takie podejście pozwoli na ukierunkowanie środków publicznych na 

obszary, w których występują niedoskonałości rynku. Dlatego też projekty innowacyjne 

obarczone niskim poziomem ryzyka (np. innowacje na skalę przedsiębiorstwa) powinny być 

finansowane w formie zwrotnej. W PO IR przewidziano instrumenty mieszane na projekty 

realizowane w ramach II osi priorytetowej.  



122 Crido Taxand II Oś 

priorytetowa

24-25 Tekst oryginalny: Celem osi priorytetowej jest wsparcie przedsiębiorstw z sektora MŚP w 

zakresie prowadzenia procesu komercjalizacji wyników prac B+R.

Tekst proponowany: Celem osi priorytetowej jest wsparcie przedsiębiorstw, w tym przede 

wszystkim z sektora MŚP w zakresie prowadzenia procesu komercjalizacji wyników prac B+R.



Tekst oryginalny: Działania przewidziane do realizacji w ramach II osi PO IR są skierowane 

wyłącznie do MŚP, co wynika z występowania luki finansowej w przypadku tych przedsiębiorstw.

Tekst proponowany: Działania przewidziane do realizacji w ramach II osi PO IR są skierowane 

przede wszystkim do MŚP, co wynika z występowania luki finansowej w przypadku tych 

przedsiębiorstw.



Tekst oryginalny: Typy beneficjentów: fundusze venture capital, sieci aniołów biznesu oraz ich 

spółki (wehikuły inwestycyjne), MŚP, inkubatory technologiczne, koordynator funduszu 

gwarancyjnego.

Tekest proponowany: Typy beneficjentów: fundusze venture capital, sieci aniołów biznesu oraz 

ich spółki (wehikuły inwestycyjne), MŚP, duże przedsiębiorstwa, inkubatory technologiczne, 

koordynator funduszu gwarancyjnego.

Postuluje się przywrócenie możliwości wspierania w ramach PO IR inwestycji realizowanych 

przez duże przedsiębiorstwa (dalej jako DP). Uzasadnione jest to następującymi 

przesłankami:

1) Duże inwestycje w istotny sposób wpływają na otoczenie gosp. - społ. regionu 

(aktywizacja lokalnego rynku pracy, ściąganie kooperantów i podwykonawców, transfer 

wiedzy, podnoszenie ogólnej atrakcyjności regionu),

2) Znaczący udział DP w tworzeniu miejsc pracy wysokiej jakości w okresie 2007-13, gdzie 

zdobyta wiedza merytoryczna i proceduralna wpływa pozytywnie na funkcjonowanie sektora 

MSP,

3) Brak dotacji dla DP oznacza, że Polska nie będzie dysponować instrumentem 

zachęcającym zagr. inwestorów do ulokowania inwestycji w naszym kraju (zmiana reguł RPI 

powoduje, że alternatywne instrumenty - np. SSE stają się dużo mniej atrakcyjne, z kolei 

program grantów rządowych, ze względu na ograniczony budżet, stosunkowo niski poziom 

wsparcia i skomplikowaną procedurę (konieczność każdorazowej notyfikacji) również nie jest 

alternatywą) 

4) Brak dotacji dla DP oznacza też, że pozbawiamy wsparcia firmy polskie które urosły na 

tyle, że przekroczyły progi bycia MSP ale są znacząco mniejsze niż międzynarodowe 

koncerny, z którymi konkurują;

5) Trudności w pozyskaniu finansowania, którymi uzasadniane jest ograniczenie wsparcia 

wyłącznie do MSP, dotyczą również DP, zwłaszcza takich, które nieznacznie przekraczają 

progi MSP. Zasadne jest zatem być może jeśli nie dopuszczenie DP jako takich, to co 

najmniej utworzenie dodatkowej kategorii przedsiębiorstw wśród DP, poprzez 

wyodrębnienie z niej grupy o np. zatrudnieniu poniżej 700 RJR lub obrotach 200 mln EUR na 

wzór regulacji stosowanych w PROW.

Uwaga częściowo 

uwzględniona.

Możliwe będzie uwzględnienie dużych przedsiębiorstw wśród beneficjentów wybranych 

instrumentów II osi priorytetowej.

6) W przypadku DP mniejsze jest ryzyko niewdrożenia projektu (dzięki przygotowaniu 

projektowym – procedury, doświadczenie, zasoby);

7) Znaczenie DP dla polskiego eksportu.

8) Poprawki zaproponowane przez Parlament Europejski do rozporządzenia ws. EFRR dają 

możliwość wspierania DP w kooperacji z MSP.

123 PKN ORLEN S.A. II Oś 

priorytetowa

str. 24 oś 

II 

prioryteto

wa

Oś Priorytetowa II „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” oraz Oś Priorytetowa III 

„Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw” nie są skierowane 

bezpośrednio do dużych przedsiębiorstw.

Dyskryminacja dużych przedsiębiorstw i liczenie, że same będą inwestować w innowacje i 

rozwój. Jest to tylko częściowa prawda, ponieważ każdy przedsiębiorca musi liczyć, czy dane 

przedsięwzięcie mu się opłaca, czy nie. Mogą zdarzyć się sytuacje, że nie będzie ponosił 

nakładów, ponieważ nie będzie mu się to opłacało, np. w maju 2013 r. nie złożyliśmy 

innowacyjnego wniosku, ponieważ w konsorcjum jednostka naukowa otrzymywała 100% 

zwrotu, MŚP również, a PKN ORLEN poza otrzymaniem 30% kosztów kwalifikowanych musiał 

dołożyć około 3 mln zł nie wiedząc jaki będzie wynik tych badań. wniosek przepadł

Uwaga częściowo 

uwzględniona.

W ramach I osi PO IR oraz  wybranych instrumentów II oraz III osi POIR możliwe będzie wsparcie 

dużych przedsiębiorstw - w szczególności w zakresie prac B+R, rozwoju infrastruktury B+R, 

współpracy z MŚP w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań. Wsparcie projektów polegających na 

wdrożeniu wyników prac B+R w działalności gospodarczej będzie kierowane wyłącznie do MŚP, 

ze względu na występowanie luki finansowania w odniesieniu do tego sektora. Cel tematyczny 

3 (obejmujący m.in. interwencje w zakresie internacjonalizacji, rozwój usług świadczonych 

przez IOB) jest dedykowany wyłącznie MŚP, co wynika z rozporządzeń UE na nową perspektywę 

finansową.

124 Telewizja Polska S.A. II Oś 
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po Oś priorytetowa 2 



Uwagi: poszerzenie katalogu przedsiębiorców oraz wpisania możliwości zawierania partnerstw 

projektowych przez beneficjentów z poza zamkniętej listy wnioskodawców.

Pozwoli to na doprecyzowanie formalnego statusu partnera projektu oraz wpłynie na 

zróżnicowanie podmiotowe beneficjentów.

Uwaga 

nieuwzględniona.

Status funkcjonowania partnera projektu będzie doprecyzowany w ustawie o zasadach 

realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014-2020. Ponadto zakłada się, że ostatecznymi odbiorcami wsparcia w ramach II 

oś POIR będą przedsiębiorstwa z sektora MŚP. Ponadto ze względu na regulacje na poziomie 

UE, a także zidentyfikowaną lukę, wsparcie poprzez instrumenty zwrotne powinno być 

kierowane do małych i  średnich przedsiębiorstw. Nie przewiduje się natomiast zamkniętej listy 

beneficjentów, co do zasady konkursy będą otwarte dla wszystkich przedsiębiorców, którzy 

spełnia warunki określane w konkursach.
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7 Możliwość dostosowania wskaźników rezultatu: w odniesieniu do niektórych - często 

unikatowych – projektów, właściwym byłoby wprowadzenie możliwości dostosowania/zmiany 

stosowanych wskaźników rezultatu.

Możliwość dostosowania wskaźników rezultatu: Rozpatrując ogół prowadzonych przez 

przedsiębiorców prac B+R niejednokrotnie mamy do czynienia z projektami unikatowymi, 

które pomimo niepodważalnego stopnia istotności i generowanych korzyści, ze względu na 

sztywno ustalone wskaźniki rezultatu nie mogą korzystać z przyznawanego wsparcia. Z tego 

względu stosownym byłoby wprowadzenie możliwości dostosowania/zmiany wskaźników 

rezultatu, które nie zawsze stanowią obiektywny i miarodajny odnośnik. Nie trudno bowiem 

wyobrazić sobie sytuację, w której rezultaty badań w niszowej branży (np. ze względu na 

oddziaływanie. na kilka podmiotów generujących duże zanieczyszczenia do środowiska) są 

nieporównywalnie większe od innowacji produkcyjnej stosowanej przez dużą liczbę 

przedsiębiorstw, ale w takim segmencie prowadzonej działalności, którego skala 

oddziaływania jest nieporównywalnie niższa.

Uwaga 

nieuwzględniona.

Zaproponowany zestaw wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego w przekazanym do 

konsultacji społecznych projekcie PO IR powstał bez uwzględnienia charakterystyki 

poszczególnych instrumentów wsparcia realizowanych w ramach osi priorytetowych. 

Równolegle do konsultacji społecznych trwał proces konsultowania wskaźników z instytucjami 

zaangażowanymi w opracowanie programu, w efekcie czego kolejna wersja projektu PO IR 

będzie zawierała znacząco zmieniony zestaw wskaźników.  Możliwość zastosowania wskaźników 

indywidualnych w projektach zostanie ograniczona ze względu na niewielkie możliwości 

wykorzystania takich wskaźników do monitorowania programu. Ponadto ze względu na 

konieczność agregacji rezultatów projektów na poziom działania, osi priorytetowej i programu, 

nie jest możliwe pozostawienie beneficjentom zupełnej dowolności w określaniu wskaźników. 
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6 Zakres wsparcia: W odniesieniu do wdrażania projektów w ramach III osi priorytetowej,  

wspierane powinny być wszystkie aspekty związane z prowadzeniem prac B+R, począwszy od 

zakupu odpowiedniej infrastruktury, przez prowadzenie badań, aż po ich komercjalizację.



Promowanie szczególnie efektywnych działań: W ramach II osi priorytetowej premiowane 

powinny być działania prowadzące do szybkiego wdrożenia przeprowadzonych badań, tudzież 

takie mające kluczowy wpływ na ochronę środowiska lub rozwiązywanie kluczowych 

problemów w danej branży (na danym rynku).

Zakres wsparcia: Jak zostało wskazane w nazwie osi priorytetowej jej celem jest wsparcie 

innowacji w przedsiębiorstwach. Zgodnie z tym należy położyć szczególny nacisk na 

umożliwienie ubiegania się o wparcie dla wszystkich podstawowych działań niezbędnych do 

skutecznej realizacji danego projektu B+R. Oznacza to dofinansowanie dla nowych projektów 

w zakresie m.in. wydatków związanych z zakupem / wytworzeniem odpowiednich środków 

trwałych, które pozwolą na prowadzenie zaawansowanych prac badawczych i rozwojowych 

bardziej dostosowanych do specyficznych warunków indywidualnych potrzeb badawczych, w 

wyniku których możliwe będzie wytworzenie i praktyczne wykorzystanie lepszych 

prototypów. Wsparcie powinno obejmować w szczególności: wzniesienie/adaptację 

budynków niezbędnych dla prowadzenia prac B+R; zakup maszyn, urządzeń, komponentów; 

koszty pracy osób prowadzących badania; koszty surowców; koszty energii i pozostałych 

mediów oraz pozostałe koszty nierozłącznie związane z pracami rozwojowymi i badaniami 

przemysłowymi oraz wdrożeniem ich rezultatów.



Promowanie szczególnie efektywnych działań: W ramach przyznawanego wsparcia, tak pod 

względem prawdopodobieństwa otrzymania tegoż, jak i wartości dotacji, szczególnie 

promowane powinny być projekty wnoszące specyficzną „wartość dodaną”. Ma to na celu 

wspieranie przedsiębiorców, którzy m.in. zadeklarują szybkie (okres 2-3 lat) wdrożenie 

rezultatów prowadzonych działań. Do kolejnej niezwykle istotnej grupy projektów, których 

realizacja zasługuje na nadanie jej szczególnego (priorytetowego) charakteru są działania 

mające na celu wprowadzenie rozwiązań mających decydujące znaczenie dla ochrony 

środowiska lub rozwiązywania istotnych problemów w danej branży. Do powyższych z 

pewnością należy przypisać innowacyjne rozwiązania technologiczne pozwalające na 

zmniejszanie zużycia odpadów przemysłowych, oszczędniejsze korzystanie z energii i 

redukcję emisji hałasu.

Uwaga 

nieuwzględniona.

Kompleksowe wsparcie projektów B+R przewidziane jest w ramach I osi PO IR. W I osi możliwe 

będzie finansowanie kosztów związanych z prowadzeniem badań, prac rozwojowych, a także 

kwalifikowanie różnych wydatków (np. z zakresu rozwoju infrastruktury B+R, ochrony własności 

intelektualnej i innych) ściśle związanych z realizacją projektu B+R. Ponadto w ramach I osi PO 

IR wspierana będzie komercjalizacja wyników prac B+R przez partnerstwa instytucji publicznych 

i funduszy venture capital. W ramach III osi PO IR zakłada się realizację instrumentów 

wspierających otoczenie biznesu oraz wzmacniających potencjał przedsiębiorstw do 

prowadzenia działalności B+R. Ze względu na ogólny i kierunkowy charakter opisu osi 

priorytetowych programu operacyjnego nie jest zasadne wskazanie pełnego katalogu kosztów 

kwalifikowalnych, możliwych do sfinansowania w ramach wspieranych projektów. Kryteria 

oceny projektów zostaną określone na etapie przygotowania dokumentów o charakterze 

implementacyjnym i zostaną zatwierdzone przez Komitet Monitorujący. Zgodnie z opisem 

zawartym w rozdz. 1.4 Strategia inwestycyjna programu , w PO IR będą przewidziane 

rozwiązania służące promocji efektywnego wykorzystania zasobów, w tym energii i surowców. 
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5 Samodzielność w realizowaniu projektów: W ramach II osi priorytetowej, znaleźć powinny się 

przedsięwzięcia realizowane samodzielnie przez przedsiębiorcę, będącego beneficjentem.

Samodzielność w realizowaniu projektów: Jak wiadomo to przedsiębiorcy działający na ryku 

posiadają największą wiedzę dotyczącą zapotrzebowania na innowacje mogące zostać 

zrealizowane w toku badań i know-how dotyczący praktycznego wykorzystania wdrażanych 

rezultatów badań. Zgodnie z tą przesłanką, to właśnie przedsiębiorcy powinni być 

najaktywniejszymi podmiotami w dziedzinie B+R. Niejednokrotnie, przedsiębiorcy (zwłaszcza 

określani jako duzi), posiadający doświadczenie i odpowiednie zaplecze personalne, jako 

jedyne ograniczenie w prowadzeniu prac B+R napotykają brak niezbędnych środków 

kapitałowych do ich prowadzenia. Z tego też względu, a także mając na uwadze występujące 

niekiedy trudności/opory związane ze ścisłą współpracą z zewnętrznym podmiotem w 

kwestiach tak newralgicznych jak działalność B+R, powinno się dopuścić, a także promować 

samodzielne realizowanie przedmiotowych projektów przez przedsiębiorcę. Konieczność 

równouprawnienia podmiotów działających samodzielnie, względem kooperujących 

przedsiębiorców wymuszana jest także przez specyfikę rynku, na którym niejednokrotnie 

mamy do czynienia z branżami w których wysoka konkurencja uniemożliwia działanie 

wspólne, pozwalając jednocześnie – ze względu na przytoczone wyżej predyspozycje 

przedsiębiorstw – na efektywne prowadzenie badań i wdrażanie ich rezultatów 

samodzielnie. Ponadto, w przypadku uzależnienia możliwości ubiegania się o wsparcie lub 

jego otrzymania (np. poprzez wymóg działania w ramach konsorcjum lub znaczące 

premiowanie projektów z udziałem wielu przedsiębiorców w ramach punktacji), istnieje 

ryzyko, że przedsiębiorcy działający w branżach „niszowych” lub wysoce konkurencyjnych nie 

będą mieć w praktyce możliwości uzyskania wsparcia. To natomiast może skutecznie 

uniemożliwić rozwój innowacyjności i działalności B+R w niektórych dziedzinach, mimo chęci 

i zaangażowania po stronie indywidualnych podmiotów.

Uwaga uwzględniona. Ostatecznymi odbiorcami działań podejmowanych w ramach II osi priorytetowej PO IR będą 

wyłącznie przedsiębiorstwa. Współpraca z innym przedsiębiorcą nie będzie wymagana we 

wszystkich typach projektów wspieranych w tej osi. Potrzeby przedsiębiorcy będą czynnikiem 

decydującym o konieczności zaangażowania partnerów (innych przedsiębiorstw) w realizację 

projektu. 
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4 Typ beneficjentów: Jedną z głównych grup docelowych do których będzie adresowane wsparcie 

powinni być (duzi) przedsiębiorcy. Planowane ograniczenie zakresu osi do wyłącznie MŚP nie 

powinno zostać wprowadzone.



Wsparcie bezzwrotne: W odniesieniu do obszarów wsparcia w ramach II osi priorytetowej, 

pomoc powinna zdecydowanie przyjmować formę wsparcia bezzwrotnego.

Typ beneficjentów: Duże przedsiębiorstwa należą do podmiotów, w przypadku których ze 

względu na wielkość prowadzonej działalności prowadzone są działania B+R o największej 

skali oraz poziomie innowacyjności i przydatności do późniejszego komercyjnego 

wykorzystania. Z tego względu, w ramach osi priorytetowej II wsparcie powinno być 

adresowane również do dużych przedsiębiorców. W przypadku ograniczenia zakresu tej osi 

tylko do MŚP istnieje realne ryzyko, że środki nie zostaną w pełni spożytkowane lub zostaną 

przeznaczone na działania dużo mniej innowacyjne, niż gdyby do ubiegania się o wsparcie 

zostały dopuszczone również duże przedsiębiorstwa. Objęcie zakresem osi II także dużych 

przedsiębiorców może również bardzo pozytywnie wpłynąć na dążenie do realizacji jak 

najbardziej innowacyjnych i efektywnych projektów przez same MŚP (które będą w ten 

sposób konkurowały nie tylko między sobą i będą motywowane do tym większej 

innowacyjności w swoich projektach) jak i dużych przedsiębiorców. Natomiast zapewnienie 

faktycznej możliwości otrzymania wsparcia przez podmioty z sektora MŚP może zostać 

zabezpieczone na inne sposoby, np. poprzez  podział budżetu na dwie pule dostępne dla 

różnych grup przedsiębiorców.



Wsparcie bezzwrotne: Projekty B+R wiążą się ze znaczącymi wydatkami, które zwracają się 

dopiero na przestrzeni wielu lat. Zakupione instalacje wymagają jednocześnie dodatkowych, 

nierzadko wysokich nakładów, związanych z ich utrzymaniem i eksploatacją. Z tego też 

względu, mając na celu realny wpływ realizowanych projektów, na poprawę innowacyjności 

gospodarki, wsparcie powinno być udzielane w sposób umożliwiający jak najszybszą 

realizację inwestycji oraz równoważący znaczące obciążania związane z inwestowaniem w 

B+R, a więc jako wsparcie bezzwrotne.

Uwaga częściowo 

uwzględniona.

Analizy zlecone przez MRR wskazują, że luka finansowania występuje  w odniesieniu do sektora 

MŚP. Uwzględnienie wsparcia dla dużych przedsiębiorstw z przeznaczeniem na wsparcie 

wdrożeń i innowacji będzie możliwe w niektórych instrumentach w II osi POIR.  W przypadku 

projektów B+R, obarczonych wysokim poziomem ryzyka, wsparcie publiczne stanowi istotną 

zachętę do podejmowania tego typu działalności, dlatego będzie udzielane w formie 

dotacyjnej. Ze względu na to, że etap wdrożenia  wyników prac B+R jest obarczony niższym 

ryzykiem niż etap prac B+R oraz w dużym stopniu uwarunkowany czynnikami o charakterze 

rynkowym, w POIR finansowany będzie w formie zwrotnej. Jednocześnie nie wyklucza się 

wykorzystania instrumentów o charakterze mieszanym w ramach II osi PO IR. 
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26 Do fragmentu: Forma wsparcia

Wnioskujemy o poszerzenie możliwości uzyskania wsparcia również w formie dotacji 

bezzwrotnych w zakresie rozwoju projektów o wysokim potencjale innowacyjnym.

W przypadku Operatorów Systemu Dystrybucyjnego

optymalną formą wsparcia są dotacje bezzwrotne w celu ograniczenia podnoszenia opłat 

przesyłowych i dystrybucyjnych uczestników rynku energii.

Uwaga 

nieuwzględniona.

W przypadku projektów B+R, obarczonych wysokim poziomem ryzyka, wsparcie publiczne 

stanowi istotną zachętę do podejmowania tego typu działalności, dlatego będzie udzielane w 

formie dotacyjnej. Ze względu na to, że etap wdrożenia  wyników prac B+R jest obarczony 

niższym ryzykiem niż etap prac B+R oraz w dużym stopniu uwarunkowany czynnikami o 

charakterze rynkowym, w PO IR finansowany będzie w formie zwrotnej. Jednocześnie nie 

wyklucza się wykorzystania instrumentów o charakterze mieszanym w ramach II osi PO IR. 
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24 Wnioskujemy o modyfikację zapisów tak by o wsparcie mogły ubiegać się też duże 

przedsiębiorstwa.

Luka finansowa występuje również w przypadku inwestycji realizowanych przez dużych 

przedsiębiorców. W przypadku Operatorów Systemu Dystrybucyjnego 

(Elektroenergetycznego) przychody regulowane są taryfą, która nie pokrywa w pełni potrzeb 

inwestycyjnych. 

Zapotrzebowanie sektora elektroenergetyki  na innowacje i ich wdrożenie jest bardzo duże a 

możliwości finasowania bez pozyskania stosownego wsparcia są niewielkie.

Uwaga częściowo 

uwzględniona.

Analizy zlecone przez MRR wskazują, że luka finansowania występuje w odniesieniu do sektora 

MŚP. Uwzględnienie wsparcia w zakresie wdrożeń dla dużych przedsiębiorstw w II osi POIR  

będzie możliwe w wybranych instrumentach.
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25 do fragmentu: Typy beneficjentów: fundusze venture capital, sieci aniołów biznesu oraz ich 

spółki (wehikuły inwestycyjne)

Sugeruje się dodać do typów beneficjentów również przedsiębiorców inwestujących w 

działalność zwiększonego ryzyka

Jak będą definiowane takie fundusze? Wystarczy jak będzie miał w nazwie „fundusz 

kapitałów ryzyka”? Daje to duże pole do nadużyć i zawęża grono inwestorów. Lepiej wskazać 

inwestycje w produkty nie istniejące na lokalnych rynkach. lub wskazać minimalny WACC w 

zależności od branży

Uwaga 

nieuwzględniona.

Zasady funkcjonowania funduszy VC regulują odrębne przepisy. Na gruncie polskiego prawa 

fundusze VC przyjmują jedną z dwóch form działalności: funduszu inwestycyjnego zamkniętego 

aktywów niepublicznych (którego działalność reguluje ustawa o funduszach inwestycyjnych) lub 

spółki komandytowo-akcyjnej (działającej w oparciu o kodeks spółek handlowych). Fundusze 

VC, otrzymujące wsparcie w ramach II osi PO IR, będą podejmowały decyzje inwestycyjne w 

oparciu o własną strategię inwestycyjną oraz zgodnie z ogólnymi warunkami określonymi w 

regulaminach konkursów dla działań PO IR.
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25 do fragmentu:Wsparcie funduszy typu venture capital, sieci aniołów biznesu oraz inkubatorów 

technologicznych.

Sugeruje się dodanie „ i przedsiębiorców inwestujących w działalność zwiększonego ryzyka.”

Jak będą definiowane takie fundusze? Wystarczy jak będzie miał w nazwie „fundusz 

kapitałów ryzyka”? Daje to duże pole do nadużyć i zawęża grono inwestorów. Lepiej wskazać 

inwestycje w produkty nie istniejące na lokalnych rynkach. lub wskazać minimalny WACC w 

zależności od branży

Uwaga 

nieuwzględniona.

Zasady funkcjonowania funduszy VC regulują odrębne przepisy. Na gruncie polskiego prawa 

fundusze VC przyjmują jedną z dwóch form działalności: funduszu inwestycyjnego zamkniętego 

aktywów niepublicznych (którego działalność reguluje ustawa o funduszach inwestycyjnych) lub 

spółki komandytowo-akcyjnej (działającej w oparciu o kodeks spółek handlowych). Fundusze 

VC, otrzymujące wsparcie w ramach II osi PO IR, będą podejmowały decyzje inwestycyjne w 

oparciu o własną strategię inwestycyjną oraz zgodnie z ogólnymi warunkami określonymi w 

regulaminach konkursów dla działań PO IR.
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24 Jest: Nakłady na działalność innowacyjną pochodzące z funduszy kapitału ryzyka.



Winno być: Nakłady na działalność innowacyjną pochodzące od przedsiębiorców inwestujących 

w działalności zwiększonego ryzyka.

Jak będą definiowane takie fundusze? Wystarczy jak będzie miał w nazwie „fundusz 

kapitałów ryzyka”? Daje to duże pole do nadużyć i zawęża grono inwestorów. Lepiej wskazać 

inwestycje w produkty nie istniejące na lokalnych rynkach. lub wskazać minimalny WACC w 

zależności od branży

Uwaga 

nieuwzględniona.

Zasady funkcjonowania funduszy VC regulują odrębne przepisy. Na gruncie polskiego prawa 

fundusze VC przyjmuja jedną z dwóch form działalności: funduszu inwestycyjnego zamkniętego 

aktywów niepublicznych (którego działalność reguluje ustawa o funduszach inwestycyjnych) lub 

spółki komandytowo-akcyjnej (działającej w oparciu o kodeks spółek handlowych). Fundusze 

VC, otrzymujące wsparcie w ramach II osi POIR, będą podejmowały decyzje inwestycyjne w 

oparciu o własną strategię inwestycyjną oraz zgodnie z ogólnymi warunkami określonymi w 

regulaminach konkursów dla działań PO IR.
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26 Forma wsparcia powinna zostać poszerzona dodatkowo o wsparcie dotacyjne. W związku z faktem, że realizacja inwestycji innowacyjnych w sektorze usług nowoczesnych 

wiąże się z dużymi nakładami inwestycyjnymi oraz osobowymi, w tym w szczególności na 

zatrudnienie odpowiednio wykształconej kadry oraz jej szkolenie, z punktu widzenia 

opłacalności takich inwestycji kluczowe znaczenie ma umożliwienie uzyskiwania wsparcia w 

formie dotacyjnej. W naszej opinii wsparcie oparte o instrumenty finansowe nie będzie 

odpowiadać na zapotrzebowanie inwestycji z zakresu nowoczesnych usług o wysokim 

potencjale innowacyjnym i może spowodować ich powolne wycofywanie się do krajów 

proponujących finansowanie oparte o formułę bezzwrotną.

Uwaga 

nieuwzględniona.

W przypadku projektów B+R, obarczonych wysokim poziomem ryzyka, wsparcie publiczne 

stanowi istotną zachętę do podejmowania tego typu działalności, dlatego będzie udzielane w 

formie dotacyjnej. Ze względu na to, że etap wdrożenia  wyników prac B+R jest obarczony 

niższym ryzykiem niż etap prac B+R oraz w dużym stopniu uwarunkowany czynnikami o 

charakterze rynkowym, w POIR finansowany będzie w formie zwrotnej. Jednocześnie nie 

wyklucza się wykorzystania instrumentów o charakterze mieszanym w ramach II osi PO IR. 

135 Związek Liderów Sektora 

Usług Biznesowych 

(Association of Business 

Service Leaders in Poland, 

ABSL)

II Oś 

priorytetowa

25 Typ beneficjentów powinien zostać poszerzony również o duże przedsiębiorstwa. Polska jest niekwestionowanym liderem w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, jeśli 

chodzi o liczbę zatrudnionych (110 tys.) i liczbę centrów usług biznesowych (ponad 400). Od 

stycznia 2012 roku do teraz przybyło 23,5 tys. nowych miejsc pracy. Polska efektywnie 

konkuruje o projekty outsourcingowe z takimi potęgami jak Indie czy Chiny i jest już w 

pierwszej piątce najważniejszych lokalizacji na globalnej mapie usług. Aby trend przyciągania 

inwestycji o wysokim potencjale innowacyjnym został utrzymany oraz aby zapewnić rozwój 

sektora w obszarach najbardziej zaawansowanych, konieczne wydaje się poszerzenie 

katalogu beneficjentów wsparcia o duże przedsiębiorstwa. Z dostępnych informacji wynika, 

że kompromisowa wersja projektu rozporządzania w sprawie EFRR dopuszcza udzielanie 

pomocy dla dużych przedsiębiorstw na inwestycje produkcyjne i usługowe przyczyniające się 

do realizacji priorytetów inwestycyjnych tj. m.in. wspieranie badań naukowych, rozwoju 

technologicznego i innowacji czy wsparcie technologii informacyjno – komunikacyjnych, 

niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, o ile będzie się to wiązało ze współpracą 

pomiędzy dużymi przedsiębiorcami i MŚP. W ocenie ABSL wskazane jest skorzystanie z tej 

możliwości w celu zapewnienia instrumentów przyciągania proinnowacyjnych inwestycji do 

Polski.

Uwaga częściowo 

uwzględniona.

Celem PO IR jest zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki poprzez wsparcie działalności 

B+R+I. Duże przedsiębiorstwa, posiadające siedzibę na terytorium Polski (w tym podmioty z 

udziałem kapitału zagranicznego) planujące rozwój działalności B+R, mogą otrzymać wsparcie w 

ramach I osi PO IR oraz wybranych instrumentów III osi PO IR (np. instrumentu 

ukierunkowanego na rozwój infrastruktury B+R, instrumentu służącego wsparciu współpracy 

pomiędzy firmami dużymi i MŚP). Wsparcie projektów polegających na wdrożeniu wyników 

prac B+R w działalności gospodarczej będzie kierowane przede wszystkim do MŚP, ze względu 

na występowanie luki finansowania w odniesieniu do tego sektora. Inwestycje prowadzące do 

rozbudowy przedsiębiorstwa, zwiększenia jego mocy produkcyjnych oraz wzrostu zatrudnienia 

nie służą realizacji celów PO IR, dlatego też nie będą wspierane w ramach programu. Ponadto 

wsparcie inwestycji produkcyjnych wpisuje się w zakres celu tematycznego 3, który - zgodnie z  

rozporządzeniami UE na nową perspektywę finansową - będzie kierowany wyłącznie do MŚP. 

Ponadto wydaje się, że wsparcie publiczne nie jest kluczowym czynnikiem decydującym o 

lokalizacji tego rodzaju inwestycji (z badań oraz kontaktów z przedsiębiorcami wynika, że 

kluczowa jest przede wszystkim dostępność wykształconych pracowników). Dodatkowo, Polska 

dysponuje innymi instrumentami wsparcia tego rodzaju projektów, zależnymi od faktycznej 

działalności przedsiębiorcy (specjalne strefy ekonomiczne). Uwzględnienie wsparcia dla dużych 

przedsiębiorstw z przeznaczeniem na wsparcie wdrożeń i innowacji będzie możliwe w 

niektórych instrumentach w II osi POIR.         

136 Związek Liderów Sektora 

Usług Biznesowych 

(Association of Business 

Service Leaders in Poland, 

ABSL)

II Oś 

priorytetowa

24 W ramach II osi priorytetowej powinna zostać dopuszczona możliwość udzielania wsparcia dla 

przedsiębiorstw realizujących innowacyjne projekty z sektora usług nowoczesnych.

Polska jest niekwestionowanym liderem w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, jeśli 

chodzi o liczbę zatrudnionych (110 tys.) i liczbę centrów usług biznesowych (ponad 400). Od 

stycznia 2012 roku do teraz przybyło 23,5 tys. nowych miejsc pracy. Polska efektywnie 

konkuruje o projekty outsourcingowe z takimi potęgami jak Indie czy Chiny i jest już w 

pierwszej piątce najważniejszych lokalizacji na globalnej mapie usług. Usługi, które są 

świadczone w centrach biznesowych mają obecnie charakter wysoko zaawansowany i są one 

niejednokrotnie zbliżone swoim charakterem do procesów badawczo – rozwojowych 

(pomimo, że nie zawsze wpisują się one w ich definicję). Ich świadczenie jest związane z 

napływem zagranicznego know-how, koniecznością ciągłego podnoszenia kwalifikacji 

pracowników zaangażowanych w process improvement oraz zakupem/implementowaniem 

zaawansowanych rozwiązań technologicznych/informatycznych. Umożliwienie wsparcia 

innowacyjnych inwestycji usługowych będzie mogło mieć pozytywny wpływ na rozwój 

całego sektora w Polsce oraz przyciąganie wysoko zaawansowanych inwestycji oraz napływ 

innowacyjnego know – how, a także rozwój polskiego rynku pracy i gospodarki regionów. 

Pozwoli również na utrzymanie pozytywnego trendu w rozwoju Polski jako ośrodka 

skupiającego najbardziej zaawansowane inwestycje z sektora usług nowoczesnych.

Uwaga częściowo 

uwzględniona.

Celem POIR jest zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki poprzez wsparcie działalności 

B+R+I. Duże przedsiębiorstwa, posiadające siedzibę na terytorium Polski (w tym podmioty z 

udziałem kapitału zagranicznego) planujące rozwój działalności B+R, mogą otrzymać wsparcie w 

ramach I osi POIR oraz wybranych instrumentów III osi POIR (np. instrumentu ukierunkowanego 

na rozwój infrastruktury B+R, instrumentu służącego wsparciu współpracy pomiędzy firmami 

dużymi i MŚP). Wsparcie projektów polegających na wdrożeniu wyników prac B+R w 

działalności gospodarczej będzie kierowane wyłącznie do MŚP, ze względu na występowanie 

luki finansowania w odniesieniu do tego sektora. W tym zakresie możliwe będzie wspieranie 

projektów przedsiębiorstw reprezentujących sektor usług nowoczesnych. Inwestycje 

prowadzące do rozbudowy przedsiębiorstwa, zwiększenia jego mocy produkcyjnych oraz 

wzrostu zatrudnienia nie służą realizacji celów POIR, dlatego też nie będą wspierane w ramach 

programu. Ponadto wsparcie inwestycji produkcyjnych wpisuje się w zakres celu tematycznego 

3, który - zgodnie z  rozporządzeniami UE na nową perspektywę finansową - będzie kierowany 

wyłącznie do MŚP. 

137 Bank Gospodarstwa 

Krajowego

II Oś 

priorytetowa

25 W ramach przykładowych typów projektów realizowanych w ramach II osi POIR Wsparcie 

innowacji w przedsiębiorstwach  wśród form „Wsparcia funduszy typu venture capital, sieci 

aniołów biznesu oraz inkubatorów technologicznych” (s.25) proponuje się uwzględnić również 

projekty realizowane przez fundusz funduszy polegające na dokonywaniu inwestycji 

kapitałowych i quasi-kapitałowych w fundusze venture capital  (pośredników finansowych), 

które dokonują inwestycji w innowacyjne przedsiębiorstwa

  Uwaga uwzględniona. Zakres instrumentu zostanie uzupełniony o wsparcie funduszu funduszy, jako przykładowego 

rodzaju projektu (ale bez wskazywania jego konkretnego beneficjenta).



138 Bank Gospodarstwa 

Krajowego

II Oś 

priorytetowa

25 Wśród typów beneficjentów (s.25) II osi proponuje się dopisać fundusz funduszy realizujący 

instrument kapitałowy lub koordynatora funduszu kapitałowego.

Uwaga uwzględniona. Zakres instrumentu zostanie uzupełniony o wsparcie funduszu funduszy, jako przykładowego 

rodzaju projektu (ale bez wskazywania jego konkretnego beneficjenta).

139 Bank Gospodarstwa 

Krajowego

II Oś 

priorytetowa

26 W ramach trybu wyboru projektów (s.26) w trybie pozakonkursowym proponuje się uwzględnić 

również fundusz funduszy realizujący instrument kapitałowy.

Uwaga uwzględniona. Tryb wyboru funduszu funduszy zostanie określony w ustawie o zasadach realizacji programów 

operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

140 Krajowy Fundusz 

Kapitałowy

II Oś 

priorytetowa

brak precyzyjnego odniesienia do projektu realizowanego przez KFK S.A., co uniemożliwia 

przypisanie projektu KFK do któregokolwiek z typów projektów, realizowanych w II osi. PO IR 

nie powinien abstrahować od mechanizmów inżynierii finansowej, tworzonych na szczeblu 

europejskim. PO IR powinien przewidywać, iż dopuszczalnym projektem w ramach II osi jest 

działalność Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. (lub funduszu funduszy zgodnie z definicją 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej zastępującego rozporządzenie 

1083/2006), udzielających wsparcia funduszom kapitałowym (będących funduszami typu VC) w 

postaci dostarczenia kapitału podwyższonego ryzyka. Brak jasnego zakwalifikowania projektu 

KFK w ramach osi II może skutkować niemożnością jego realizacji przez KFK w nowej 

perspektywie finansowej UE. Zmiana w proponowanym zakresie wymusza dalsze zmiany o 

charakterze szczegółowym, takie jak: 1. określenie typu beneficjentów, jako nie tylko fundusze 

VC, lecz także jako KFK S.A. (lub fundusze funduszy) oraz fundusze kapitałowe tworzone przez 

KFK S.A., 2. okreslenie iż projekt indywidualny wybierany przez KFK S.A. jest realizowany w 

trybie pozakonkursowym,3. dostosowanie wskaźników produktu i rezultatu do projektu 

realizowanego przez KFK.

Projekt KFK S.A. realizowany jest niejako na dwóch poziomach: 1. realiazacja projektu 

indywidualnego przez KFK, polegającego na dostarczeniu finansowania funduszom 

kapitałowym, 2. realizacja projektów przez fundusze kapitałowe, współtworzone przez KFK, 

polegających na dostarczaniu finansowania do MSP. PO IR odwołuje się do jednego poziomu 

tj. do poziomu realizacji projektów przez fundusze VC. (fundusze VC nie są tożsame 

pojęciowo z funduszami kapitałowymi, gdyż to ostatnie pojęcie ma charakter normatywny i 

można się nim posługiwać jedynie w odniesieniu do ustawy o Krajowym Funduszu 

Kapitałowym. Jednocześnie należy mieć na względzie kształtujące się nowe europejskie ramy 

prawne dla kapitału podwyższonego ryzyka, w tym nowe rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Komisji Europejskiej zastępujące dotychczasowe rozporządzenie 1083/2006 

oraz wytyczne Unii w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania inwestycji w zakresie 

finansowania ryzyka. Oba te dokumenty posługują się takimi pojęciami jak "fundusz 

funduszy" lub "podmiot któremu powierzono wdrożenie środka finansowania ryzyka". 

Definicje dotyczą takich instrumentów, jak KFK S.A. będący funduszem inwestującym w inne 

fundusze kapitałowe (w nomenklaturze wytycznych Unii w pośredników finansowych), które 

to fundusze dopiero dalej inwestują w MSP (beneficjentów finalnych).

Uwaga uwzględniona. Zakres instrumentu oraz katalog typów beneficjentów zostaną uzupełnione o wsparcie 

funduszu funduszy. Tryb wyboru funduszu funduszy zostanie określony w ustawie o zasadach 

realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014-2020.

141 Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Pomorskiego

II Oś 

priorytetowa

W związku z tym, że finansowane będą koszty przeprowadzenia kolejnych etapów prac 

badawczych, a także wdrażania nowych rozwiązań wymagających prowadzenia pac B+R, 

konieczna jest czytelniejsza demarkacja z podobną interwencją realizowaną w ramach OP I. 

Uwaga uwzględniona. W opisie II osi PO IR zostaną wprowadzone zmiany precyzujące zasady realizacji instrumentów 

wsparcia, co ułatwi określenie demarkacji pomiędzy I a II osią programu. Należy podkreślić, że 

w ramach II osi PO IR będą wspierane projekty polegające na wdrożeniu wyników prac B+R, 

których komponentem będzie przeprowadzenie prac B+R polegających na dostosowaniu 

technologii do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy. Dzięki przyjęciu takiego rozwiązania 

przedsiębiorca nie będzie musiał aplikować osobno o wsparcie na prace rozwojowe, które 

pozwalają na przygotowanie technologii do wdrożenia.

142 Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Pomorskiego

II Oś 

priorytetowa

Zakres OP jest przemieszany i uwzględnia zarówno typy interwencji, jak i sposób ich realizacji 

(np. kredyt technologiczny). 

Uwaga 

nieuwzględniona.

Projekty polegające na wdrożeniu wyników prac B+R, wspierane w ramach II osi priorytetowej 

PO IR, finansowane będą z wykorzystaniem różnych form wsparcia. W opisie II osi znajduje się 

charakterystyka ww. narzędzi w celu lepszego zobrazowania ich specyfiki.

Zakres instrumentów wsparcia PO IR został zdeterminowany przez cel programu dotyczący 

zwiększenia nakładów na B+R. 

143 Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Pomorskiego

II Oś 

priorytetowa

Wskaźniki produktu nie odpowiadają zakresowi wsparcia, tj. nie nawiązują m.in. do wiodącego 

typu interwencji, jakim jest wsparcie funduszy kapitałowych. Brakuje m.in. wskaźnika 

dotyczącego liczby dokapitalizowanych funduszy. Z kolei liczba przedsiębiorstw uzyskujących 

wsparcie zwrotne powinna być w tym przypadku wskaźnikiem rezultatu, nie produktu.

Uwaga uwzględniona. Zestaw wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego w przekazanym do konsultacji 

społecznych projekcie PO IR powstał bez uwzględnienia charakterystyki poszczególnych 

instrumentów wsparcia realizowanych w ramach osi priorytetowych. Równolegle do konsultacji 

społecznych trwał proces konsultowania wskaźników z instytucjami zaangażowanymi w 

opracowanie programu, w efekcie czego kolejna wersja projektu PO IR będzie zawierała 

znacząco zmieniony zestaw wskaźników.

144 Centralny Instytut 

Ochrony Pracy-Państwowy 

Instytut Badawczy

II Oś 

priorytetowa

25 Jest: Fundusz gwarancyjny dla wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw                                             

Fundusz gwarancyjny,…tworzy zachętę do angażowania się kapitału prywatnego w 

finansowanie innowacyjnych projektów oraz przynosi efekt w postaci dźwigni finansowej.                                                                                                                                                                       

Proponuje się:..."Fundusz gwarancyjny,...Podobnie w przypadku wejść kapitałowych-gwarant 

zabezpiecza określony procent  wkładu kapitałowego, co powoduje optymalne rozłożenie 

ryzyka". Dotyczy to także gwarantowania wytwórcom pokrycia części kosztów poniesionych na 

wyprodukowanie pierwszej serii nowo wdrażanych, a niesprzedanych, w odpowiednim 

terminie, produktów innowacyjnych.                            

Uwaga 

nieuwzględniona.

Zaproponowana zmiana redakcyjna nie wpływa na większą czytelność opisu.



145 Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego

II Oś 

priorytetowa

24 Rozwój projektów przedsiębiorstw o wysokim potencjale innowacyjnym: Zakres instrumentu 

nie powinien powielać żadnego z instrumentów I osi – tymczasem obejmuje zasadniczo 

wspieranie fazy demonstracyjnej. Instrument powinien zostać przeformułowany w sposób, 

który wykluczy dublowanie instrumentów wsparcia.

Proponujemy następującą redakcję opisu instrumentu:

„Wsparcie ukierunkowane jest na projekty, polegające na rozwoju technologii (opracowanej 

przez przedsiębiorcę lub nabytej), która nie została jeszcze skomercjalizowana i wykorzystana w 

praktyce. Finansowanie obejmuje w szczególności koszty przeprowadzenia niezbędnych etapów 

prac rozwojowych (TRL VIII-IX). W ramach projektu finansowane jest także komercjalizacja 

technologii (posiadającej postać wyników prac B+R) lub uruchomienie na jej podstawie 

produkcji towarów lub świadczenie usług. Efektem realizacji projektów jest udoskonalona 

technologia, która została wprowadzona na rynek.”

Uwaga uwzględniona. W opisie osi PO IR zostaną wprowadzone zmiany mające na celu ograniczenie nakładania się 

instrumentów wsparcia.

146 Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego

II Oś 

priorytetowa

25 Wsparcie funduszy typu venture capital, sieci aniołów biznesu oraz inkubatorów 

technologicznych                                                                                                                                     

Proponujemy przeformułowanie instrumentu w sposób, który pozwoli na stworzenie 

instrumentu wyraźnie dedykowanego funduszom VC, finansowanego w ramach osi I (lub 

wydzielonego instrumentu II osi) i kompatybilnego z innym instrumentami osi I oraz 

instrumentu wyspecjalizowanego w inwestycjach typu private equity, wykorzystującego 

doświadczenia KFK oraz aniołów biznesu. Uzasadnieniem takiej zmiany jest diametralnie różny 

poziom ryzyka przypadku projektów VC i PE. W przypadku połączenia tych instrumentów można 

oczekiwać, że pieniądz bardziej pewny (PE) będzie wypierał inwestycje typu VC (o wiele bardziej 

ryzykowne). Z punktu widzenia programu jest jednak pożądane zapewnienie skutecznego 

finansowania projektów, które zakładają prowadzenie prac B+R lub zakup ich wyników, o 

wysokim potencjale komercjalizacyjnym, za pośrednictwem funduszy VC.

Uwaga częściowo 

uwzględniona. 

Wsparcie kapitałowe w ramach I i II osi będzie dotyczyło innych faz rozwoju firm.  

147 Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego

II Oś 

priorytetowa

26 W ramach priorytetu inwestycyjnego 3.1 przewiduje się dwa tryby wyboru projektów:                                                                                                                             

"pozakonkursowy- w przypadku projektu związanego z utworzeniem i zasileniem kapitałowym 

funduszu gwarancyjnego,"                                                                                        Należy wyjaśnić 

dlaczego w tym przypadku zastosuje się tryb pozakonkursowy. Nie widzimy uzasadnienia dla 

wprowadzenia takiego trybu.

Uwaga 

nieuwzględniona.

Zakłada się, że utworzenie funduszu gwarancyjnego zostanie powierzone Bankowi 

Gospodarstwa Krajowego. Tryb wyboru podmiotów wdrażających instrumenty finansowe 

zostanie doprecyzowany w ustawie o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

148 Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego

II Oś 

priorytetowa

27 wskaźnik rezultatu Liczba wdrożonych wyników prac B+R - Wskaźnik nie jest adekwatny z 

zakresem wsparcia (wsparcie inwestycyjne)

Uwaga uwzględniona. Ostateczny kształt systemu wskaźników zostanie opracowywane w kolejnej wersji PO IR.

149 KPMG II Oś 

priorytetowa

czy przewidywana jest możliwość wsparcia inwestycyjnego dla dużych przedsiębiorców 

(rozwiązania podobne do PO IG 4.4 i 4.5) Jest to potężne narzędzie dla przyciągania inwestycji 

do Polski dzięki którym powstało wiele projektów tworzących tysiące nowych miejsc pracy. 

Nasza główna "konkurencja": Węgrzy i Czesi najprawdopodobniej pozostawią wsparcie 

inwestycyjne dla dużych firm w nowej perspektywie. Pozbawiając  się instrumentu 

wspierającego i przyciągającego dużych inwestorów do Polski stawiamy się na z góry 

przegranej pozycji. Będzie to miało kolosalne znaczenie w sytuacji, gdy wiele 

międzynarodowych koncernów rozpoczęło luib rozważa przeniesienie swoich inwestycji z Azji 

z powrotem do Europy. Biorąc pod uwagę, że napływ bezpośrednich inwestycji 

zagranicznych ma m.in. kolosalny wpływ na PKB rezygnacja z tego typu instrumentów 

wsparcia może spowodować, że wielkie i innowacyjne przedsięwzięcia znajdą się tam, gdzie 

będą mogły uzyskać wsparcie.

Uwaga 

nieuwzględniona.

Celem PO IR jest zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki poprzez wsparcie działalności 

B+R+I. Duże przedsiębiorstwa, posiadające siedzibę na terytorium Polski (w tym podmioty z 

udziałem kapitału zagranicznego) planujące rozwój działalności B+R, mogą otrzymać wsparcie w 

ramach I osi POIR oraz wybranych instrumentów III osi PO IR (np. instrumentu 

ukierunkowanego na rozwój infrastruktury B+R, instrumentu służącego wsparciu współpracy 

pomiędzy firmami dużymi i MŚP). Wsparcie inwestycji produkcyjnych wpisuje się w zakres celu 

tematycznego 3, który - zgodnie z  rozporządzeniami UE na nową perspektywę finansową - 

będzie kierowany wyłącznie do MŚP. 

150 Zamek Cieszyn III Oś 

priorytetowa

abc - dopuszczenie regionalnych centrów wzornictwa do instrumentu Bony na innowację Należy uniknąć monopolizacji bonów przez instytuty oraz nieliczne uniwersytety z 

wydziałami wzornictwa.

Uwaga uwzględniona. Instrument zakłada współpracę przedsiębiorców z jednostkami naukowymi lub badawczo-

rozwojowymi, jeśli centrum wzornictwa posiada taki status, to może być beneficjentem PO IR.

151 Zamek Cieszyn III Oś 

priorytetowa

abc - czy POIR ma wbudowane narzędzia do pobudzenia współpracy pomiędzy firmami a 

środowiskiem JBR,

- jak realizacji tego priorytetu nadać wymiar praktyczny?

- w ogólnej opinii środowisko akademickie jest trudne do pobudzenia do współpracy z 

przedsiębiorcami

- z drugiej strony skomplikowane, obszerne wnioski przerażają przedsiębiorców

Uwaga częściowo 

uwzględniona.

PO IR ma wiele narzędzi służących wspieraniu realizacji wspólnych projektów przez biznes i 

sektor nauki. Są one dostępne głównie  w I osi PO IR.

152 Zamek Cieszyn III Oś 

priorytetowa

abc - uczelnie nie są przygotowane pod względem prawnym do komercjalizacji swoich wyników, - brakuje prawnych uregulowań umożliwiających współprace miedzy uczelnią a firmą,

- uczelnie nie są przygotowane do komercjalizacji swojej wiedzy: nierozstrzygnięta kwestia 

praw autorskich

Uwaga 

nieuwzględniona.

Uwaga nie dotyczy PO IR.

153 Urząd Marszałkowski 

Województwa Lubuskiego

III Oś 

priorytetowa

31-32 W kierunkowych zasadach wyboru projektu należy uwzględnić preferencje dla projektów 

ponadregionalnych.

Możliwość preferencyjnego traktowania projektów wynikających ze strategii lub porozumień 

ponadregionalnych jest zgodna z deklaracjami MRR i zapisami projektu Umowy Partnerstwa.

Uwaga częściowo 

uwzględniona.

Zakres ponadregionalny projektów traktowany jest jako wymagalne minimum, w przypadku 

wielu typów projektów PO IR.



154 Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Małopolskiego | 

Departament Polityki 

Regionalnej

III Oś 

priorytetowa

30 W odniesieniu do rozwoju i profesjonalizacji proinnowacyjnych usług IOB, prosimy o rezygnację 

z zapisu wskazującego, że w ramach PO IR wspierane będą IOB typu parki naukowo-

technologiczne, czy inkubatory technologiczne.

Z uwagi na szczegółowy charakter zapisu, a także brak uzgodnienia w kwestii demarkacji z 

programami regionalnymi w tym obszarze, jak również z uwagi na planowane w ramach np. 

MRPO 2014-2020 inwestycje w infrastrukturę parków naukowo-technologicznych, 

wynikających w RSI – nie jest celowe i zasadne ujmowanie tego typu zapisów w projekcie 

programu. Reguły podziału interwencji należy pozostawić do uregulowania w ramach linii 

demarkacyjnej oraz w kontrakcie terytorialnym.

Uwaga 

nieuwzględniona.

Należy podkreślić, że uwaga nie dotyczy bezpośrednio PO IR, a głównie odnosi się do projektu 

linii demarkacyjnej oraz dyskusji o roli kontraktu terytorialnego w perspektywie finansowej na 

lata 2014-2020. Linia demarkacyjna nie wskazuje jednoznacznie, że rozwój infrastruktury 

parków naukowo-technologicznych, czy też inkubatorów technologicznych  może być 

finansowany wyłącznie na poziomie krajowym. Istotne jest, aby rozwój infrastruktury IOB 

wspierany był w ograniczonym zakresie (inwestycje niezbędne dla podniesienia jakości usług 

IOB) i w uzupełnieniu do istniejących zasobów. Formuła (np. kontraktu terytorialnego), jaka 

zostanie zastosowana dla osiągnięcia tego celu, jest w opinii MIR sprawą drugorzędną. Istotne 

jest bowiem zapewnienie, że wsparcie w perspektywie 2014-2020 będzie kierowane na 

finansowanie jedynie projektów niezbędnych, mających na celu podniesienie jakości usług 

IOB.Zastosowanie demarkacji opartej na typach IOB nie jest zasadne. Jednocześnie przywołane 

zapisy nie mają na celu wskazanie zamkniętego katalogu typów beneficjentów, lecz służą 

zobrazowaniu, jakiego typu inwestycje mają priorytetowy charakter w PO IR. 

155 Maciej Dzierżanowski III Oś 

priorytetowa

Bony na innowacje. Wydaje się, że z uwagi na wartościową skalę bonów na innowacje powinny 

być one stosowane głównie na poziomie regionalnym. Bony te powinny umożliwiać zakup usług, 

know-how itp. od szerszego grona podmiotów niż tylko jednostki naukowe i badawczo-

rozwojowe, w tym także od wyspecjalizowanych doradców i firm konsultingowych, a nie jedynie 

niekomercyjnych IOB’ów.

Uwaga 

nieuwzględniona.

Instrument w postaci bonów na innowacje może zostać dostosowany w PO IR do potrzeb firm 

rozpoczynających działalność B+R, oczekujących wsparcia realizowanego w prostej formie, z 

minimum formalności. Doświadczenia PARP z realizacji tego typu instrumentu wskazują, że w 

Polsce jest zapotrzebowanie na bony na innowacje o większej kwocie (min. 50 tys. zł), niż są 

one dotychczas realizowane w ramach RPO. Ponadto zakres wspieranych usług B+R 

finansowanych za pomocą bonu na innowacje w ramach POIR będzie dotyczyć bardziej 

zaawansowanych usług, niż będzie to miało miejsce w RPO. 

156 Maciej Dzierżanowski III Oś 

priorytetowa

Brokerzy innowacji i rozwój tzw. otwartych innowacji. Wątpliwości budzi sformułowanie broker 

innowacji, zwłaszcza jeżeli przyjmiemy, że innowacja jest wdrożeniem, jak również 

wprowadzanie takiej nowej instytucji, zwłaszcza w sytuacji, kiedy usługi brokera mogą być 

świadczone przez inne instytucje, w tym przez koordynatorów klastrów, centra transferu 

technologii itp. Sposób podejścia do stymulowania otwartych innowacji również nie wydaje się 

trafiony. Platformy tego typu mogą być tworzone przez duże firmy pod kątem rozwiązywania 

określonych problemów przez innowacyjnych podwykonawców ze sfery B+R. Generalnie należy 

raczej mówić o przejmowaniu innowacji od małych firm przez duże, które zapewniają ich 

wdrożenie na większą skalę (czyli upowszechnienie i komercjalizację). Wprowadzenie brokera 

innowacji, który zbierałby z dużych firm niewykorzystane pomysły 

i identyfikowałby MSP zainteresowane dalszym ich rozwojem i komercjalizacją wydaje się 

nietrafionym pomysłem. 

Uwaga 

nieuwzględniona

W II osi PO IR planuj się wsparcie systemu brokerów innowacji, co wynika z analizy potrzeb 

przedsiębiorstw w zakresie usług doradczych wspierających ich działalność B+R.

157 Maciej Dzierżanowski III Oś 

priorytetowa

W III osi priorytetowej zakłada się realizację działań systemowych związanych z 

przygotowaniem systemu wyłaniania klastrów kluczowych … itd. Absolutnie konieczne jest, żeby 

budowanie systemu wyłaniania klastrów kluczowych rozpoczęło się już dziś, tak żeby pierwsza 

runda konkursów na wybór tych krajowych klastrów kluczowych odbyła się jeszcze w roku 2014, 

tj. przed uruchomieniem pierwszych konkursów w ramach POIR. Budowanie systemu 

wyłaniania klastrów kluczowych, w tym także wsparcie dla procesu planowania strategicznego 

realizowanego przez zainteresowane środowiska przemysłowe i naukowe (potencjalne klastry), 

powinno być realizowane 

z wykorzystaniem dostępnych obecnie środków z pomocy technicznej. Pewnym 

kierunkowskazem sposobu używania tych środków mogą być zapisy z projektu POIR wskazujące 

na zasadność tworzenia platform współpracy pomiędzy potencjalnymi beneficjentami, 

animowanie nawiązywania kontaktów przez potencjalnych beneficjentów, podejmowanie 

działań informacyjno-promocyjnych wśród interesariuszy, ułatwiających kojarzenie grup o 

wspólnych celach i współpracę przy wspólnych projektach.

Tylko w ten sposób będzie można uzyskać efekty:- mobilizacji środowisk gospodarczych i 

naukowych dla wspólnego planowania strategicznego oraz definiowania programów i 

projektów badawczy (oraz szerszych agend rozwojowych),- oraz koncentracji wsparcia 

publicznego na wybranych krajowych klastrach kluczowych i ich sektorowych programach 

badawczych (oraz szerszych programach rozwojowych). 

Uwaga  uwzględniona. MIR zwróciło się do MG z prośbą o zorganizowanie procesu wyboru klastrów kluczowych. Prace 

w tym zakresie zostały już zainicjowane.

158 Maciej Dzierżanowski III Oś 

priorytetowa

Inteligentne specjalizacje. Wątpliwości budzi brak wprowadzenia odwołania do obszarów 

inteligentnych specjalizacji w kryteriach wyboru projektów dla III osi priorytetowej ‘Wsparcie 

otoczenia i potencjału innowacyjnych projektów’ analogicznego jak w przypadku pozostałych 

osi priorytetowych. Wydaje się, że inteligentne specjalizacje powinny być horyzontalną osią 

priorytetyzacji przechodzącą przez wszystkie osie priorytetowe programu (także w przypadku 

pomocy technicznej). Podobna uwaga dotyczy także krajowych klastrów kluczowych.

Uwaga 

nieuwzględniona

W przypadku III osi PO IR nie planuje się wprowadzania odwołania do obszarów intelgentnych 

specjalizacji w kryteriach wyboru projektów, gdyż oś ta jest finansowana w większości z aloakcji 

CT 3 oraz będzie umożliwiała w większości wsparcie projektów o charaterze systemowym. 



159 Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Małopolskiego | 

Departament Polityki 

Regionalnej

III Oś 

priorytetowa

29 W odniesieniu do planowanego wsparcia w zakresie stymulowania współpracy nauki z biznesem 

– w formule bonów na innowacje należy stwierdzić, że ze względu na typ projektu i 

beneficjenta, potrzebę zapewnienia efektywności wdrażania oraz logikę demarkacji – brak 

podstaw do uznania za celowe i zasadne realizowanie wsparcia w formule bonu na innowacje na 

poziomie krajowym. Proponuje się rezygnację z planowania tego rodzaju wsparcia w PO IR.

Formuła bonu na innowacje co do zasady powinna być ograniczona do projektów o małej 

skali, adresowanych głównie do mikro i małych firm – oraz wdrażana wyłącznie na poziomie 

regionalnym, w ramach RPO.

Uwaga 

nieuwzględniona

Instrument w postaci bonów na innowacje może zostać dostosowany w PO IR do potrzeb firm 

rozpoczynających działalność B+R, oczekujących wsparcia realizowanego w prostej formie, z 

minimum formalności. Doświadczenia PARP z realizacji tego typu instrumentu wskazują, że w 

Polsce jest zapotrzebowanie na bony na innowacje o większej kwocie (min. 50 tys. zł), niż są 

one dotychczas realizowane w ramach RPO. Ponadto zakres wspieranych usług B+R 

finansowanych za pomocą bonu na innowacje w ramach PO IR będzie dotyczyć bardziej 

zaawansowanych usług, niż będzie to miało miejsce w RPO. 

160 MKiDN III Oś 

priorytetowa

28-29 W programie należy podkreślić rolę przemysłów kreatywnych w kontekście rozwoju innowacji.

Istotne jest wskazanie przemysłów kreatywnych jako dziedzin nierozerwalnie związanych z 

innowacyjnością i rozwojem. 

Poza wzornictwem w działalności MŚP, należy ująć także inne obszary wchodzące w skład 

przemysłów kreatywnych (m.in. media, film, działalność wydawnicza).

Sektory kreatywne w zasadniczy sposób przyczyniają się do zwiększania innowacyjności 

innych dziedzin gospodarki, dostarczając im gotowych projektów lub też samych pomysłów 

dla powstania nowych produktów czy usług. 

Przemysły kreatywne odnoszą się nie tylko do wzornictwa jako czynnika w procesie 

tworzenia innowacyjnego produktu ale także należy mieć na względzie również takie branże, 

jak m.in.: architektura, moda czy reklama. 

Równocześnie należy mieć świadomość, że o potencjale kreatywnym decydują też takie 

czynniki jak dziedzictwo kulturowe i przemysły kultury: muzyczny, filmowo-audiowizualny czy 

wydawniczy. W ostatniej dekadzie przemysły kultury i przemysły kreatywne stały się ważnym 

przedmiotem zainteresowania Unii Europejskiej. Sektor ten jest oceniany jako jeden z 

najbardziej rozwojowych sektorów gospodarki. Podkreślić należy, iż zarówno w Inicjatywie 

Flagowej: Unia Innowacji jak również Polityka przemysłowa w erze globalizacji  wskazuje się 

przemysły kultury i kreatywne jako dziedziny nierozerwalnie związane z innowacyjnością i 

rozwojem oraz stymulujące innowacje gospodarcze i społeczne w innych sektorach (tzw. spill-

over effect). Ponadto, także w Komunikacie „Promowanie sektora kultury i sektora 

kreatywnego na rzecz wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia w UE” podkreśla się 

priorytetowe uwzględnienie zdolności sektora kultury i sektora kreatywnego do 

generowania wzrostu i zatrudnienia oraz ich wkład w rozwijanie innowacji.

Przemysły kultury i kreatywne są jednym z motorów rozwoju innowacji, a zgodnie z 

opublikowaną w kwietniu 2010 r. Zieloną Księgą w sprawie uwalniania potencjału 

przedsiębiorstw z sektora kultury i kreatywnego ich potencjał powinien być wzmacniany.

Ponadto, Komisja Europejska w Position Paper wskazuje, iż należy promować innowacje w 

sektorze kultury i sektorze kreatywnym.

Uwaga 

nieuwzględniona.

W PO IR nie przewiduje się wpisywania preferencji  dla określonych branż lub sektorów 

gospodarki, w tym przemysłów kreatywnych, co nie oznacza braku możliwości finansowania 

projektów w tym zakresie. PO IR będzie przewidywał natomiast preferencje dla obszarów 

inteligentnych specjalizacji, więc w przypadku wpisywania się przemysłu kreatywnego w 

strategię inteligentnej specjalizacji możliwe będzie stosowanie wobec niego preferencji 

analogicznych, jak dla pozostałych specjalizacji.

161 Stowarzyszenie Krajowego 

Forum Parków 

Przemysłowych i Parków 

Technologicznych

III Oś 

priorytetowa

31 Tryb wyboru projektów Korzystając z doświadczeń wdrażania działania SPO WKP 1.3 (2004-2006) i PO IG 5.3 (2007-

2013), warto rozważyć wprowadzenie listy projektów kluczowych oraz konkursowy tryb dla 

projektów rozszerzających. Taki mechanizm wyboru projektów pozwoli Instytucji 

Zarządzającej na kontrolę przygotowania i realizacji osiągania celów i wskaźników programu, 

a beneficjentów mobilizuje do sprawnej i zorientowanej na osiąganie wskaźników realizacji 

projektów.

Uwaga 

nieuwzględniona.

Zgodnie z projektem ustawy o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności 

finansowanych w perspektywie 2014-2020 nie zakłada się realizacji projektów kluczowych. W 

projekcie ustawy przewidziano 2 tryby wyboru projektów: konkursowy oraz pozakonkursowy. 

Ponadto w ramach POIR nie przewiduje się wsparcia analogicznego do działania 1.3 SPO WKP i 

5.3 POIG.

162 Stowarzyszenie Krajowego 

Forum Parków 

Przemysłowych i Parków 

Technologicznych

III Oś 

priorytetowa

31 Typ projektu: Wsparcie współpracy nauki i biznesu, kształtowanie i promocja innowacyjności 

jako źródła konkurencyjności gospodarki

Warto rozważyć wprowadzenie we wspieranej działalności innowacyjnej (promocja 

innowacyjnych rozwiązań o charakterze nietechnologicznym) kategorii „promocja społecznej 

odpowiedzialności biznesu”. Działalność, która nie jest związana z główną działalnością 

biznesową, a polegająca na odpowiedzialności za problemy społeczności lokalnej i ochronie 

środowiska, nie jest w Polsce jeszcze popularna.

Uwaga 

nieuwzględniona.

Zadania związane z promocją społecznej odpowiedzialności będą mogły być wspierane z 

programów operacyjnych finansowanych z EFS.

163 Stowarzyszenie Krajowego 

Forum Parków 

Przemysłowych i Parków 

Technologicznych

III Oś 

priorytetowa

30 Typ projektu: Rozwój i profesjonalizacja proinnowacyjnych usług IOB Dobrym doświadczeniem w zakresie wspierania IOB są działania SPO WKP 1.3 (2004-2006) i 

PO IG 5.3 (2007-2013). Wsparcie było kierowane dla parków przemysłowych, a potem 

technologicznych, zorientowanych na świadczeniu usług dla MSP. Rynek usług weryfikuje o 

sukcesie instytucji. Warto rozważyć wspieranie rozwoju infrastruktury i kadry parków 

naukowo-technologicznych i inkubatorów technologicznych zorientowanych na wspieranie 

przedsiębiorstw, a nie czysto naukowych.

Uwaga 

nieuwzględniona.

W ramach PO IR nie przewiduje się wsparcia tworzenia infrastruktury parków naukowo-

technologicznych (w większej skali). Parki będą mogły ubiegać się o wsparcie na standaryzację i 

profesjonalizację usług na podobnych zasadach, jak inne IOB.

164 Instytut Badań Energii 

Wodnej Sp. z o.o.

III Oś 

priorytetowa

30 Brakuje informacji o klastrach Proponujemy zapis:

Finansowanie obejmuje:

-niezbędne do realizacji usług proinnowacyjnych inwestycje w infrastrukturę i aparaturę 

badawczo-rozwojową, w szczególności w podmiotach takich jak: parki naukowo-

technologiczne, inkubatory technologiczne, klastry.

Uwaga 

nieuwzględniona.

W przypadku III osi PO IR przewiduje się możliwość udzielenia niezbędnego wsparcia w zakresie 

infrastruktury B+R dla IOB, które będę świadczyły proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw.

165 Instytut Badań Energii 

Wodnej Sp. z o.o.

III Oś 

priorytetowa

28 Brakuje zapisu uszczegóławiającego o klastrach. W III osi PO IR przewiduje się realizację działań w trybie konkursowym – w zakresie wsparcia 

m.in. infrastruktury B+R przedsiębiorstw, czy dostępu do usług B+R świadczonych przez 

jednostki naukowe i IOB w tym koordynatorów klastrów.

Uwaga 

nieuwzględniona.

W związku z koniecznością dopasowania treści PO IR do  szablonu KE dla PO, wskazane zdanie 

zostało usunięte z treści programu. Tryb wyboru projektów dla III osi  przestawiony jest w rodz. 

Opis kierunkowych zasad wyboru projektów osi priorytetowej III.



166 Kopalnia Soli Wieliczka 

S.A.

III Oś 

priorytetowa

31 Typy beneficjentów: przedsiębiorstwa (MŚP i duże), konsorcja przedsiębiorstw (MŚP i duże) Dodano: MŚP i duże

Kopalnia Soli „Wieliczka” jako duży przedsiębiorca należy do przedsiębiorstw posiadających 

możliwość współpracy z jednostkami naukowymi oraz Instytucjami Otoczenia Biznesu. 

Zawarcie w III osi priorytetowej sformułowania odnoszącego się do dużych przedsiębiorstw 

ma na celu zapewnienie im możliwości aplikacji do naborów realizowanych w ramach III osi 

priorytetowej. Kopalnia jest największym spośród podziemnych zabytkowy obiektów na 

świecie. Wielkość kopalni i specyfika podziemnego obiektu zabytkowego wymaga 

opracowywania  innowacyjnych rozwiazań dedykowanych zabezpieczeniu, ochronie oraz 

udostępnianiu podziemnych obiektow zabytkowych. Rozwiązania te są opracowywane  

bezpośrednio przez Kopalnię Soli Wieliczka S.A. oraz przy udziale zewnętrznych jednostek 

naukowych. Należy podkreślić, że rozwiązania te, w związku z wzrastającą ilością 

podziemnych obiektów zabytkowych w Polsce oraz za granicą, będa miały coraz szersze 

zastosowanie.  Uwzględniając powyższe, konieczna jest realizacja działań, które ułatwią 

Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. jako dużemu przedsiębiorcy  promowanie i oferowanie 

produktów i usług na rynkach zagranicznych.

Uwaga uwzględniona. Zapis przedsiebiorca, w tym MŚP wskazuje, że wsparcie będzie mogło być kierowane do 

wszystkich przedsiębiorstw (czyli zarówno dużych jak i MŚP). 

167 Kopalnia Soli Wieliczka 

S.A.

III Oś 

priorytetowa

30 Wsparcie internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw:

- prowadzenie kampanii informacyjnej, promującej podejmowanie działalności 

międzynarodowej przez MŚP i duże przedsiębiorstwa;

Dodano: i duże przedsiębiorstwa

Kopalnia Soli „Wieliczka” jako duży przedsiębiorca działający na rynku światowych atrakcji 

turystycznych (obiekt UNESCO) należy do przedsiębiorstw zwiększających aktywność na 

rynkach zagranicznych. Jednocześnie wciąż konieczna jest realizacja działań, które ułatwią 

Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. jako dużemu przedsiębiorcy  promowanie i oferowanie 

produktów i usług na rynkach zagranicznych. Zawarcie w III osi priorytetowej sformułowania 

odnoszącego się do dużych przedsiębiorstw ma na celu zapewnienie im możliwości aplikacji 

do naborów realizowanych w ramach III osi priorytetowej.

Uwaga 

nieuwzględniona.

Zgodnie z zapisami projektów rozporządzeń UE dla nowej perspektyw finansowej, wsparcie w 

ramach CT 3 ma być skierowane wyłącznie do firm z grupy MŚP.

168 Telewizja Polska S.A. III Oś 

priorytetowa

po Oś priorytetowa 3 



Uwagi: Wpisanie kampanii edukacyjno-informacyjnych. Wsparcie współpracy nauki i biznesu, 

promocja innowacyjności jako źródła konkurencyjności gospodarki w trybie systemowym i 

konkursowym.

Ujęcie elementów kampanii informacyjnej na rzecz promocji B+R wzmocni efekt synergii a 

tym samym przyczyni sie do wzrostu efektywności podejmowanych działań PR.

Uwaga uwzględniona. Działanie info-promo mogą się  znaleźć się w zakresie pomocy technicznej PO IR.

169 ArcelorMittal Poland S.A. III Oś 

priorytetowa

9 Promowanie szczególnie efektywnych działań: W ramach III osi priorytetowej premiowane 

powinny być działania prowadzące do szybkiego wdrożenia przeprowadzonych badań, tudzież 

takie mające kluczowy wpływ na ochronę środowiska lub rozwiązywanie kluczowych 

problemów w danej branży (na danym rynku).



Możliwość dostosowania wskaźników rezultatu: W odniesieniu do niektórych - często 

unikatowych – projektów, właściwym byłoby wprowadzenie możliwości dostosowania/zmiany 

stosowanych wskaźników rezultatu.

Promowanie szczególnie efektywnych działań: W ramach przyznawanego wsparcia, tak pod 

względem prawdopodobieństwa otrzymania tegoż, jak i wartości dotacji, szczególnie 

promowane powinny być projekty wnoszące specyficzną „wartość dodaną”. Ma to na celu 

wspieranie przedsiębiorców, którzy m.in. zadeklarują szybkie (okres 2-3 lat) wdrożenie 

rezultatów prowadzonych działań. Do kolejnej niezwykle istotnej grupy projektów, których 

realizacja zasługuje na nadanie jej szczególnego (priorytetowego) charakteru są działania 

mające na celu wprowadzenie rozwiązań mających decydujące znaczenie dla ochrony 

środowiska lub rozwiązywania istotnych problemów uwypuklających się w danej branży. Do 

powyższych z pewnością należy przypisać innowacyjne rozwiązania technologiczne 

pozwalające na zmniejszanie zużycia odpadów przemysłowych, oszczędniejsze korzystanie z 

energii i redukcję emisji hałasu.

Możliwość dostosowania wskaźników rezultatu: Rozpatrując ogół prowadzonych przez 

przedsiębiorców prac B+R niejednokrotnie mamy do czynienia z projektami unikatowymi, 

które pomimo niepodważalnego stopnia istotności i generowanych korzyści, ze względu na 

sztywno ustalone wskaźniki rezultatu nie mogą korzystać z przyznawanego wsparcia. Z tego 

względu stosownym byłoby wprowadzenie możliwości dostosowania/zmiany wskaźników 

rezultatu, które nie zawsze stanowią obiektywny i miarodajny odnośnik. 

Uwaga uwzględniona. W PO IR będą stosowane rozwiązania preferujące realizację projektów o pozytywnym wpływie 

na środowisko.

Nie trudno bowiem wyobrazić sobie sytuację, w której rezultaty badań w niszowej branży 

(np. ze względu na oddziaływanie na kilka podmiotów generujących duże zanieczyszczenia 

do środowiska) są nieporównywalnie większe od innowacji produkcyjnej stosowanej przez 

dużą liczbę przedsiębiorstw, ale w takim segmencie prowadzonej działalności, którego skala 

oddziaływania jest nieporównywalnie niższa.



170 ArcelorMittal Poland S.A. III Oś 

priorytetowa

8 Wsparcie bezzwrotne: W odniesieniu do obszarów wsparcia w ramach III osi priorytetowej, 

pomoc powinna zdecydowanie przyjmować formę wsparcia bezzwrotnego.



Zakres wsparcia: W odniesieniu do wdrażania projektów w ramach III osi priorytetowej, 

wspierane powinny być wszystkie aspekty związane z prowadzeniem prac B+R, począwszy od 

zakupu odpowiedniej infrastruktury, przez prowadzenie badań, aż po ich komercjalizację.

Wsparcie bezzwrotne. Projekty B+R wiążą się ze znaczącymi wydatkami, które zwracają się 

dopiero na przestrzeni wielu lat. Zakupione instalacje wymagają jednocześnie dodatkowych, 

nierzadko wysokich nakładów, związanych z ich utrzymaniem i eksploatacją. Z tego też 

względu, mając na celu realny wpływ realizowanych projektów na poprawę innowacyjności 

gospodarki, wsparcie powinno być udzielane w sposób umożliwiający jak najszybszą 

realizację inwestycji oraz równoważący znaczące obciążania związane z inwestowaniem w 

B+R, a więc jako wsparcie bezzwrotne.

 

Zakres wsparcia: Jak zostało wskazane w nazwie osi priorytetowej jej celem jest między 

innymi wsparcie potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw. Zgodnie z tym należy położyć 

szczególny nacisk na kompleksowość prowadzonych działań, a więc wspieranie nowych 

projektów wiążących się z zakupem / wytworzeniem odpowiednich środków trwałych, które 

w konsekwencji pozwolą na prowadzenie zaawansowanych prac badawczych i rozwojowych 

bardziej dostosowanych do specyficznych warunków indywidualnych potrzeb badawczych, w 

wyniku których możliwe będzie wytworzenie i praktyczne wykorzystanie lepszych 

prototypów. Wsparcie powinno obejmować w szczególności: wzniesienie/adaptację 

budynków; zakup maszyn, urządzeń, komponentów;  koszty pracy osób prowadzących 

badania; koszty surowców; koszty energii, oraz pozostałe koszty nierozłącznie związane z 

pracami rozwojowymi i badaniami przemysłowymi; koszty wdrożenia rezultatów badań.

Uwaga 

nieuwzględniona.

Nie przewiduje się zmiany struktury PO IR w taki sposób, aby w III osi programu uwzględnić 

instrument wsparcia łączy następujące elementy:  prowadzenie prac B+R (począwszy od zakupu 

odpowiedniej infrastruktury, przez prowadzenie badań) oraz ich komercjalizację. Wsparcie na 

prace B+R będzie występowało w formie dotacji, natomiast wdrożenia będą finansowane za 

pomocą instrumentów zwrotnych lub mieszanych.

171 Centrum Innowacji, 

Transferu Technologii i 

Rozwoju Uniwersytetu 

(CITTRU), Uniwersytet 

Jagielloński

III Oś 

priorytetowa

Priorytet 

3., str. 31 

dokument

u

W opisie ponownych typów beneficjentów wskazano : m.in. jednostki naukowe oraz instytucje 

otoczenia biznesu.

Nasza uwaga dotyczy doprecyzowania pojęcia „instytucje otoczenia biznesu”.

Uzasadnienie: W ramach uczelni działają w różnych formach organizacyjnych centra 

transferu technologii  (ctt) lub/oraz Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP), 

niebędące jednostkami naukowymi, które często świadczą profesjonalne usługi 

proinnowacyjne, działają na rzecz świata nauki i biznesu. Mogą zatem z powodzeniem 

realizować projekty w ramach priorytetu 3 POIR.

Uwaga częściowo 

uwzględniona.

Decydujące powinno być kryterium dotyczące rodzaju i jakości świadczonych usług, nie 

konkretnego typu działalności. Propozycja do uwzględnienia w dokumentach szczegółowych 

(na poziomie Programu zapis IOB jest wystarczający).

172 Instytut Energetyki III Oś 

priorytetowa

28 Potrzeba wsparcia Instytutów Badawczych w komercjalizacji badań - tworzenie i wspieranie w 

ramach Instytutów Badawczych wyspecjalizowanych jednostek/biur wspomagających 

komercjalizację technologii

W programie POIR mówi się wiele o Instytucjach Otoczenia Biznesu (IOB) oraz  działających 

przy uczelniach Inkubatorach Przedsiębiorczości/Centrach Transferu Technologii jako 

jednostkach wspierających odpowiednio przedsiębiorców i uczelnie m.in. w procesie 

transferu  technologii, współpracy nauki z biznesem, komercjalizacji technologii. Mamy 

wrażenie, że w całym systemie wspierania w/w procesów zapomniano jednak o Instytutach 

Badawczych (IB), które swą działalność prowadzą głównie dzięki współpracy z przemysłem. 

Dzięki tej współpracy to Instytuty Badawcze mają zdolność realnej odpowiedzi na potrzeby 

przedsiębiorstw oraz tworzenia dedykowanych im rozwiązań. W ramach procesu 

komercjalizacji należy podjąć wiele działań (przygotowania portfolio technologicznego, 

dokonania oceny dojrzałości komercjalizacyjnej technologii, oceny rynku, udziału w targach 

itp), które obecnie  nie są finansowane ani z dotacji budżetowej, ani w ramach polskich 

programów MNiSW ani – jak się okazuje – nie będą wspierane w ramach programów nowej 

perspektywy. Dodatkowo – mimo braku finansowania – komercjalizacja  technologii jest 

jednym kryteriów oceny parametrycznej Instytutów Badawczych.

Postulujemy więc, aby w ramach nowej perspektyw, w tym szczególnie w ramach programu 

POIR, wspierane była działalność nie tylko IOB czy Inkubatorów Przedsiębiorczości/Centrów 

Transferu Technologii, ale również wyspecjalizowanych biur wsparcia w procesie 

komercjalizacji, działających w Instytutach Badawczych. To współpraca tych biur z 

analogicznymi jednostkami akademickimi i biznesowymi może doprowadzić do tworzenia 

sieci kontaktów sprzyjających transferowi technologii. 

Uwaga uwzględniona. Instytuty Badawcze są jednostkami naukowymi, więc będą mogły korzystać ze środków PO IR.

Obawiamy się, że stosowana obecnie polityka tworzenia luki finansowej może w 

konsekwencji doprowadzić do odebrania Instytutom Badawczym możliwości 

komercjalizowania ich technologii. Poza tym całkowicie pozbawia IB możliwości wychodzenia 

na rynki międzynarodowe, co podobno jest jednym z priorytetów tego programu i tej 

perspektywy.



173 Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Pomorskiego

III Oś 

priorytetowa

W ramach OP wspierana będzie m.in. infrastruktura B+R w firmach, tak jak w OP I,  gdzie 

również są kwalifikowane wydatki na infrastrukturę badawczą przedsiębiorstw. Konieczna jest 

czytelniejsza demarkacja zakresu interwencji poszczególnych osi priorytetowych.

Uwaga 

nieuwzględniona.

Celem I osi PO IR jest kompleksowe finansowanie projektów B+R w przedsiębiorstwach - badań, 

etapu prac rozwojowych oraz innych działań niezbędnych do skutecznej realizacji danego 

projektu B+R. Dlatego też w ramach projektów możliwe będzie finansowanie wydatków 

infrastrukturalnych (np. związanych z wyposażeniem laboratorium badawczego), ochroną 

własności intelektualnej czy też wzornictwem, co umożliwi lepsze dostosowanie zakresu 

projektu do potrzeb beneficjenta. Zakłada się, że ww. kategorie wydatków będą mogły 

stanowić uzupełnienie projektu, którego meritum dotyczy prowadzenia prac B+R. W związku z 

powyższym nie jest konieczne wprowadzenie demarkacji pomiędzy projektami I i III osi PO IR.  

174 Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Pomorskiego

III Oś 

priorytetowa

Zakres wsparcia w ramach OP jest bardzo szeroki i skierowany do wielu grup beneficjentów 

(wsparcie otoczenia biznesu i inwestycje innowacyjne w przedsiębiorstwach). Konieczne jest 

uporządkowanie zakresu lub nawet podział osi tak, by umożliwić logiczne formułowanie celów 

(które powinny być w miarę jednorodne) i późniejsze rozliczanie stopnia ich realizacji. 

Uwaga częściowo 

uwzględniona.

Główny schemat organizacyjny PO IR, przewidujący wsparcie prac B+R w I osi, wdrożeń prac 

B+R w II osi, oraz otoczenia i potencjału do działalności innowacyjnej w III osi PO IR zostanie 

zachowany. Jednocześnie zostaną wprowadzone zmiany mające na celu uporządkowanie 

przykładowych typów projektów planowanych do realizacji w ramach poszczególnych osi PO IR. 

175 Polska Organizacja 

Turystyczna

III Oś 

priorytetowa

28-32 Polska Organizacja Turystyczna przedstawia propozycje dwóch projektów systemowych 

finansowanych w ramach III osi priorytetowej w części dotyczącej wsparcia internacjonalizacji 

innowacyjnych przedsiębiorstw:                                                                     Promocja  turystyczna 

Polski na rynku międzynarodowym                                                                                                                                           

-wsparcie dla MŚP ze szczególnym uwzględnieniem obszaru turystyki

- poprawa wizerunku Polski i polskiej turystyki wśród zagranicznych turystów,

- poprawa dostępu do informacji o Polsce jako atrakcyjnej destynacji turystycznej o 

wysokim poziomie usług turystycznych,

- wzrost liczby przyjazdów turystów zagranicznych do Polski,

- wzrost wydatków turystów związanych z ich pobytem w kraju,

- Wzrost rozpoznawalności polskich produktów sieciowych

Głównym założeniem wszelkich działań promocyjnych w projekcie jest dotarcie do odbiorców, 

potencjalnych turystów w miejscu ich zamieszkania – głównie zagranicą. Tam będą prowadzone 

kampanie promocyjne. Zasadniczymi instrumentami realizacji projektu    będzie udzielenie     

wsparcia przedsiębiorcom uczestniczącym w turystycznym programie promocji Polski za 

granicą. Promocja Polski realizowana w partnerstwie z przedsiębiorcą turystycznym stwarza 

możliwość osiągnięcia bardziej skutecznych efektów. Projekt będzie składał się z dwóch części:                                                                                          

• Komponent A - Program turystycznej promocji Polski na wskazanych rynkach zagranicznych ze 

szczególnym uwzględnieniem działań, których efekt przynosi wymierne korzyści gospodarcze.                                                                                                                                                 

• Komponent B-       Wydzielenie części budżetu w ramach projektu dla przedsiębiorców branży 

turystycznej celem włączenia ich do realizacji programu turystycznej promocji Polski. 

Polska Organizacja Turystyczna jest jedyną, państwową osobą prawną, która została 

powołana ustawą z dnia 25 czerwca 1999 roku w celu wzmocnienia promocji Polski w 

dziedzinie turystyki w kraju i za granicą. Zgodnie z zapisami statutowymi celem nadrzędnym 

Polskiej Organizacji Turystycznej jest:                                                                  -budowa    

pozytywnego turystycznego wizerunku Polski jako kraju o silnej  i wyrazistej tożsamości 

zbudowanej na fundamencie dziedzictwa kulturowego oraz bogatego w atrakcyjne walory 

środowiska naturalnego,                                                                                             -  stymulowanie 

rozwoju produktów turystycznych,                                         - zwiększenie liczby turystów 

zagranicznych i podróży krajowych, poprzez spójny i skuteczny system marketingu 

turystycznego.  Polska Organizacja Turystyczna posiada duże doświadczenie w zakresie 

wdrażania projektów finansowanych ze środków unijnych. W obecnym okresie planowania 

2007 – 2013 POT realizuje dwa duże projekty promocyjne ( na rynkach europejskich i 

azjatyckich ), w wyniku realizacji których  następuje wzrost atrakcyjności Polski jako miejsca 

poszukiwania wartościowych kontaktów handlowych i lokowania inwestycji. Poprzez 

promocje największych atrakcji turystycznych Polski  obserwuje się wzmocnienie marki 

„Polska”, dzięki czemu produkty przedsiębiorstw działających w Polsce  mogą być kojarzone 

z bardziej rozwiniętą, nowoczesną gospodarką, a przedsiębiorstwa te mogą łatwiej 

wprowadzić na rynki zagraniczne produkty stosunkowo zaawansowane technologicznie. 

Mając na uwadze dużą  konkurencyjność  innych krajów na świecie oraz  to, że efekty działań 

promocyjnych skutkują w dalszej perspektywie  prowadzenie kampanii na rzecz wzmocnienia 

marki „Polska” powinno odbywać się długofalowo i nie przerwanie 1  Projekt stwarza  szansę 

na budowę pożądanego wizerunku Polski zagranicą, a w dłuższej perspektywie da wymierne 

efekty w postaci wzrostu przyjazdów 

i wydatków cudzoziemców planujących pobyt w Polsce. 

Uwaga częściowo 

uwzględniona. 

W III osi PO IR przewidziano możliwość realizacji działania o charakterze systemowym, którego 

celem będzie promocja turystyczna Polski.

Poprzez promocje największych atrakcji turystycznych Polski  istnieje również szansa 

wzmocnienia marki „Polska”, dzięki czemu produkty przedsiębiorstw działających w Polsce  

mogą być kojarzone z bardziej rozwiniętą, nowoczesną gospodarką. Dla  przedsiębiorstw 

natomiast łatwiej będzie wprowadzać na rynki zagraniczne produkty stosunkowo 

zaawansowane technologicznie.



176 Polska Organizacja 

Turystyczna

III Oś 

priorytetowa

28-32 dodanie projektu: Zintegrowany System Regionalnych Badań Ruchu Turystycznego Celem 

projektu jest zaspokojenie zdiagnozowanych potrzeb informacyjnych oraz zapewnienie dostępu 

do aktualnych informacji o rynku turystycznym podmiotom prowadzącym działalność w 

sektorze turystyki, poprzez wzmocnienie infrastruktury i podniesienie jakości badań ruchu 

turystycznego w regionach.                                                             Działania:                                                                                                                                                                   

-Weryfikacja i aktualizacja diagnozy potrzeb informacyjnych poprzez konsultacje z 

interesariuszami projektu; 

-Wdrożenie optymalnych rozwiązań metodologicznych, organizacyjnych i technologicznych dla 

realizacji regionalnych badań ruchu turystycznego w ramach zintegrowanego systemu.

-Zbudowanie zintegrowanego systemu badań zjawisk związanych z ruchem turystycznym w 

obszarach recepcji;

-Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych  w zakresie 

udostępniania informacji i wyników badań ruchu turystycznego – stworzenie tzw. Wirtualnego 

Obserwatorium Turystyki

-Promocja sytemu

Rosnące znaczenie turystyki jako zjawiska gospodarczego o szerokich reperkusjach 

społecznych i przestrzennych sprawia, że wzrasta zapotrzebowanie na informacje, które 

pomagają podejmować optymalne decyzje dotyczące jej rozwoju na wszystkich poziomach 

zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej. Wartościowa jest tylko taka informacja, 

która wiarygodnie odzwierciedla zjawiska, jakich dotyczy i jest aktualna. Spełnienie tych 

warunków wymaga zastosowania odpowiednich procedur zbierania i udostępniania danych 

przetworzonych w użyteczne informacje.Regionalne badania ruchu turystycznego oraz 

związanej z nim konsumpcji mają podstawowe znaczenie dla polityki kształtowania produktu 

turystycznego w regionach i w przedsiębiorstwach oraz określania jego konkurencyjności 

(pozycji), zarówno na krajowym, jak i międzynarodowym rynku turystycznym.Obecnie 

podstawowym źródłem informacji na temat rynku turystycznego w Polsce jest system 

statystyki publicznej, który posiada istotne luki. Dotyczy to zwłaszcza informacji na poziomie 

jednostek przestrzennych szczebla niższego niż kraj i w niektórych przypadkach 

województwo. Z tego względu przedsiębiorcy sektora turystyki mają ograniczony dostęp do 

wyników badań realizowanych przez placówki naukowo-badawcze.Realizacja projektu 

przyczyni się do poprawy dostępu do rzetelnych i oczekiwanych przez przedsiębiorców 

informacji o warunkach prowadzenia biznesu.

Uwaga częściowo 

uwzględniona.

W III osi PO IR przewidziano możliwość realizacji działania o charakterze systemowym, którego 

celem będzie promocja turystyczna Polski.

177 Ministerstwo Sportu i 

Turystyki

III Oś 

priorytetowa

Poparcie propozycji POT ujęcia działań na rzecz turystyki w PO IR. Propozycje dotyczą 2 

projektów systemowych "Promocja  turystyczna Polski na rynkach zagranicznych" i 

"Zintegrowany System Regionalnych Badań Ruchu Turystycznego"

Projekty wpisują się w III oś PO IR w obszar wsparcia internacjonalizacji przedsiębiorstw. POT 

posiada duże doświadczenie w realizacji projektów systemowych., w obecnym okresie 

programowania realizuje dwa duże projekty promocyjne (na rynkach europejskich i 

azjatyckich), które przyczyniają się do wzrostu atrakcyjności Polski. Poprzez realizacje tych 

projektów obserwuje się znaczące wzmocnienie marki "Polska".

Uwaga częściowo 

uwzględniona.

W III osi PO IR przewidziano możliwość realizacji działania o charakterze systemowym, którego 

celem będzie promocja turystyczna Polski. 

178 Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego

III Oś 

priorytetowa

28 Opis osi priorytetowej:

Np. (s.28):

"Wsparcie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw wymaga podejmowania działań 

skierowanych do różnych grup odbiorców, posiadających szczególne potrzeby. Dlatego w 

ramach III osi PO IR są prowadzone działania o zróżnicowanym charakterze, odnoszące się do 

ochrony własności przemysłowej przedsiębiorstw, zwiększenia skali wykorzystania usług B+R, 

wzornictwa w działalności MŚP, a także promujące współpracę nauki i biznesu. "

Należy wyraźnie zaznaczyć, że w zakresie wspierania Celu tematycznego 3 dopuszczalne jest 

wyłącznie wsparcie dla MŚP. 

W opisie osi III proponujemy następującą redakcję. Z przytoczonego opisu nie wynika, że 

instrumenty osi III są skierowane zgodnie z projektem rozporządzeń i projektem umowy 

partnerstwa wyłącznie dla MŚP.

Uwaga uwzględniona. Zapisy POIR zostaną zmienione.

179 Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego

III Oś 

priorytetowa

 29-33 Opis instrumentów III osi, np:

-Rozwój i profesjonalizacja proinnowacyjnych usług IOB                                                                     -

Wsparcie internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw 

Zaproponowane instrumenty w nieznacznym stopniu, a niektóre w ogóle nie kontrybuują do 

głównego celu POIR i wskaźników GERD/BERD. Np. w przypadku internacjonalizacji decydujący 

jest potencjał eksportowy i zauważalny jest brak związku z inwestycjami w B+R. Konstrukcja osi 

wymaga przemyślenia w świetle celów POIR.

W przypadku IOB przydatne będzie zdefiniowanie zakresu usług IOB.

Uwaga 

nieuwzględniona. 

Wsparcie oferowane w ramach III osi jest dedykowane wzmocnieniu proinnowacyjnego 

otoczenia przedsiębiorstw. Dlatego instrumenty planowane do realizacji w III osi PO IR powinny 

pośrednio wpływać na wzrost wskaźników GERD/BERD. 

180 Zamek Cieszyn III Oś 

priorytetowa

abc - niezbędne jest opracowanie definicji i zadań brokera innowacji, który powinien być formą 

pomocy dla przedsiębiorcy

Może nastąpić zagrożenie w postaci bariery nieefektywnego wykorzystania przyznanych 

funduszy.

Uwaga uwzględniona. Zapisy PO IR lub dokumentów o charakterze wdrożeniowym zostaną uzupełnione w 

wymaganym zakresie.

181 Narodowe Centrum Nauki IV Oś 

priorytetowa

Zmiany zakresu definicji MRR dla wskaźnika: "Liczba przedsiębiorstw korzystających ze 

wspartych laboratoriów badawczych" [szt.]na zaproponowaną przez NCN: "Liczba 

przedsiębiorstw korzystających z istniejących  laboratoriów badawczych oraz tych, które zostały 

utworzone, rozbudowane, przebudowane lub doposażone w aparaturę naukowo-badawczą w 

wyniku udzielonego wsparcia. Laboratorium może być umiejscowione w jednostce naukowej, 

przedsiębiorstwie, instytucji otoczenia biznesu (park technologiczny)

Uwaga 

nieuwzględniona. 

Zgodnie z przyjętymi założeniami systemu monitorowania PO IR, wskaźniki produktu i rezultatu 

bezpośredniego zostały zaczerpnięte z Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych na lata 2014-

2020. Jednocześnie, zestaw wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego w przekazanym 

do konsultacji społecznych projekcie PO IR powstał bez uwzględnienia charakterystyki 

poszczególnych instrumentów wsparcia realizowanych w ramach osi priorytetowych. 

Równolegle do konsultacji społecznych trwał proces konsultowania wskaźników z instytucjami 

zaangażowanymi w opracowanie programu, w efekcie czego kolejna wersja projektu PO IR 

będzie zawierała znacząco zmieniony zestaw wskaźników.



182 Narodowe Centrum Nauki IV Oś 

priorytetowa

Zmiany zakresu definicji MRR dla wskaźnika "Liczba wspartych laboratoriów badawczych [szt.]" 

na "liczba laboratoriów badawczych wybudowanych (utworzonych), rozbudowanych, 

przebudowanych lub doposażonych w aparaturę naukowo-badawczą w wyniku udzielonego 

wsparcia i przygotowanych do prowadzenia prac B+R, a także laboratoriów świadczących usługi 

na rzecz przedsiębiorców i innych podmiotów sektora B+R. Laboratorium może być 

umiejscowione w jednostce naukowej, przedsiębiorstwie, instytucji otoczenia biznesu (np. park 

technologiczny). Przez laboratorium należy rozumieć technicznie i organizacyjnie wydzielone 

pomieszczenie wyposażone w niezbędną aparaturę naukowo-badawczą.

Uwaga 

nieuwzględniona. 

Zgodnie z przyjętymi założeniami systemu monitorowania PO IR, wskaźniki produktu i rezultatu 

bezpośredniego zostały zaczerpnięte z Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych na lata 2014-

2020. Jednocześnie, zestaw wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego w przekazanym 

do konsultacji społecznych projekcie PO IR powstał bez uwzględnienia charakterystyki 

poszczególnych instrumentów wsparcia realizowanych w ramach osi priorytetowych. 

Równolegle do konsultacji społecznych trwał proces konsultowania wskaźników z instytucjami 

zaangażowanymi w opracowanie programu, w efekcie czego kolejna wersja projektu PO IR 

będzie zawierała znacząco zmieniony zestaw wskaźników.

183 Narodowe Centrum Nauki IV Oś 

priorytetowa

Dla działań wdrażanych NCN proponujemy zastosowanie następujących  typów wskaźników:                                                                                                                                      

1. Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartych laboratoriów badawczych [szt.] (w 

przypadku rozszerzenia definicji wskaźnika)                                                     2. Liczba wspartych 

laboratoriów badawczych [szt.] (w przypadku rozszerzenia definicji wskaźnika)                                                                                                                          

3. liczba przedsiębiorstw współpracujacych z ośrodkami badawczymi [szt.]           4. liczba 

jednostek naukowych objętych wsparciem w zakresie prowadzenia prac B+R [szt.]                                                                                                                                         

5. liczba projektów B+R realizowanych dzięki wsparciu [szt.]                                               6. liczba 

nowych naukowców we wspieranych jednostkach O/K/M [EPC]                 7. liczba osób 

prowadzących działalność B+R w ramach projektu, O/K/M [osoby]                                                                                                                                                 

8. liczba osób objętych wsparciem w zakresie rozwoju kadr B+R,O/K/M [osoby]

Uwaga 

nieuwzględniona. 

Zestaw wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego w przekazanym do konsultacji 

społecznych projekcie PO IR powstał bez uwzględnienia charakterystyki poszczególnych 

instrumentów wsparcia realizowanych w ramach osi priorytetowych. Równolegle do konsultacji 

społecznych trwał proces konsultowania wskaźników z instytucjami zaangażowanymi w 

opracowanie programu, w efekcie czego kolejna wersja projektu PO IR będzie zawierała 

znacząco zmieniony zestaw wskaźników. W dalszym ciągu jednak będzie bazować na zestawie 

wskaźników określonym we Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych na lata 2014-2020

184 Urząd Marszałkowski 

Województwa Lubuskiego

IV Oś 

priorytetowa

35 Uzupełnić: wpływ projektu na zapewnienie warunków dla rozwoju regionu i kraju (np. KSRR, 

strategią ponadregionalną lub regionalną).

Uzupełnienie jest konsekwencją wcześniejszych zapisów o nacisku na tworzenie konsorcjów 

ponadregionalnych oraz zgodne z deklaracjami MRR i zapisami projektu Umowy Partnerstwa 

dotyczącymi przedsięwzięć wynikających ze strategii i porozumień ponadregionalnych.

Uwaga 

nieuwzględniona. 

Opis osi priorytetowych jest zgodny z  "Szablonem programu operacyjnego 2014-2020 w 

Polsce" oraz wzorem PO przedstawionym przez KE. 

185 Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Małopolskiego | 

Departament Polityki 

Regionalnej

IV Oś 

priorytetowa

36 W odniesieniu do rozwoju kadr sektora B+R należy zauważyć, że w dyskusji nt. linii 

demarkacyjnej wielokrotnie podnoszona była potrzeba zapewnienia wsparcia dla realizacji 

regionalnych funduszy stypendialnych dla doktorantów – jako jednego z kluczowych elementów 

systemu realizacji RSI. Tego typu wsparcie było realizowane np. w MRPO 2007-13, w ramach 

projektu „Doctus – Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów”. Wobec braku akceptacji 

ze strony MRR i MNiSW dla kontynuacji tego typu wsparcia w RPO 2014-2020, nie zostało ono 

przewidziane w projekcie programu regionalnego. W konsultowanych obecnie projektach PO IR 

i PO WER brak jest jednoznacznych zapisów, zgodnie z którymi wsparcie tego typu będzie 

możliwe do realizacji z poziomu krajowego.

Kwestia wsparcia stypendialnego dla doktorantów – w mechanizmie preferującym obszary 

specjalizacji regionalnych wymaga wyjaśnienia w kontekście interwencji planowanej w PO 

IR. Brak tego typu wsparcia oznaczałby istotny deficyt i lukę w zakresie wspierania kadr B+R 

w obszarach specjalizacji regionalnych.

Uwaga uwzględniona. W ramach instrumentu dotyczącego wsparcia kadr B+R w PO IR możliwe będzie   wsparcie 

doktorantów poprzez stypendia służące finansowaniu projektów B+R.

186 Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Małopolskiego | 

Departament Polityki 

Regionalnej

IV Oś 

priorytetowa

35 W odniesieniu do propozycji dotyczącej wyodrębnienia w obszarze dotyczącym finansowania 

badań naukowych – wsparcia dla regionalnych programów badawczych, wspólnych dla kilku 

regionów – analogicznie do interwencji planowanej w osi I, wyjaśnienia i doprecyzowania 

wymaga w szczególności mechanizm wrażania interwencji w tym zakresie. Podobnie jak w 

przypadku programów badawczych przedsiębiorstw, proponuje się, aby już na etapie 

formułowania zapisów programu w sposób ramowy określić założenia wdrażania tego 

instrumentu. Założenia te docelowo powinny zostać precyzyjnie uregulowane, przy 

uwzględnieniu potrzeby:

1. przedstawienia najpóźniej na początku 2015 r. wykazu obszarów tematycznych, które zostaną 

objęte konkursami w perspektywie do 2020 wraz z ramowym harmonogramem konkursów;

2. zaprojektowania mechanizmu wdrażania, który w sposób systemowy uwzględniać będzie 

udział samorządów województw w procesie identyfikowania oraz opiniowania regionalnych 

agend badawczych, opartych na regionalnych specjalizacjach,

3. wyodrębnienia kopert finansowych z przeznaczeniem na wsparcie poszczególnych 

specjalizacji (biorąc pod uwagę poziom ich powtarzalności w strategiach regionalnych) – nie zaś 

wsparcie poszczególnych regionów; w tym zakresie celowe wydaje się zapewnienie 

mechanizmu wymuszającego konkurowanie projektów w ramach danego obszaru specjalizacji, 

nie zaś konkurowanie o algorytm podziału środków pomiędzy regionami, którego ustalenie 

mogłoby być problematyczne.

W nawiązaniu do ustaleń wynikających z dyskusji nad linią demarkacyjną, w ramach których 

zakres dopuszczalnego wsparcia prac B+R realizowanych przez przedsiębiorstwa został 

zredukowany do projektów o relatywnie małej wartości oraz wykluczenia możliwości 

wspierania w RPO regionalnych agend badawczych – prosimy o zapewnienie takich 

warunków wdrażania regionalnych programów badawczych wspólnych dla kilku regionów w 

ramach PO IR, które zapewnią regionom wpływ na realizację tych bardzo ważnych 

instrumentów wdrażania regionalnych strategii innowacji.

Uwaga uwzględniona. MIR zwróciło się do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z prośbą o przedstawienie 

informacji zawierającej szczegółową koncepcję merytoryczną i techniczną tworzenia i 

funkcjonowania regionalnych agend badawczych. Koncepcja ta będzie przedmiotem dyskusji z 

samorządami województw. Ze względu na ogólny i kierunkowy charakter opisu osi 

priorytetowych programu operacyjnego zakłada się pozostawienie opisu przedmiotowego 

instrumentu w niezmienionym kształcie.



187 Komenda Główna 

Państwowej Straży 

Pożarnej

IV Oś 

priorytetowa

- str. 37 dodać nowe tirety w brzmieniu: „- wspieranie studiów podyplomowych 

i doktoranckich z obszaru B+R przez polskie jednostki naukowe”, „- rozwój współpracy naukowej 

polskich i międzynarodowych jednostek badawczych”, „- wspieranie aktywności młodych 

naukowców i tworzenie platformy wymiany doświadczeń poprzez prowadzenie szkoleń, kursów 

i warsztatów z cenionymi ekspertami z kraju i zagranicy”

Zapisy stanowią doprecyzowanie dokumentu i zwracają szczególną uwagę na: podniesienie 

poziomu edukacji w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, kluczowe znaczenie 

zacieśnienia współpracy polskich jednostek naukowych z międzynarodowymi 

(międzynarodowa współpraca jest elementem koniecznym do podniesienia innowacyjności i 

wymiany doświadczeń naukowych), konieczność zacieśniania współpracy między 

reprezentantami jednostek badawczych z kraju i świata.

Uwag aczęściowo 

uwzględniona. 

Zapisy PO IR dotyczące wsparcia rozwoju kadr B+R zostaną doprecyzowane.

188 Komenda Główna 

Państwowej Straży 

Pożarnej

IV Oś 

priorytetowa

- str. 37, 3 

tiret od 

góry

po sformułowaniu: „prowadzeniu programu”, dodać sformułowanie” „staży dla doktorantów i” Zapis stanowi doprecyzowanie dokumentu. Uwaga 

nieuwzględniona. 

Wyjaśnienie. Wskazane w uwadze działania wspierające rozwój kadr sektora B+R (tj. studia 

podyplomowe i doktoranckie, staże podoktorskie, np.) zostały usunięte z projektu PO IR z 

powodu potencjalnej możliwości współfinansowania ich realizacji ze środków EFS. 

Jednocześnie w opisie IV osi priorytetowej PO IR zostanie wprowadzona zmiana polegająca na 

określeniu otwartego katalogu działań dotyczących rozwoju kadr sektora B+R wspieranych ze 

środków tego programu, co umożliwi rozszerzenie zakresu działań współfinansowanych 

środkami tej osi. Zmienione zostanie zdanie wstępne w opisie instrumentu dotyczącego 

rozwoju kadr sektora B+R w ramach IV osi PO IR. Zmienione zdanie wstępne będzie brzmieć 

następująco: 

„Wykwalifikowane kadry sektora B+R są niezbędne dla rozwijania innowacyjnego przemysłu 

oraz prowadzenia przełomowych badań naukowych i prac rozwojowych o dużym znaczeniu dla 

gospodarki. Instrument obejmuje realizację projektów polegających np. na: (...).”

Po zdaniu wstępnym nastąpi wyliczenie przykładowych typów działań finansowanych w ramach 

POIR.

Takie rozwiązanie umożliwi, w uzasadnionych przypadkach, na współfinansowanie ze środków 

POIR realizacji studiów podyplomowych i doktoranckich, a także staży podoktorskich.

189 Komenda Główna 

Państwowej Straży 

Pożarnej

IV Oś 

priorytetowa

- str. 34, 

3.4 Oś 

prioryteto

wa IV: 

ZWIĘKSZE

NIE 

POTENCJA

ŁU 

NAUKOW

O-

BADAWCZ

EGO, 1 

wiersz od 

dołu

po sformułowaniu: „granty badawcze”, dodać sformułowanie: „studia podyplomowe i 

doktoranckie”

Zapis stanowi doprecyzowanie dokumentu. Uwaga 

nieuwzględniona.

Wyjaśnienie. Wskazane w uwadze działania wspierające rozwój kadr sektora B+R (tj. studia 

podyplomowe i doktoranckie, staże podoktorskie, np.) zostały usunięte z projektu PO IR z 

powodu potencjalnej możliwości współfinansowania ich realizacji ze środków EFS. 

Jednocześnie w opisie IV osi priorytetowej PO IR zostanie wprowadzona zmiana polegająca na 

określeniu otwartego katalogu działań dotyczących rozwoju kadr sektora B+R wspieranych ze 

środków tego programu, co umożliwi rozszerzenie zakresu działań współfinansowanych 

środkami tej osi. Zmienione zostanie zdanie wstępne w opisie instrumentu dotyczącego 

rozwoju kadr sektora B+R w ramach IV osi PO IR. Zmienione zdanie wstępne będzie brzmieć 

następująco: 

„Wykwalifikowane kadry sektora B+R są niezbędne dla rozwijania innowacyjnego przemysłu 

oraz prowadzenia przełomowych badań naukowych i prac rozwojowych o dużym znaczeniu dla 

gospodarki. Instrument obejmuje realizację projektów polegających np. na: (...).”

Po zdaniu wstępnym nastąpi wyliczenie przykładowych typów działań finansowanych w ramach 

PO IR.

Takie rozwiązanie umożliwi, w uzasadnionych przypadkach, na współfinansowanie ze środków 

POIR realizacji studiów podyplomowych i doktoranckich, a także staży podoktorskich.

190 Komenda Główna 

Państwowej Straży 

Pożarnej

IV Oś 

priorytetowa

str. 34 celowi szczegółowemu IV osi priorytetowej (PI 1.1) nadać brzmienie: „Wzmocnienie współpracy 

pomiędzy jednostkami naukowymi, jednostkami naukowymi a instytucjami i organizacjami 

publicznymi oraz jednostkami naukowymi i przedsiębiorstwami”

Rozszerzenie katalogu wykorzystania współpracy stworzy pole do innowacyjnych działań 

naukowo-badawczych w płaszczyznach bezpieczeństwa obywateli, środowiska i państwa.

Uwaga uwzględniona. Współpraca przedsiębiorstw z organizacjami publicznymi (i pozarządowymi) stanowi  dobre 

uzupełnienie głównej formy wspieranego partnerstwa pomiędzy firmami a jednostkami 

naukowymi.

191 TAURON Polska Energia 

S.A.

IV Oś 

priorytetowa

36 do fragmentu: O jakości sektora B+R decyduje liczba i poziom badań naukowych prowadzonych 

we współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi lub przedsiębiorstwami

Propozycja „O jakości sektora B+R decyduje liczba wdrożeń i wartość rynkowa wyników badań 

naukowych prowadzonych we współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi lub 

przedsiębiorstwami”

Wprowadzenie dookreślenia lepiej precyzuje zagadnienie jakości sektora B+R. Sama liczba 

badań o innowacyjności nie świadczy jeśli nie idzie za tym wykorzystanie wyników badań.

Uwaga uwzględniona. Zdanie zostało przeformułowane: O jakości sektora B+R decyduje  liczba i poziom badań 

naukowych oraz wartość rynkowa ich wyników prowadzonych we współpracy z zagranicznymi 

ośrodkami naukowymi lub przedsiębiorstwami. 

192 Centrum Innowacji, 

Transferu Technologii i 

Rozwoju Uniwersytetu 

(CITTRU), Uniwersytet 

Jagielloński

IV Oś 

priorytetowa

Priorytet 

4, str. 37 

dokument

u

Wśród grupy potencjalnych beneficjentów 4 priorytetu POIR wymieniono m.in. jednostki 

naukowe oraz instytucje otoczenia biznesu.

Nasza uwaga dotyczy doprecyzowania pojęcia „instytucje otoczenia biznesu” w ramach wykazu 

potencjalnych beneficjentów.

Uzasadnienie: W ramach uczelni działają w różnych formach organizacyjnych centra 

transferu technologii  (ctt) lub/oraz Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP), 

niebędące jednostkami naukowymi, działające na rzecz świata nauki i biznesu, które mogą 

wpisywać się w ramy i realizować projekty w ramach priorytetu 4 POIR.

Uwaga częściowo 

uwzględniona.

Propozycja jest możliwa do uwzględnienia w dokumentach wdrożeniowych.



193 Fundacja na rzecz Nauki 

Polskiej

IV Oś 

priorytetowa

37 Paragraf nie budzi zastrzeżeń, pozostawia jednak niejasny przekaz, co do ewentualnego 

przyjęcia rozwiązania tzw. grantu globalnego (zgodnie z art. 113 ust. 7). Ważne jest, aby 

ewentualna instytucja będąca dysponentem takiego grantu miała możliwość wyboru projektów 

(beneficjentów końcowych) do dofinansowania bez przekazywania swych decyzji do 

zatwierdzenia przez IP czy IZ. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej w obecnej perspektywie jako 

beneficjent indywidualny podejmowała decyzje w sprawie wyboru wniosków do finansowania. 

Takie kompetencje widzimy jako uzasadnione także w nowej perspektywie.

Wprowadzenie rozwiązania tzw. grantu globalnego w przypadku programów realizowanych 

przez FNP byłoby bardzo korzystne; dotychczasowa obsługa sześciu projektów 

indywidualnych przynosiła sukcesy, lecz ten model był niezwykle skomplikowany, gdyż:w 

przypadkach uzasadnionych merytorycznie nie można było reagować przenoszeniem 

środków między projektami bez długotrwałej i pracochłonnej procedury uzgadniania z NCBiR 

i MRR, pracownicy FNP pracujący w więcej niż jednym projekcie musieli posiadać specjalny 

monitoring zaangażowania i okresowe zmiany w alokacji wynagrodzenia na projekt – w 

przypadku sześciu projektów stwarzało to duże problemy organizacyjne, nie można było 

ustalić wspólnej puli środków na sprzęt biurowy, audyt, wynajem czy promocję z racji 

kwalifikowania ich proporcjonalnie do projektów, FNP musiała co miesiąc składać sześć 

wniosków o płatność i wykazywać te same zakupy i wynagrodzenia w kilku wnioskach w 

różnych proporcjach, na koniec realizacji projektów trudno jest zarządzać nadkontraktacją, 

gdyż środki są różnie nadkontraktowane w każdym z sześciu projektów, więc może to 

prowadzić do nieuzasadnionego oddawania środków w jednym projekcie i do braku środków 

w innym.

Uwaga częściowo 

uwzględniona.

W przypadku projektów dotyczących rozwoju kadr sektora B+R w dokumentach 

wdrożeniowych zostaną wprowadzone rozwiązania zapewniające elastyczne zarządzanie 

programami wsparcia. W przypadku PO IR nie jest możliwe stosowanie rozwiązań 

charakterystycznych dla grantów, które są właściwe dla EFS. 

194 Fundacja na rzecz Nauki 

Polskiej

IV Oś 

priorytetowa

38 Na str. 38 w podrozdziale Organizacja procesu wyboru projektów (sposób naboru i oceny 

projektów), proponuje się, aby:Założenia naboru w ramach konkursów będą poprzedzone 

konsultacjami z interesariuszami planowanych interwencji lub ich reprezentantami, m.in. na 

forum Komitetu Monitorującego.Zasada konsultacji z interesariuszami jest godna poparcia, 

jednakże uzależnienie założeń naboru od konsultacji z Komitetem Monitorującym może 

prowadzić do opóźnień w ogłaszaniu konkursów i nieadekwatnych wniosków. Proponujemy 

zmianę zapisu na:

Założenia naboru w ramach konkursów będą poprzedzone konsultacjami z interesariuszami 

planowanych interwencji lub ich reprezentantami, np., na forum Komitetu Monitorującego.

KM zbiera się rzadko, w jego gronie przeważająca liczba uczestników nie jest ani 

naukowcami ani przedsiębiorcami – więc nie jest zainteresowana składaniem wniosków w 

konkursie. Jeśli KM powinien posiadać jakąś rolę w tym procesie, to powinna ona ograniczyć 

się do przyjęcia zakresów czy opisów działań i ich budżetów. 

Uwaga uwzględniona. Zapisy POIR zostaną uzupełnione.

195 Mazowieckie Biuro 

Planowania Regionalnego 

w Warszawie

IV Oś 

priorytetowa

35 W opisie zakresu finansowania badań naukowych w ramach zwiększania potencjału naukowo-

badawczego wskazano, że skupiać się ono będzie na obszarach określonych jako inteligentne 

specjalizacje krajowe i regionalne, podając jako przypadek szczególny specjalizacje wspólne dla 

kilku województw. Tymczasem w wypunktowaniu obszarów, które zostaną objęte 

finansowaniem, zawężono obszar regionalnych programów badawczych do wspólnych dla kilku 

regionów. Należy przeformułować zwrot na „regionalne programy badawcze, w tym wspólne 

dla kilku regionów”.

Uwaga  uwzględniona. Wskazane propozycje zostaną uwzględnione w pracach nad dokumentami wdrożeniowymi.

196 Naczelna Organizacja 

Techniczna

IV Oś 

priorytetowa

Środki przewidziane w IV Osi „Zwiększenie potencjału badawczego” powinny być skierowane 

głównie na poprawę wyposażenia instytutów badawczych. To właśnie one znajdują się 

najbliżej przedsiębiorstw. 

Wielki wysiłek inwestycyjny na rzecz polskich uczelni został już dokonany w ramach 

Programu Operacyjnego - Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Przedsiębiorcy mając 

swobodny wybór partnera ze sfery nauki, uwzględnią nie tylko cenę, ale i czas wykonania 

zamawianych badań. 

Uwaga 

nieuwzględniona.

W ramach IV osi priorytetowej możliwe będzie ponoszenie wydatków na zakup infrastruktury 

badawczej, jednak nie będzie to głównym celem tej osi. Jak wspomniano w uwadze, wysiłek 

inwestycyjny na rzecz polskich uczelni został dokonany w ramach PO IG, projekty realizowane w 

PO IR powinny prowadzić do konsolidacji potencjału naukowo-badawczego m.in. poprzez 

wykorzystanie istniejącej infrastruktury B+R. Infrastruktura ta będzie wspierana w powiązaniu z 

projektami zakładającymi prowadzeń badań naukowych i prac rozwojowych.

197 Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Pomorskiego

IV Oś 

priorytetowa

Należy dopuścić wsparcie infrastruktury sektora nauki dla przedsięwzięć spoza PMDIB, poprzez 

ustanowienie preferencji (a nie wyłączności) dla przedsięwzięć z PMDIB, a także preferencji dla 

tych ośrodków nauki (o istotnym znaczeniu), które nie zdołały pozyskać dofinansowania 

w okresie 2007-2013. Poza tym, wszystkie przedsięwzięcia powinny wpisywać się w obszary 

inteligentnych specjalizacji krajowych i regionalnych.

Uwaga 

nieuwzględniona.

W PO  IR będzie wspierana  wyłącznie strategiczna infrastruktura badawcza o charakterze 

ogólnokrajowym i międzynarodowym znajdująca się na PMDIB. Zakłada się przeprowadzenie 

konkursu dla projektów wpisanych na PMDIB, w którym będą one oceniane pod kątem 

osiągania celów PO IR, w tym m.in. pod kątem spójności ze strategią inteligentnej specjalizacji, 

ukierunkowania badań realizowanych z wykorzystaniem tej infrastruktury na potrzeby 

gospodarki. W wyniku konkursu wyłonione zostaną projekty do dofinansowania ze środków PO 

IR. Ponadto w projektach badawczo-rozwojowych finansowanych w ramach IV osi PO IR 

możliwe będzie także ponoszenie wydatków związanych z tworzeniem lub rozwojem 

infrastruktury B+R (w ograniczonym zakresie - do określonego poziomu kosztów projektu). 

Projekty infrastrukturalne spoza PMDIB będą mogły być realizowane w ramach RPO po 

uzgodnieniu ich w Kontrakcie Terytorialnym. 

198 Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Pomorskiego

IV Oś 

priorytetowa

Osoby fizyczne (studenci, doktoranci, naukowcy) są wskazani jako typ beneficjenta. Należy 

doprecyzować, czy wskazani beneficjenci będą bezpośrednimi wnioskodawcami. 

Uwaga częściowo 

uwzględniona.

Zapisy PO IR zostaną doprecyzowane w dokumentach wdrożeniowych.



199 Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

IV Oś 

priorytetowa

 Opis osi priorytetowej w rozdziale „3.4 Oś priorytetowa IV: Zwiększenie potencjału naukowo-

badawczego ” koncentruje się na nieostrych sformułowaniach jak: „najlepszych  badaczy  i  

zespołów  badawczych” ,  „o uznanym dorobku naukowym w kraju i na świecie”,  „o uznanym 

dorobku naukowym w kraju i na świecie”, „najlepszych krajowych ośrodków naukowo-

dydaktycznych i przedsiębiorstw prowadzących działalność B+R. Proponuję dookreślić w jaki 

sposób oceniane będzie czy dana jednostka jest najlepsza – brak sprecyzowania sprawi, iż 

interwencja w tej osi będzie niejasna dla ostatecznego beneficjenta.

Uwaga częściowo 

uwzględniona. 

Program operacyjny jest dokumentem ogólnie wyznaczającym ramy realizacji i nie ma potrzeby 

doprecyzowania zapisów na jego poziomie. Bardziej szczegółowe informacje znajdą się w 

Szczegółowym Opisie Priorytetów programu.

200 Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego

IV Oś 

priorytetowa

35 Fragment tekstu ze zdaniem: „zapewniona zostanie komercjalizacja wiedzy na wczesnym etapie 

prowadzonych badań naukowych” . Bardziej adekwatny jest zwrot „zapewnione będzie 

wsparcie w zakresie komercjalizacji na każdym etapie badań i prac naukowych”.

Uwaga uwzględniona. Zapis PO IR zostanie zmieniony.

201 Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego

IV Oś 

priorytetowa

36 Fragment tekstu:„W ramach projektów dotyczących budowy infrastruktury badawczej sektora 

nauki możliwe jest finansowanie tworzenia i rozwoju infrastruktury służącej popularyzacji nauki 

wśród społeczeństwa oraz infrastruktury informatycznej wykorzystywanej do prowadzenia 

badań naukowych – jako komponentów wspieranych projektów.”Proponujemy jego zmianę 

na:„W ramach projektów dotyczących budowy infrastruktury badawczej sektora nauki możliwe 

jest finansowanie tworzenia i rozwoju infrastruktury informatycznej wykorzystywanej do 

prowadzenia badań naukowych. Możliwe jest również finansowanie infrastruktury służącej 

popularyzacji nauki wśród społeczeństwa jako komponentu wspieranych projektów.”

Zapis w POIR w obecnej formie może spowodować fragmentaryzację infrastruktury 

informatycznej nauki (tworzenie małej infrastruktury, która będzie wykorzystywana jedynie 

do konkretnych projektów/zadań badawczych). Tak zaprojektowany instrument wsparcia 

może również doprowadzić do tworzenia nowych quasi-centrów obliczeniowych, których 

dalsze istnienie) poza projektem finansowanym ze środków PO IR) nie jest ekonomicznie 

uzasadnione. Zaproponowana zmiana pozwoli na uzyskanie wsparcia również dla samej 

infrastruktury informatycznej nauki, która podlega ciągłej ewolucji i musi odpowiadać wciąż 

rosnącym wymaganiom. Możliwość realizacji projektów poświęconych stricte infrastrukturze 

informatycznej nauki pozwoli na uzyskanie efektów skali i zabezpieczenie potrzeb środowiska 

naukowego w całym kraju, a nie tylko wybranych ośrodkach naukowych

Uwaga uwzględniona. Zapis POIR zostanie zmieniony.

202 Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego

IV Oś 

priorytetowa

 35-37 Przykładowe typy projektów realizowane w IV osi POIR- Proponujemy uzupełnienie opisu 

przykładowych typów  instrumentów IV osi o instrument wspierający patentowanie wynalazków 

będących rezultatem prowadzonych przez polskich naukowców prac B+R:                                                                                                                                            

„• Wsparcie patentowania rezultatów prac B+R w sektorze nauki                                                     

W celu zwiększenia zakresu komercjalizacji wyników prac B+R realizowanych przez polskich 

naukowców w jednostkach naukowych konieczne jest wspieranie patentowania wynalazków, 

będących rezultatem prac badawczych lub  rozwojowych, realizowanych w tych podmiotach. 

Działanie powinno wspierać te podmioty w zakresie dofinansowania lub refundowania kosztów 

niezbędnych do przygotowania zgłoszenia patentowego. Pośrednio nowy instrument, poprzez 

ułatwienie pozyskiwania partnerów biznesowych, powinien przyczynić się do  intensyfikacji 

komercjalizacji tworzonych wynalazków.”

Uwaga częściowo 

uwzględniona.

Wsparcie patentowania wyników prac B+R w sektorze nauki będzie zapewnione w PO IR. W 

ramach projektów realizowanych w IV osi będzie możliwe finansowanie cześci wydatków na 

ochronę własności intelektualnej uzyskanej w wyniku realizacji prac B+R. Jednocześnie nie 

przewiduje się realizacji w IV osi POIR odrębnego działania przeznaczonego wyłącznie na 

wsparcie patentowania rezultatów prac B+R.

203 osoba fizyczna 3 V Oś 

priorytetowa

80-82 W ramach osi priorytetowej V Pomoc Techniczna nie przewiduje się wsparcia dla Beneficjentów 

projektów kluczowych w trybie project pipeline, podczas gdy projekt PO Pomoc Techniczna 

stwierdza, że komponent ten zostanie przeniesiony na szczeble poszczególnych Programów 

Operacyjnych.



W związku z tym, czy w ramach PO IR 2014-2020 przewidują Państwo wsparcie przygotowania 

dużych projektów w formule Project Pipeline (lub podobnej)? Radziłbym zając się w tym 

tematem, gdyż w chwili obecnej powstaje luka, której nie zapełnia ani PO PT ani PO IR. dla 

przykładu, PO IiŚ zawiera komponent Project pipeline.

Project pipeline był inicjatywą funkcjonująca w latach 2007-2013 na poziomie PO Pomoc 

Techniczna, podczas gdy projekt PO PT 2014-2020 stwierdza, ze komponent ten będzie 

przeniesiony na niższe szczeble.

Uwaga częściowo 

uwzględniona.

W ramach Pomocy Technicznej PO IR planowane jest wsparcie beneficjentów na etapie 

przygotowania projektów.  Opis priorytetu V - Pomoc techniczna lub opisy poszczególnych osi 

priorytetowych zostaną uzupełnione o odpowiednie zapisy. Tego rodzaju wsparcie jest zależne 

od tego, czy w POIR będą realizowane projekty pozakonkursowe wymagające tego rodzaju 

wsparcia i jest zasadne w odniesieniu do projektów dużych (JASPERS). MIR dostrzega wagę 

jakości dokumentacji projektowej jako jednego z czynników decydujących o sukcesie projektu 

oraz realizacji jego celów, w związku z czym tak ważny obszar w procesie implementacji 

programu nie pozostanie pozbawiony wsparcia. Instrumenty wsparcia w tym zakresie zostaną 

opisane w dokumentach wdrożeniowych.

204 Urząd Miasta Płocka Wymiar 

terytorialny

42, 

rozdział 

3.6 

Proponujemy dodać zapis o miastach regionalnych i ich obszarach funkcjonalnych jako 

głównych obszarach na równi z miastami wojewódzkimi.

Uchwalona przez Radę Ministrów Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 

wyszczególniła wśród typów miast, ośrodki regionalne, które obok miast wojewódzkich mają 

duży potencjał i duże znaczenie dla rozwoju kraju. Są to ośrodki o ważnych funkcjach 

administracyjnych, gospodarczych i społecznych a niektóre z nich dzięki specjalizacji 

oddziałują bezpośrednio na rozwój kraju. W związku z powyższym nie można pominąć 

znaczenia tych ośrodków dla realizacji celów PO IR

Uwaga uwzględniona. Zapis uzupełniony o obszary funkcjonalne miast subregionalnych. Zmieniony zapis na 

następujący: (tzn. przedsiębiorstwa z ośrodków subregionalnych mogą korzystać z  oferty 

instytucji otoczenia biznesu zlokalizowanych w ośrodkach regionalnych).



205 Gmina Kędzierzyn-Koźle Wymiar 

terytorialny

42 Proponuje się uzupełnić zapis dotyczący miast subregionalnych o ich obszary funkcjonalne. 

Zapis brzmiałby zatem Miasta subregionalne oraz ich obszary funkcjonalne. Zapis (tzn. 

przedsiębiorstwa z ośrodków subregionalnych mogą korzystać z lepszej oferty instytucji 

otoczenia biznesu zlokalizowanych w ośrodkach regionalnych) jest niejasny. Dlaczego instytucje 

otoczenia biznesu zlokalizowane w ośrodkach regionalnych świadczą lepszą ofertę? Kto 

właściwie ma świadczyć tę ofertę dla przedsiębiorstw o zasięgu ponadlokalnym, jak nie IOB z 

ośrodków subregionalnych, na których terenie dane przedsiębiorstwa działają? Należy 

uszczegółowić opis wymiaru terytorialnego w sposób, który  z założenia zapobiegać będzie  

marginalizacji miast subregionalnych i ich obszarów funkcjonalnych.

W Umowie Partnerstwa, KPZK 2030, KSRR oraz strategiach regionalnych miasta 

subregionalne występują razem z obszarami funkcjonalnymi, których są rdzeniem. 

Rozwój kraju i regionów nie może opierać się głównie na koncentracji wsparcia w obszarach 

miast wojewódzkich, które poprzez zastosowanie m.in. instrumentu ZIT są w pozycji 

uprzywilejowanej. Zmniejszeniu nierówności powinny towarzyszyć działania mające na celu 

rozwój IOB na terenach pozametropolitalnych, gdyż nie wszystkie IOB spoza tych terenów 

mają odpowiednie zaplecze do przyjęcia impulsów rozwojowych. Zapisy projektu POIR w 

kontekście miast subregionalnych zamiast łagodzić dysproporcje spójności 

wewnątrzregionalnej w tym zakresie, będą je nasilać. Należy pamiętać o miastach 

subregionalnych stanowiących centra innowacyjności regionów, w których od lat działają 

instytuty badawcze, czy parki przemysłowe.

Uwaga uwzględniona. Zapis uzupełniony o obszary funkcjonalne miast subregionalnych. Zmieniony zapis na 

następujący: (tzn. przedsiębiorstwa z ośrodków subregionalnych mogą korzystać z  oferty 

instytucji otoczenia biznesu zlokalizowanych w ośrodkach regionalnych).

206 Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Pomorskiego

Wymiar 

terytorialny

Przekaz zawarty w tym rozdziale jest sprzeczny wewnętrznie. Z jednej strony mówi się 

o horyzontalnym charakterze PO IR (co znalazło swój wyraz w opisie obszaru realizacji, który 

sformułowano we wszystkich OP jako obszar całej Polski), z drugiej zaś opisuje się poszczególne 

typy OSI wynikające z KSRR. Autorzy nie zrozumieli idei terytorialnego ukierunkowania, gdzie 

należy patrzeć przez pryzmat efektów, które chcemy osiągnąć, kierując wsparcie do określonych 

typów obszarów, rozwiązując ich specyficzne problemy. W PO IR należy więc sprecyzować 

ukierunkowanie terytorialne dla różnych typów przedsięwzięć, wskazując np. miasta 

wojewódzkie w zakresie wsparcia rozwoju infrastruktury sektora nauki.

Uwaga 

nieuwzględniona.

POIR będzie realizowany na obszarze całej Polski, w związku z czym efekty tego programu 

należy rozpatrywać przez pryzmat wszystkich typów OSI. Realizacja poszczególnych 

instrumentów PO IR nie będzie ograniczona do wybranych typów OSI. Jednocześnie efekty 

realizacji PO IR będą najbardziej widoczne w miastach wojewódzkich i ich obszarach 

funkcjonalnych, które koncentrują dużą część potencjału gospodarczego i naukowego. W 

stolicach województw działają najważniejsze jednostki naukowe i uczelnie, centra decyzyjne i 

ośrodki badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw oraz główne instytucje otoczenia biznesu (parki 

naukowo-technologicznie, centra transferu technologii, itd.).

207 Narodowe Centrum Nauki Kierunkowe 

zasady wyboru 

projektów i 

operacji

44 Rola Komitetu Monitorującego w procesie wyboru projektów do finansowania

W kontekście przewidywanego udziału NCN w systemie instytucji zaangażowanych we 

wdrażanie PO IR wątpliwości budzą także zapisy (m.in. w treści PO IR odnoszącej się do zasad 

wyboru projektów) wskazujące na istotne kompetencje Komitetu Monitorującego w zakresie 

szczegółowego określania kryteriów i założeń naborów w ramach konkursów.

Doświadczenia NCN w organizacji różnego rodzaju programów grantowych wskazują na 

konieczność adaptacji warunków konkursów w kolejnych ogłaszanych edycjach. Pozwala to 

na elastyczne udoskonalanie prowadzonych naborów wniosków. Wprowadzenie obowiązku 

konsultowania zmian kryteriów oraz zasad naboru projektów z Komitetem Monitorującym 

rodzi obawy co do efektywności procesu finansowania projektów. W celu usprawnienia 

procesu decyzyjnego sugerowane byłoby przekazanie przez Komitet Monitorujący 

szczegółowych regulacji na poziom Rady NCN, która posiada niewątpliwe kompetencje w 

tym zakresie. Korzystne byłoby doprecyzowanie zapisów odnoszących się do roli Komitetu 

Monitorującego w PO IR tak, aby, w pełni zachowując jego strategiczną i nadrzędną rolę, 

umożliwić jednocześnie elastyczne i efektywne wdrażanie działań PO IR przez NCN.

Uwaga 

nieuwzględniona.

Obowiązek zatwierdzania kryteriów wyboru projektów przez Komitet Monitorujący wynika z 

tzw. rozporządzenia ogólnego.  

208 osoba fizyczna 1 Kierunkowe 

zasady wyboru 

projektów i 

operacji

Miejsce 

funkcjono

wania 

przedsiębi

orstwa

Warto byłoby umożliwić polskim przedsiębiorcom, których przedsiębiorstwa znajdują się w 

innych krajach UE, na uczestnictwo w programie PO IR.

Wysoko wykwalifikowana kadra pracownicza (programiści, informatycy, designerzy) mieszka 

w dużych metropoliach. Dla przedsiębiorców z Polski Zachodniej przeniesienie bądź 

utworzenie przedsiębiorstwa w stolicy może być kłopotliwe, np. ze względu na brak 

kontaktów itd.

Uwaga 

nieuwzględniona.

O wsparcie z PO IR będą mogły ubiegać się przedsiębiorstwa mające siedzibę na terytorium 

Polski.

209 humac sp. z o.o. Kierunkowe 

zasady wyboru 

projektów i 

operacji

str 45 Ponadto postulujemy, aby ochrona prawna pomysłu była przyznana na życzenie wnioskodawcy 

z automatu, poprzez pomoc w złożeniu odpowiedniego wniosku do urzędu. Wówczas pomysł 

podlega już ochronie prawnej podczas całej procedury jej potwierdzenia. Nie jest to tak bardzo 

kosztowne jak się wydaje na wstępnym etapie złożenia wniosku, dopiero sama procedura (np. 2 

letnia) i przyznanie ochrony prawnej wiąże się z poważniejszymi wydatkami. Nie korzystanie z 

tej praktyki wynika raczej z niskiej kultury prawnej naszych przedsiębiorców.

W istocie samo zgłoszenie pomysłu do ochrony prawnej jest już formą ochrony liczonej od 

dnia zgłoszenia. Chodzi tu rozpoczęcie procedury patentowej, ale też o zastrzeżenie nazwy, 

wniosku racjonalizatorskiego, etc.

Uwaga 

nieuwzględniona

W projekcie PO IR przekazanym do akceptacji RM nie ma rozdziału dot. Zasad wyboru 

projektów i operacji. Kwestie te będą zapisane w dokumentach wdrożeniowych dla programu. 



210 humac sp. z o.o. Kierunkowe 

zasady wyboru 

projektów i 

operacji

str. 45 W projekcie przewiduje się:

Cyt. „kluczowa ocena projektów będzie opierać się na zespole ekspertów, w tym ekspertów 

specjalizujących się w poszczególnych branżach, a także posiadających wiedzę popartą praktyką 

biznesową, m. in. z dziedziny zarządzania, co pozwoli na ukierunkowanie oceny na rezultaty 

ekonomiczne.” 

W tym miejscu postulujemy dopuszczenie ekspertów branżowych powołanych przez 

wnioskodawcę w miejsce konsylium ekspertów branżowych tak zwanych obiektywnych 

zapewnionych przez oceniającego wniosek. Eksperci wnioskodawcy, o stosownych 

kwalifikacjach, mieliby wystąpić w obronie projektu przed konsylium ekonomicznym 

oceniającego, które wykazałoby ryzyko ekonomiczne projektu i na tej podstawie przyznało lub 

odrzuciło przyznanie wsparcia.

W takim przypadku zmniejsza się ryzyko kradzieży pomysłu i rozwiązania, co zachęciłoby małych 

przedsiębiorców do składania wniosków o dużym potencjale innowacyjności. Zadaniem 

konsylium oceniającego projekt byłoby zaś wydanie opinii co do powodzenia projektu na 

wolnym rynku i powodzeniu ekonomicznym przedsięwzięcia.

Na konsultacjach pojawiły się głosy dot. obawy MSP co ujawnienia niechronionej wiedzy, 

unikalnego rozwiązania i know-how zawartego we wniosku wnioskodawcy. Będzie to 

podlegać ocenie ekspertów branżowych i biznesowych, czyli ludzi, którzy ze względu na 

swoje unikalne umiejętności i powiązania mogą wykorzystać zdobyte w procesie ekspertyzy 

wiadomości na działania konkurencyjne wobec wnioskodawcy lub ujawnić te dane na 

szeroko pojęta stratę lub szkodę wnioskodawcy. Niestety jest to obawa uzasadniona, choćby 

na podstawie niektórych doświadczeń z działania 8.1 PO IG, gdzie łatwo skopiować pomysł i 

szybko wprowadzić go w życie. Podobnie chronić należy pomysły, składając wniosek o kredyt 

bankowy.

Należy rozważyć, czy wniosek taki w szczególnym przypadku (np. mikroprzedsiębiorcy) nie 

może być poddany ocenie przez konsylium ekonomiczne pod kątem oceny ryzyka 

powodzenia projektu i dla doradztwa finansowego, natomiast eksperci o odpowiednich 

kwalifikacjach merytorycznych będą przywołani przez wnioskodawcę (sic) dla obrony 

projektu. Byłoby to rewolucyjne odwrócenie roli eksperta branżowego, który miałby 

wystąpić w obronie projektu przed specjalistami z dziedziny ekonomii. Należy tu zwrócić 

uwagę, że takie rozwiązanie zakłada odpowiedzialność i dojrzałość wnioskodawcy 

traktowanego przez konsylium komisji jako partner, a nie potencjalny naciągacz. Wtedy 

konsylium byłoby bardziej ciałem doradczym niż komisją sankcjonującą przyznanie dotacji 

czy innego wsparcia pod warunkiem subiektywnej oceny – obiektywizm tutaj jest łatwym do 

obalenia przez empirię mitem.

Uwaga częściowo 

uwzględniona.

Wątpliwość budzi powoływanie eksperta oceniającego przez wnioskodawcę (zasada 

bezstronności). Ponadto, z doświadczeń obecnej perspektywy wynika, że reprezentowanie 

przedsiębiorcy przez eksperta zewnętrznego jako przedstawiciela firmy, podczas panelu 

ekspertów nie zdało egzaminu, bo przedsiębiorca potem nie wiedział, co zawiera jego projekt. 

Faktycznie jednak problemem jest kwestia oceny najbardziej innowacyjnych projektów, a także 

zapewnienie, by konkurencja w postaci ekspertów oceniających nie korzystała z pomysłów 

wnioskodawcy. Dlatego w dalszych pracach nad określeniem zasad oceny projektów konieczne 

jest wypracowanie systemowego rozwiązania, które byłoby możliwe do wprowadzenia w PO IR.

211 Crido Taxand Kierunkowe 

zasady wyboru 

projektów i 

operacji

45 Tekst oryginalny: system selekcji i naboru projektów w mniejszym stopniu będzie kładł nacisk na 

wymagania formalne, a w większym stopniu będzie opierać się na jakościowej, eksperckiej 

ocenie, opartej na elastycznie zdefiniowanych merytorycznych kryteriach



Tekst proponowany: -

Słuszne jest uelastycznienie oceny w aspekcie formalnym, tym niemniej elastyczne podejście 

do oceny merytorycznej rodzi ryzyko braku obiektywizmu tej oceny. Konieczne jest 

stworzenie jasnych kryteriów oceny projektu i ich jednolite stosowanie w odniesieniu do 

wszystkich projektów podlegających ocenie. Oprócz ryzyka dyskryminacji niektórych 

projektów, brak jasnych, jednolitych kryteriów może spowodować  ogromną niepewność dla 

projektu ubiegającego się o dofinansowanie – wnioskodawca nie będzie mógł realnie ocenić 

swoich szans.

Co więcej, konieczne jest sprecyzowanie jasnych wytycznych oceny dla ekspertów – brak 

takich wytycznych powoduje dowolność w ocenie (obecnie nierzadko zdarzają się projekty, 

w których jeden ekspert ocenia projekt bardzo dobrze a drugi bardzo źle, co podważa 

wiarygodność ekspertów).

Uwaga częściowo 

uwzględniona.

Założenie większej elastyczności w ocenie nie oznacza, że będzie ona prowadzona bez 

kryteriów. Istotne jest dopuszczenie w większym stopniu oceny panelowej, czy eksperckiej, 

która jest bardziej skuteczna w przypadku oceny innowacyjnych projektów.

212 Naczelna Organizacja 

Techniczna

Kierunkowe 

zasady wyboru 

projektów i 

operacji

Jeżeli Program Operacyjny - Inteligentny Rozwój 2014-2020 ma wspomóc realizację polskich 

„inteligentnych specjalizacji”, określonych w odrębnym dokumencie, przez system preferencji 

dla wnioskodawców projektów, to przy ocenie tych projektów muszą uczestniczyć 

doświadczeni inżynierowie, a nie tylko ekonomiści i analitycy finansowi.

 Jedynie oni posiadają bowiem dostateczna wiedzę i doświadczenie pozwalające na ocenę 

proponowanych technologii i ich zgodność z preferowanymi „inteligentnymi 

specjalizacjami”. Udział inżynierów w zespołach oceniających tzw. panelach ekspertów 

uważamy za niezbędny i konieczny. Potrzebną rekomendację będą mogli otrzymać m.in. od 

właściwych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych lub Centrum Innowacji NOT.

Uwaga częściowo 

uwzględniona

Możliwość angażowania inżynierów do oceny projektów zostanie przeanalizowana przy 

opracowywaniu szczegółowych zasad realizacji działań PO IR.

213 Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

Kierunkowe 

zasady wyboru 

projektów i 

operacji

Zgodnie z uwagami zgłoszonymi poprzednio zwracam uwagę, iż opis „kierunkowych zasad 

wyboru projektów i operacji” jest nieprecyzyjny, co może rodzić wątpliwości dotyczące ich 

skuteczności we wdrażaniu założeń programu. 

Brak sprecyzowania kryteriów oceny będzie skutkował licznymi odwołaniami od decyzji 

ekspertów. Stworzy też podstawy do uznania procesu wyboru za mało sprawiedliwy.

 Uwaga częściowo 

uwzględniona

Doprecyzowanie zapisów odnoście profili ekspertów nastąpi w dokumentach szczegółowych PO 

IR.

214 Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

Kierunkowe 

zasady wyboru 

projektów i 

operacji

Następnie cyt. „(…) a w większym stopniu będzie opierać się na jakościowej, eksperckiej 

ocenie, opartej na elastycznie zdefiniowanych merytorycznych kryteriach”. 

Tak określone uwarunkowanie oceny w procesie wyboru projektów nie wnosi nic 

mierzalnego. Zachodzi obawa czy Beneficjenci programu zrozumieją i przede wszystkim 

uznają proces oceny za wiarygodny i sprawiedliwy. Brak sprecyzowania kryteriów oceny 

będzie skutkował licznymi odwołaniami od decyzji ekspertów. Stworzy też podstawy do 

uznania procesu wyboru za mało sprawiedliwy. 

Uwaga częściowo 

uwzględniona

Zasad wyboru projektów i operacji będą doprecyzowane w  dokumentach szczegółowych dla 

progrmu.

215 Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

Kierunkowe 

zasady wyboru 

projektów i 

operacji

Kolejnym spostrzeżeniem odnoszącym się do tej części dokumentu jest proces oceny ryzyka w 

przedsięwzięciach przełomowych i innowacyjnych. Zakłada się tu położenie nacisku na ocenę 

jakościową. Pojawiają się pytania, w oparciu o jakie kryteria określany będzie poziom jakości 

projektów, czy jakość w przypadku przedsięwzięć innowacyjnych i przełomowych da się określić 

i czy będzie ona stopniowana.

Uwaga częściowo 

uwzględniona

Wskazane zapisy zostaną doprecyzowane w dokumentach szczegółowych dla programu.



216 Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

Kierunkowe 

zasady wyboru 

projektów i 

operacji

Kolejnym elementem w tej części dokumentu, na który chciałabym zwrócić uwagę jest 

racjonalność wprowadzenia nowego systemu wyboru projektów uwzględniającego możliwość 

dokonywania „prekwalifikacjii” projektów. Projekt PO IR zakłada możliwość podejmowania 

decyzji dotyczących wyboru projektów w sposób kolegialny – oceniany ma być pomysł na 

projekt a nie wniosek o dofinansowanie. Pomysł ma być wspólnie dyskutowany (wg założeń) a 

następnie zakłada się doprecyzowanie pomysłu przez wnioskodawców. Taki proces umożliwi 

uzupełnianie braków w pomysłach jak i odrzucanie dobrych pomysłów lecz słabo 

dopracowanych na etapie oceny pomysłu. W mojej opinii oceniany powinien być pomysł, jako 

całość, ze wszystkimi wskaźnikami jego realizacji oraz opisem wdrożenia całego przedsięwzięcia. 

Uważam też, że decydowanie o przyjęciu lub odrzuceniu pomysłu przez panel ekspertów musi 

zakładać określenie na ile pomysł powinien zostać doprecyzowany (stopień szczegółowości 

opisu) na etapie wstępnym i w jakim zakresie może być uzupełniony na etapie drugim. Przyjęcie 

dwustopniowej oceny opartej na niejasnych kryteriach wyboru bądź odrzucenia pomysłu będzie 

postrzegane jako brak przejrzystości oceny oraz pozwoli na jej podważanie. W mojej opinii, 

wydaje się zasadne, aby w tej części Programu określić już sposób  bezpośredniego kontaktu 

ekspertów oceniających projekt z wnioskodawcą zapobieganiu przedłużającemu się procesowi 

oceny projektów, co w przypadku przedsięwzięć innowacyjnych jest niezwykle istotne. Uważam 

także, iż zasadne byłoby uwzględnieniew procesie oceny wniosków udziału przedstawicieli 

samorządów województw w celu zapewnienia efektywnych wyborów również w kontekście 

rozwoju inteligentnych specjalizacji regionalnych.  

Uwaga częściowo 

uwzględniona. 

W PO IR zaznaczono, że taka ścieżka zostanie rozważona w przypadku wybranych instrumentów 

wsparcia, a nie stosowana jako domyślna we wszystkich działaniach. Kwestie szczegółowe, m. 

in. zakres informacji przedstawianych do oceny, sposób oceny i uzupełniania projektu - zostanie 

wypracowany na późniejszym etapie. 

217 Mazowieckie Biuro 

Planowania Regionalnego 

w Warszawie

Sposób 

realizacji zasad 

horyzontalnych

48 Wśród sposobów wdrażania zasady horyzontalnej trwałego i zrównoważonego rozwoju słusznie 

wymieniono preferencje dla działań w zakresie niskoemisyjnego transportu. Należy jednak 

podkreślić potrzebę koordynacji działań w tym względzie z realizowaną przez państwo polityką 

transportową i miejską. 

Brak korelacji w tym względzie widoczny jest w punkcie 6.3 „Komplementarność PO IR z PO 

IŚ” (str. 53), gdzie jako obszary komplementarne wymieniono jedynie te dotyczące produkcji 

i przesyłu energii. Mocniejsze podkreślenie dążenia do poprawy efektywności i ograniczenia 

uciążliwości dla społeczeństwa i środowiska wynikających z polskiego systemu 

transportowego pozwoliłoby również osiągnąć efekty synergii z Programem Ramowym 

Horyzont 2020, w którym – jak zauważono na str. 54 – jednym z priorytetów jest 

inteligentny, zielony i zintegrowany transport. Analogicznie, efektywne planowanie 

przestrzenne nie powinno ograniczać się do sfery teoretycznej, lecz wymaga współpracy 

pomiędzy ośrodkami naukowymi a JST w sferze wdrożeń.

Uwaga uwzględniona. Zapisy PO IR zostaną doprecyzowane.

218 Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Małopolskiego | 

Departament Polityki 

Regionalnej

Ramy 

koordynacji w 
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50-51 W przypadku negatywnego rozpatrzenia uwagi dotyczącej rezygnacji z wyszczególniania w 

zapisach PO IR wsparcia dla IOB typu parki naukowo-technologiczne – prosimy, aby  zapisy 

dotyczące komplementarnej wobec PO IR interwencji planowanej w ramach RPO (CT 1) – 

uzupełnione zostały  o możliwość wsparcia na poziomie regionalnym IOB typu parki 

technologiczne, inkubatory technologiczne i centra transferu technologii w ramach RPO, pod 

warunkiem uzgodnienia w ramach kontraktu terytorialnego. Zapis ten dotyczyłby również 

inwestycji kompleksowych – w infrastrukturę i usługi świadczone przez IOB tego typu, pod 

warunkiem, że spełniają kryteria wynikające z Umowy Partnerstwa oraz:

• wpisują się w obszary specjalizacji regionalnej i są projektami strategicznymi w ramach 

regionalnej strategii innowacji (zamknięty i wąski wykaz projektów),

• będą realizowane w trybie pozakonkursowym, w następstwie uzgodnienia poprzez kontrakt 

terytorialny, jako odstępstwo od generalnej zasady określonej w linii demarkacyjnej, zgodnie z 

którą wsparcie IOB typu parki technologiczne, inkubatory technologiczne lub centra transferu 

technologii będzie udzielane w PO IR.

W pracach nad regionalnymi strategiami innowacji oraz RPO zidentyfikowane zostały 

projekty strategiczne, które stanowią niezbędne uzupełnienie regionalnej infrastruktury IOB 

typu parki technologiczne, inkubatory technologiczne, czy centra technologii i rozwoju. 

Dopuszczenie możliwości uzgodnienia ich wsparcia w ramach RPO (poprzez kontrakt 

terytorialny) pozwoliłoby na możliwie szybkie uruchomienie wsparcia dla tych przedsięwzięć, 

które ze względu na złożony charakter i skalę powinny być realizowane w trybie 

pozakonkursowym.

Uwaga 

nieuwzględniona.

Należy podkreślić, że uwaga nie dotyczy bezpośrednio PO IR, a głównie odnosi się do projektu 

linii demarkacyjnej oraz dyskusji o roli kontraktu terytorialnego w perspektywie finansowej na 

lata 2014-2020.

Linia demarkacyjna nie wskazuje jednoznacznie, że rozwój infrastruktury parków naukowo-

technologicznych, czy też inkubatorów technologicznych  może być finansowany wyłącznie na 

poziomie krajowym. Istotne jest, aby rozwój infrastruktury IOB wspierany był w ograniczonym 

zakresie (inwestycje niezbędne dla podniesienia jakości usług IOB) i w uzupełnieniu do 

istniejących zasobów. Formuła (np. kontraktu terytorialnego), jaka zostanie zastosowana dla 

osiągnięcia tego celu, jest w opinii MRR sprawą drugorzędną. Istotne jest bowiem zapewnienie, 

że wsparcie w perspektywie 2014-2020 będzie kierowane na finansowanie jedynie projektów 

niezbędnych, mających na celu podniesienie jakości usług IOB. Zastosowanie demarkacji 

opartej na typach IOB nie jest zasadne. Jednocześnie przywołane zapisy nie mają na celu 

wskazanie zamkniętego katalogu typów beneficjentów, lecz służą zobrazowaniu, jakiego typu 

inwestycje mają priorytetowy charakter.
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Regionalnej

Ramy 

koordynacji w 

ramach PO IR

50-51 W odniesieniu do zapisu dotyczącego komplementarnej wobec PO IR interwencji planowanej w 

ramach RPO (CT 1) prosimy o uzupełnienie zapisów o projekty dotyczące tworzenia i rozwijania 

infrastruktury popularyzującej naukę i innowacje – w formule regionalnych centrów nauki.

W kontekście projektu linii demarkacyjnej z 09.13 oraz projektu PO IR, w którym przewiduje 

się wsparcie dla inwestycji popularyzujących naukę i innowacje (jako część szerszych 

inwestycji) w ramach celu 1 (a nie celu 10) – niezrozumiała jest propozycja przesunięcia 

finansowania regionalnych centów nauki (np. Małopolskie Centrum Nauki w Krakowie – etap 

I planowane w MRPO 2014-2020) – do celu tematycznego 10. Ze względu na przedmiot oraz 

infrastrukturalny charakter planowanych w RPO inwestycji – ich realizacja powinna być ujęta 

w CT1 – jako typ przedsięwzięcia komplementarny wobec ww. interwencji PO IR.

Uwaga 

nieuwzględniona.

Wsparcie projektów dotyczących tworzenia i rozwijania infrastruktury popularyzującej naukę i 

innowacje na poziomie regionalnym będzie realizowane w ramach PI 10.4 i finansowane ze 

środków EFRR, ze względu na ukierunkowanie tego typu inwestycji na cele dydaktyczne. 

Ponieważ PO IR nie obejmuje wsparcia w ramach CT 10, przyjmuje się odstępstwo od ww. 

zasady. Jednocześnie należy podkreślić, że finansowanie tego rodzaju inwestycji w PO IR musi 

stanowić komponent w ramach większego projektu dot. rozwoju infrastruktury B+R, co 

powoduje, że również charakter tych projektów w PO IR (dotyczących popularyzacji nauki) 

będzie inny, niż w przypadku RPO.
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50-51 W odniesieniu do zapisu dotyczącego komplementarnej wobec PO IR interwencji planowanej w 

ramach RPO (CT 1) prosimy o uzupełnienie zapisów o projekty kompleksowe – łączące program 

badawczy z uzupełnieniem infrastruktury B+R, pod warunkiem, że spełniają kryteria wynikające 

z Umowy Partnerstwa oraz:

• wpisują się w obszary specjalizacji regionalnej i są projektami strategicznymi,

• są ujęte w regionalnej strategii innowacji (zamknięty i wąski wykaz projektów),

• stanowią kontynuację i dopełnienie inwestycji rozpoczętych w perspektywie 2007-13,

• będą realizowane w trybie pozakonkursowym w następstwie uzgodnienia poprzez kontrakt 

terytorialny, jako odstępstwo od generalnej zasady określonej w linii demarkacyjnej, zgodnie z 

którą badania realizowane przez jednostki naukowe, wynikające ze specjalizacji regionalnych 

będą wspierane w PO IR.

W pracach nad regionalnymi strategiami innowacji oraz RPO zidentyfikowane zostały 

projekty strategiczne, które stanowią bezpośrednią kontynuację projektów uruchomionych 

w perspektywie 2007-13. Dopuszczenie możliwości ich wsparcia w ramach RPO (uzgodnienie 

poprzez kontrakt terytorialny) pozwoliłoby na możliwie szybkie uruchomienie realizacji 

przedsięwzięć, które ze względu na złożony charakter i skalę powinny być realizowane w 

trybie pozakonkursowym.

Uwaga 

nieuwzględniona.

Wsparcie projektów B+R realizowanych przez jednostki naukowe i uwzględniających nakłady 

infrastrukturalne (w ograniczonym zakresie) będzie realizowane w POIR w trybie konkursowym. 

Zastosowanie trybu konkursowego ma na celu wyłonienie projektów o najwyższej jakości. 

Będzie także stymulować jednostki naukowe do poszukiwania źródeł finansowania swojej 

działalności na rynku, a tym samym do otwierania się tych podmiotów na potrzeby gospodarki. 

Nie jest zasadne wprowadzenie odstępstw od przyjętej linii demarkacyjnej. 

221 Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Pomorskiego

Ramy 

koordynacji w 

ramach PO IR

Duże wątpliwości budzi sposób opisania „Komplementarności PO IR z PO PW i RPO”. Nie jest 

uzasadnione, aby treść PO IR determinowała zakres 16 RPO. Program powinien się skupiać na 

opisie interwencji jaką będzie obejmować, a nie w szczegółowy sposób określać, jaki powinien 

być zakres interwencji w innych programach operacyjnych. Dokumentem określającym podział 

interwencji między poziom krajowy i regionalny jest Umowa Partnerstwa. Natomiast PO IR nie 

wiąże innych Instytucji Zarządzających w zakresie podejmowanej interwencji, w związku z czym 

wpisywanie szczegółowej demarkacji do PO IR jest bezprzedmiotowe. Koordynacja będzie 

niezbędna głównie na poziomie wdrożeniowym i w tym zakresie konieczne jest wskazanie 

konkretnych instrumentów koordynacji. Przy określaniu ram koordynacji należy uwzględnić 

komplementarność z PO Rybactwo i Morze, a także z PROW, w ramach którego prowadzone 

będą działania związane z rozwojem przedsiębiorczości.

Uwaga uwzględniona. Opis rozdziału dot. ram koordynacji w ramach PO IR zostanie przeformułowany.
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Pomorskiego

Ramy 

koordynacji w 

ramach PO IR

Należy uwzględnić komplementarność z PO Rybactwo i Morze oraz PROW, w ramach których 

prowadzone będą działania związane ze wsparciem B+R i rozwojem przedsiębiorczości

Uwaga uwzględniona. Opis programu zostanie uzupełniony o wskazany fragment.

223 Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

Ramy 

koordynacji w 

ramach PO IR

 Doceniam fakt, iż w dokumencie znalazł się rozdział 6.2 „Komplementarność PO IR z PO PW i 

RPO”, niemniej jednak – w mojej opinii nie wyjaśniono i uzasadniono w nim dostatecznie logiki 

zaproponowanego podziału interwencji funduszy strukturalnych pomiędzy poziomem  

krajowym i regionalnym (dotyczy to m.in. wsparcia infrastruktury  B + R , prac B + R  w 

przedsiębiorstwach, jednostkach naukowych,  internacjonalizacji, wsparcia otoczenia biznesu). 

Z projektu dokumentu wynika m.in., że  w ramach PO IR dostępne będą główne narzędzia 

rozwoju inteligentnych specjalizacji regionalnych                 w zakresie badań naukowych i 

innowacji. Potwierdzają to zapisy w najnowszym dokumencie linii demarkacyjnej (z września 

br.), gdzie niezwykle ważne dla regionów działanie dotyczące finansowania badań naukowych 

realizowanych przez jednostki naukowe zgodnie ze strategiami inteligentnej specjalizacji 

regionalnej zostało przeniesione do realizacji na poziom krajowy. Brakuje uzasadnienia przyjęcia 

tak zcentralizowanego kierunku wsparcia. Ponadto, rozdział ten w dużym stopniu uświadamia, 

jak zawiły jest podział interwencji na poszczególne programy. Dlaczego, np. ponadregionalne 

inicjatywy klastrowe nie mogą być wspierane z poziomu regionalnych programów operacyjnych 

tylko wpisane są  do Programu Operacyjnego Polska Wschodnia? Jak z tym faktem radzić mają 

sobie inne województwa spoza „Polski Wschodniej”? 

Uwaga uwzględniona. Rozdział dotyczący komplementarności PO IR z POPW oraz RPO zostanie uzupełniony.

224 Instytut Technologii 

Elektronowej

Rozwiązania z 

zakresu 

skutecznej i 

efektywnej 

realizacji PO IR

61 Foresight technologiczny przemysłu – InSight2030 opracowany na zlecenie Ministerstwa - 

Krajowy Program Badań przygotowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa E242- Mapa 

klastrów (analiza istniejących skupisk klastrowych),

- Polska Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej, 

WSTAWIENIE: mając na uwadze fakt, że Komisja Europejska za gwarancję rozwoju uważa 

Kluczowe Technologie Prorozwojowe (Key Enabling Technologies odwołanie do dokumentu KE 

Preparing for our future: Developing a common strategy for key enabling technologies in the EU

Kluczowe technologie pro-rozwojowe (Key Enabling Technologies) i ich wykorzystanie w 

różnych działach przemysłu zostały przez Komisję Europejska uznane za gwarancje rozwoju 

UE

Uwaga 

nieuwzględniona.

Uwaga odnosi się do PRP (i jego załącznika, określającego sposób wyboru i weryfikacji 

inteligentnych specjalizacji) – POIR nie jest w tym zakresie dokumentem źródłowym.

225 Zamek Cieszyn Rozwiązania z 

zakresu 

skutecznej i 

efektywnej 

realizacji PO IR

- postuluje się o bardziej elastyczne i ludzkie podejście dot. uzgodnień drogi e-mailowej jako 

wiążącej w rozliczeniu z Instytucją Wdrażającą.

Beneficjent zbyt długo oczekuje na odpowiedzi, decyzje wydawane drogą e-mailową często 

są zmieniane. 

Postuluje się o traktowanie decyzji pisanych drogą elektroniczna na równi z pismami 

przychodzącymi droga pocztową.

Uwaga 

nieuwzględniona.

Uwaga dotyczy procedur, które będą określone w dokumentach niższego szczebla.

226 Zamek Cieszyn Rozwiązania z 

zakresu 

skutecznej i 

efektywnej 

realizacji PO IR

- brak skutecznych mechanizmów oceniania merytorycznego wniosków dot. innowacji Wnioski oceniane przez ekspertów powinny być anonimowe, ze względu na wąskie grono 

ekspertów zwłaszcza w specjalistycznych dziedzinach. Komisje powinny mieć bezstronnych 

ekspertów oceniających innowacje.

Uwaga uwzględniona Zasady oceny projektów stosowane w PO IR będą uwzględniały potrzebę zachowania 

bezstronności ekspertów dokonujących oceny.



227 Zamek Cieszyn Rozwiązania z 

zakresu 

skutecznej i 

efektywnej 

realizacji PO IR

- nieelastyczne procedury oceniania innowacji Zbyt długi czas oceniania innowacji, co powoduje, że innowacja przestaje być innowacją. Uwaga częściowo 

uwzględniona.

Propozycja będzie częściowo uwzględniona w części 4.3 Organizacja procesu wyboru projektów 

- poprzez dopisanie: "system naboru i selekcji projektów w większym stopniu będzie 

odzwierciedlał szybkość rozstrzygnięć dotyczących oceny w przypadku instrumentów o 

wysokim potencjalne innowacyjnym, w taki sposób, by projekty o wysokim potencjale 

innowacyjnym w krótszym czasie dostawały decyzję o dofinansowaniu" 

228 Zamek Cieszyn Rozwiązania z 

zakresu 

skutecznej i 

efektywnej 

realizacji PO IR

- uproszczenie wniosków aplikacyjnych do projektów

- uproszczenie systemu rozliczania wniosków (zbyt duża ilość dokumentów, kopii)

Proces realizacji projektu zbyt czasochłonny i kosztowny, nieefektywne wykorzystanie czasu 

pracownika w firmie. Brak elastyczności w kontroli zgodności wydatkowania (biurokracja 

oceniająca zgodnie z tabelkami, a nie pod kątem osiągnięcia celu projektu).

Uwaga 

nieuwzględniona.

Uwaga dotyczy dokumentów wdrożeniowych, a nie PO IR.

229 Fundacja na rzecz Nauki 

Polskiej

Rozwiązania z 

zakresu 

skutecznej i 

efektywnej 

realizacji PO IR

60-61 POIR wyjaśnia pojęcie i stosowanie terminu „inteligentnej specjalizacji”  na str. 60-61, 

wielokrotnie odwołując się do niego w pozostałych rozdziałach. Mam wrażenie, że stosowanie 

tego terminu niejednokrotnie różni się od wytycznych KE na ten temat i nabiera innego 

znaczenia, niż ma w projektach rozporządzeń UE.

Inteligenta Specjalizacja (jeśli tak tłumaczyć termin Smart Specialisation) jest strategią 

rozwoju gospodarczego poprzez skoncentrowanie finansowania na badaniach i innowacji. 

Angielski termin „specialisation” oznacza tu przede wszystkim „specjalizowanie się”, 

„rozwijanie się”, „przekształcanie się”, „zmienianie  się”, jest więc synonimem procesu, ruchu 

i zmiany, a nie „specjalizacją” – która odnosi się do dziedziny lub tematu. Dlatego też 

poprawnie na język polski termin smart specialisation należałoby tłumaczyć, np. jako 

jakościowa, inteligentna zmiana lub inteligentny rozwój. Stosowanie tego terminu w liczbie 

mnogiej – jak to się często robi w POIR –  jako „inteligentne specjalizacje” – odnosi się nie do 

strategii a do wyznaczania listy potencjalnie najlepiej rozwiniętych dziedzin w kraju lub 

regionie, czasem do tego, w czym dany region się specjalizuje lub w czym specjalizować się 

powinien. Strategia Smart Specialisation oznacza, że finansowanie z funduszy europejskich 

ma być skoncentrowane na najważniejszych potrzebach i wyzwaniach i na nie odpowiadać. 

Takim wyzwaniem dla POIR jest m.in. zwiększenie finansowania badań ze źródeł prywatnych; 

zwiększenie transferu badań naukowych do gospodarki; zainteresowanie przedsiębiorców 

prowadzeniem badań naukowych czy przygotowanie kadr dla gospodarki opartej na wiedzy. 

Niełatwo jest postawić znak równości między tymi wyzwaniami, a konkretnymi obszarami 

tematycznymi.  Dlatego koncentracja funduszy nie powinna być rozumiana jako 

koncentracja na zdefiniowanych dziedzinach a raczej na problemach.

Uwaga częściowo 

uwzględniona.

Uwaga nie odnosi się bezpośrednio do PO IR, ale do PRP i jego załącznika, dotyczącego 

inteligentnych specjalizacji na poziomie krajowym. PO IR może zapewnić pewne mechanizmy 

aktualizacji, elastycznego traktowania obszarów specjalizacji, jednak nie jest w tym zakresie 

dokumentem źródłowym (jest narzędziem wdrożenia polityki państwa w tym zakresie).

230 Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

Rozwiązania z 

zakresu 

skutecznej i 

efektywnej 

realizacji PO IR

Należy również zauważyć, że w rozdziale 7.1 „Warunkowość ex ante” zawarta jest informacja, iż  

„Cel  Tematyczny  1  będzie  w  dużej mierze  realizowany  na  poziomie  krajowym,  niemniej 

jednak przy bliskiej współpracy z regionami.”, niemniej jednak brakuje wyjaśnienia na czym 

polegać będzie ta współpraca, która jest kluczowa dla zapewnienia efektywnego wsparcia 

regionalnych specjalizacji. Pozostawienie dokumentu w obecnej formie może – w przyszłości 

oprócz komplikacji  w  osiągnięciu zakładanych rezultatów, powodować trudności w koordynacji 

działań oraz zapewnieniu przejrzystości systemu finansowania  z poziomu regionalnego i 

krajowego dla potencjalnego beneficjenta.

Uwaga 

nieuwzględniona.

Uwaga nie jest zasadna w tym dokumencie - kwestie realizacji poszczególnych instrumentów 

będą doprecyzowane w dokumentach szczegółowych. Także system współpracy z regionami 

zostanie opracowany na dalszym etapie. Niemniej jednak, dla właściwej realizacji działań 

wspierających regionalne inteligentne specjalizacje, przewidywana jest konsultacja zasad 

prowadzenia naborów z władzami regionalnymi.

231 Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego

Rozwiązania z 

zakresu 

skutecznej i 

efektywnej 

realizacji PO IR

57 Odniesienie do warunku ex-ante dla Celu tematycznego 1:„Warunek powinien zostać spełniony 

przez Program Rozwoju Przedsiębiorstw (PRP). Zgodnie z deklaracjami Ministerstwa 

Gospodarki, kolejna wersja PRP zostanie przedstawiona na początku września 2013 r.”„Analiza 

SWOT została przeprowadzona dla Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki, jednak 

nie dotyczy ona konkretnych obszarów specjalizacji, które mają zostać wskazane w załączniku 

do PRP.” - Nie należy w treści programu informować o pracach roboczych – kwestie związane z 

PRP oraz umiejscowieniem tam odwołania do inteligentnych specjalizacji jest przedmiotem 

uzgodnień MG, zwłaszcza z MNiSW i MRR.

MNiSW i NCBR sygnalizowały konieczność zmian w proponowanych przez MG rozwiązaniach 

dotyczących inteligentnych specjalizacji, które jak na razie nie zostały uwzględnione przez 

MG.

Uwaga uwzględniona.  Zapisy PO IR zostaną zmienione.



232 Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego

Rozwiązania z 

zakresu 

skutecznej i 

efektywnej 

realizacji PO IR

60 Strategie inteligentnych specjalizacji mają być oparte na następujących założeniach:         • 

ukierunkowanie wsparcia w ramach polityki i inwestycji na kluczowe krajowe/regionalne 

wyzwania i potrzeby w celu zapewnienia rozwoju opartego na wiedzy,                                                                                                                                                                       

• wykorzystywanie mocnych stron, przewagi konkurencyjnej i potencjału każdego 

kraju/regionu,                                                                                                                                                       

• wspieranie innowacji technologicznej i praktycznej oraz dążenie do stymulowania inwestycji w 

sektorze prywatnym,                                                                                                                 • pełne 

angażowanie partnerów oraz zachęcanie do innowacji i eksperymentów (entrepreneurial 

discovery process),                                                                                                           • strategie są 

oparte na faktach (evidence-based) i obejmują odpowiednie systemy monitorowania i oceny.                                                                                                                      

Proponujemy następującą redakcję wybranych punktów:                                                                   

• wspieranie innowacji technologicznej i praktycznej oraz dążenie do stymulowania inwestycji w 

badania i rozwój w sektorze prywatnym,                                                                            • pełne 

angażowanie partnerów oraz zachęcanie do włączenia się w proces przedsiębiorczego 

odkrywania (entrepreneurial discovery process),                                                                                       

Uwagi na podstawie wytycznych KE w zakresie inteligentnych specjalizacji. Uwaga uwzględniona. Zapisy PO IR zostaną zmienione.

233 Maciej Dzierżanowski Rozwiązania z 

zakresu 

skutecznej i 

efektywnej 

realizacji PO IR

Jeżeli chodzi o ogólny sposób zdefiniowania inteligentnych specjalizacji, to wątpliwości budzi 

sformułowanie, iż powinny one oddziaływać na inne sektory gospodarki. Jest to dość ogólny i 

nieprecyzyjny postulat i wydaje się bardziej spójny z myśleniem o tzw. key enabling 

Technologies, których rozwijanie i adaptowanie (zwłaszcza w sektorach bardziej tradycyjnych) 

może być jednym z elementów strategii inteligentnej specjalizacji. Moje wątpliwości budzi także 

dość kategoryczne sformułowanie, iż „inteligentna specjalizacja nie powinna być mylona ze 

specjalizacją gospodarczą”. Biorąc pod uwagę zapisy RIS3 Guide można powiedzieć, że 

inteligentna specjalizacja jest właściwie specjalizacją gospodarczą, ale bazującą na 

wykorzystaniu wiedzy, technologii i kompetencji z różnych obszarów branżowych. W tym sensie 

RIS3 Guide postuluje także, żeby strategia inteligentnej specjalizacji była strategią transformacji 

gospodarczej idącej w kierunku rozwijania sektorów o wyższej wartości dodanej. Warto 

zauważyć, że jeżeli za pożądane charakterystyki inteligentnych specjalizacji przyjmiemy:- 

współwystępowanie potencjału w nauce i gospodarce,

- niszę rynkową, czy też przewagę konkurencyjną i ambicję jej doskonalenia,

- oraz wysoką wartość dodaną,

to charakterystyki te będą się w dużym stopniu pokrywać z kryteriami wyboru krajowych 

klastrów kluczowych. 

Uwaga 

nieuwzględniona

Sposób definiowania inteligentnych specjalizacji zostanie przedstawiony w załączniku do 

Programy Rozwoju Przedsiębiorstw. 

234 Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego

Rozwiązania z 

zakresu 

skutecznej i 

efektywnej 

realizacji PO IR

60 Realizacja warunku dotyczącego inteligentnych specjalizacji na poziomie krajowym- W 

związku z trwającym procesem uzgodnień PRP i ewentualnego umiejscowienia w programie 

odwołania do inteligentnych specjalizacji prosimy o pozostawienie fragmentu do późniejszego 

uzupełnienia.W związku z podejściem KE do inteligentnych specjalizacji przyjęcie strategii 

inteligentnych specjalizacji nie oznacza sporządzania wykazu krajowych specjalizacji (zamkniętej 

listy). Proponujemy wykreślenie fragmentu oraz przedstawienie przez MRR propozycji 

uwzględnienia w zapisach dot. inteligentnych specjalizacji tzw. przedsiębiorczego odkrywania 

jako niezbędnego elementu dochodzenia do krajowych specjalizacji.

Uwaga uwzględniona. Zapis zostanie uzupełniony w oparciu o aktualny projekt PRP i jego załącznika.

235 Narodowe Centrum Nauki Finansowanie 

PO IR

18 Zapisy dotyczące finansowania krzyżowego (cross-financingu)

Zgodnie z pkt 2.2 PO IR jest programem jednofunduszowym, finansowanym z EFRR. W 

programie założono również kwalifikowanie wydatków na rozwój kadr w ramach cross-

financingu. Niejasne jest natomiast, dlaczego w ramach I osi priorytetowej przewiduje się cross-

financing na rozwój kadr (ogólnie, bez określania, że chodzi o kadry przedsiębiorstw), natomiast 

w pozostałych osiach priorytetowych zapisano, że jest możliwe kwalifikowanie wydatków tylko 

na rozwój kadr przedsiębiorstw. Wydaje się wskazane, aby w każdej osi dopuszczenie cross-

financingu dotyczącego wsparcia na rozwój kadr nie było ograniczone tylko do sektora 

przedsiębiorstw.

Takie ograniczenie może spowodować problem w realizacji poszczególnych typów projektów 

przewidzianych w PO IR np. w przypadku realizacji wspólnych projektów badawczych 

jednostek naukowych i przedsiębiorstw oraz działań związanych z finansowaniem m.in. staży 

podoktorskich, studiów doktoranckich (w ramach IV osi priorytetowej). Jednocześnie, w 

związku z tym, że w PO IR przewidziano instrumenty na wsparcie staży podoktorskich i 

studiów doktoranckich, które nie muszą być związane z projektami badawczymi, procentowy 

udział cross-financingu (EFS) powinien być na tyle wysoki, aby umożliwiał realizację takich 

przedsięwzięć.

Uwaga częściowo 

uwzględniona

Beneficjentami II osi nie będą jednostki naukowe, w III osi będzie możliwe kwalifikowanie 

wydatków na rozwój kadr B+R po spełnieniu 2 warunków: 1. w instrumencie będzie 

przewidziana mozliwość kwalifikowalności środków na rozwój kadr B+R, 2. beneficjentami 

wsparcia będą jednostki naukowe.

236 osoba fizyczna 1 Finansowanie 

PO IR

Młodzi 

przedsiębi

orcy

Warto zachęcać młodych mikroprzedsiębiorców (np. do 26 roku życia) do korzystania z PO IR 

przez znaczne zmniejszenie wkładu własnego

Młodzi mikroprzedsiębiorcy nie dysponują tak dużym kapitałem jak makroprzedsiębiorcy Uwaga 

nieuwzględniona.

Zasady związane z zapewnieniem wkładu własnego wynikają z zasad pomocy publicznej.



237 Crido Taxand Finansowanie 

PO IR

65-66 Tabele 14-16 Postuluje się zwiększenie poziomu wydatków na wdrożenia w stosunku do poziomu 

wydatków na działalność B+R. Wynika to z faktu, że projekty inwestycyjne wymagają 

zdecydowanie wyższych nakładów niż projekty B+R i de facto te projekty mogą przełożyć się 

bezpośrednio na zaoferowanie na rynku nowych produktów  / usług, więc one powinny być 

wspierane większą pulą środków; B+R niosą wyższy element ryzyka – więcej środków na 

badania niekoniecznie przełoży się na sukces rynkowy opracowanych rozwiązań. 

Powyższe potwierdzają np. doświadczenia w ramach działania 1.4-4.1 PO IG, gdzie przy 

równym budżecie, środki na działanie 4.1 wyczerpały się znacząco szybciej, natomiast środki 

na Działanie 1.4, w kwocie znacząco niższej niż obecnie przeznaczone na ten cel, nie zostały 

jeszcze wyczerpane, mimo przeprowadzenia kolejnych konkursów.

Uwaga 

nieuwzględniona.

Wdrożenia  będą wspierane głównie na poziomie regionalnym. W programie krajowym 

wsparcie wdrożeń będzie powiązanie z prowadzeniem prac B+R. Nie przewiduje się 

dokonywania znaczących modyfikacji w zakresie podziału alokacji PO IR.

238 Fundacja na rzecz Nauki 

Polskiej

Finansowanie 

PO IR

65-66 Pierwszy cel tematyczny brzmi: Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i 

innowacji. Na realizację tego celu w POIR przeznacza się 6.897 mld euro. Na IV oś, gdzie chodzi 

o realizację głównej części tego celu, czyli o badania naukowe i innowacje,  przewiduje się tylko  

25% tej kwoty (1.7 mld euro). Postulujemy więc, aby wartość osi IV została podniesiona do co 

najmniej 30% środków przeznaczonych na realizację celu pierwszego czyli do ok. 2 mld euro.

Wspieranie wdrożeń w ramach instrumentów zwrotnych jest jak najbardziej uzasadnione, 

jednakże o poziomie zaawansowania technologicznego decydują przełomowe i 

konkurencyjne badania naukowe. Nie umniejszając znaczenia wspierania przedsiębiorców, 

musimy zwrócić uwagę na wnioski wynikające z raportu Banku Światowego „Poland 

Enterprise Innovation Support Review” (2013). Raport ten wyraźnie wskazuje, iż w obecnej 

perspektywie finansowej gros środków trafiających do przedsiębiorców zostało 

wykorzystane na absorpcję technologii, a nie na rzeczywiste innowacje. Kwestia „technology 

absorption” jest istotna z punktu widzenia polskiej gospodarki, ale może być finansowana w 

ramach już funkcjonujących rozwiązań rynkowych (sygnalizowany w ww. raporcie problem 

wypierania środków komercyjnych, łatwiejszym pieniądzem publicznym).Uważamy, iż w 

nadchodzącej perspektywie większy nacisk powinien zostać położony na realne innowacje, 

powstające zarówno w jednostkach publicznych, jak i prywatnych (centra R&D w firmach), 

ale będące wynikiem oryginalnych, krajowych prac badawczych.  

Uwaga częściowo 

uwzględniona.

Cel tematyczny 1 – Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji 

realizowany będzie w PO IR poprzez zwiększenie nakładów prywatnych na B+R, podniesienie 

jakości interdyscyplinarności badań naukowych, zwiększenie stopnia ich komercjalizacji oraz 

umiędzynarodowienia. Wspieranie badań naukowych jest ważnym, ale nie jedynym aspektem 

interpretacji celu tematycznego 1.  CT 1 będzie realizowany w całości za pośrednictwem I osi 

priorytetowej Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-

przemysłowe oraz IV osi priorytetowej - Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, a także 

częściowo poprzez działania zaprojektowane w II (Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach) i 

III (Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw) osi. Jednocześnie 

zwiększenie alokacji IV osi PO IR nie jest możliwe.

239 Mazowieckie Biuro 

Planowania Regionalnego 

w Warszawie

Finansowanie 

PO IR

67 W projekcie programu słusznie dostrzeżono potrzebę rozdzielenia alokacji na projekty 

dotyczące województwa mazowieckiego oraz te dotyczącego całego kraju a realizowane przez 

instytucję posiadającą siedzibę w województwie mazowieckim. Nie wskazano jednak, na czym 

konkretnie polegają zaproponowane „odrębne rozwiązania” i czy zostały ujęte w 

przedstawionych tabelach. Działania o takim charakterze powinny być ujęte jako adresowane 

do regionów słabiej rozwiniętych, jako stanowiących zdecydowaną większość korzystających z 

efektów projektu.

Uwaga częściowo 

uwzględniona

Celem takiego rozwiązania jest zapobiegnięcie sytuacji, w której alokacja na województwo 

mazowieckie byłaby skonsumowana przez projekty dotyczące całego kraju. Szczegółowe 

rozwiązania wprowadzone zostaną w późniejszym etapie prac nad Programem. 

240 Mazowieckie Biuro 

Planowania Regionalnego 

w Warszawie

Finansowanie 

PO IR

67 Niejasne jest stwierdzenie, że „zostanie dokonana możliwość rozdzielenia” rezerwy wykonania 

pomiędzy kategorie regionów. Należałoby je przeformułować na „zostanie rozdzielona”.

Uwaga uwzględniona. Rezerwa wykonania zostanie rozdzielona między kategorie regionów.

241 Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego

Finansowanie 

PO IR

65-67 Tabela 15, Tabela 16-Uważamy, że budżet POIR, choć przestawiony bardzo ambitnie, nie będzie 

wystarczający do realizacji celów polityki spójności, celów SIiEG i Strategii Europa 2020 

dotyczących wzrostu nakładów na B+R do poziomu 1,7% PKB rocznie w 2020 r., w tym nakładów 

na badania na rzecz przedsiębiorców na poziomie 0,85% PKB rocznie. Zgodnie z prognozami 

NCBR, kwota ze środków publicznych przeznaczona na B+R powinna być w latach 2014-2020 

wyższa o ponad 5,4 mld EUR niż cała kwota na cel 1 w POIG. W ramach tej kwoty 2,5 mld EUR 

jest przekazane Regionom i Polsce Wschodniej. Dlatego mimo wszystko zaproponowana kwota 

na Cel 1 w POIR jest zaniżona. Z tej kwoty, w ramach Osi 1, ok. 1,4 mld EUR będzie przeznaczone 

w ramach instrumentów PARP/BGK głównie na instrumenty, które nie wpływają na ogólny 

poziom wydatków na B+R.Ponadto alokacja dla Mazowsza, w wysokości 10,2% Celu 

tematycznego 1 w POIR jest stanowczo zaniżona, ponieważ region ten, zwłaszcza Obszar NUTS 3 

obejmujący Warszawę odpowiada za ok. 40% całego potencjału kraju w zakresie B+R. Bez 

fundamentalnej zmiany kwoty dla Mazowsza, realizacja celów i wskaźników POIR będzie realnie 

zagrożona.Aby cele POIR mogły zostać zrealizowane, alokacja na cel 1 powinna zostać 

zwiększona o min. 2 mld EUR oraz powinien znacząco, odpowiednio do potencjału regionu 

zostać zwiększona alokacja dla Mazowsza (udział w alokacji ogółem) – dla zapewnienia 

spójności wdrażania wzrost powinien dotyczyć jedynie poziomu centralnego, tzn. tylko 

programu POIR.

Uwaga 

nieuwzględniona.

Poziom alokacji POIR, a także poszczególnych celów tematycznych został określony w projekcie 

Umowy Partnerstwa. Przy dokonywaniu podziału środków funduszy EFSI pomiędzy programy 

operacyjne uwzględniane były takie czynniki jak konieczność zapewnienia odpowiednich 

poziomów koncentracji środków (tzw. ring-fencing), decentralizacji wdrażania EFRR i EFS, 

skoncentrowania wsparcia na najistotniejszych wyzwaniach rozwojowych kraju. Analiza 

uwzględniająca te oraz inne czynniki pozwoliła na przedstawienie propozycji podziału środków 

EFSI, jakie pozyskała Polska w ramach perspektywy 2014-2020. Należy podkreślić, że w skali 

całej aloakcji EFSI dla Polski, na cel tematyczny 1 przeznaczonych będzie znacznie więcej 

środków niż na analogiczne działania realizowane w latach 2007-2013. Ponadto należy 

pamiętać, że środki EFSI mają uzupełniać, a nie zastępować finansowanie realizowane w 

ramach polityk krajowych. W związku z tym nie jest możliwe osiągnięcie takiego poziomu 

finansowania z EFRR celu tematycznego 1, które odpowiadałoby na wszystkie, identyfikowane 

potrzeby finansowe przedsiębiorstw, sektora nauki oraz instytucji otoczenia biznesu. 

Ograniczenie środków dla regionu Mazowsza wynika z osiągnięcia przez ten region wysokiego 

poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego i w konsekwencji uzyskanie statusu regionu 

"bardziej rozwiniętego".



242 Narodowe Centrum Nauki System 

instytucjonalny

44 Mając na uwadze zakładany udział Narodowego Centrum Nauki we wdrażaniu PO IR, 

sugerujemy konieczność doprecyzowania opisu systemu instytucji zaangażowanych w PO IR 

(znajdującego się w części 9). Odpowiednie zmiany powinny obejmować punkty. Opis systemu 

instytucji zaangażowanych w PO IR oraz Kierunkowe zasady wyboru projektów. Proponujemy, 

aby zapisy te w sposób czytelny uwzględniały rolę instytucji pośredniczącej drugiego stopnia 

(instytucji wdrażającej) i/lub operatora „dotacji globalnej”. Jak zapisano w projekcie PO IR 

zgodnie z przepisem art. 11 ustawy instytucja zarządzająca może powierzyć instytucji 

pośredniczącej, w drodze porozumienia, część zadań związanych z realizacją programu 

operacyjnego, co będzie miało formę tzw. „dotacji globalnej” zdefiniowanej w art. 113 ust. 7 

projektu Rozporządzenia Ogólnego. Jednocześnie, zapisy w projekcie PO IR wskazują, że w celu 

zapewnienia pełniejszego i bardziej efektywnego przygotowania, organizacji oraz nadzoru nad 

prawidłowym funkcjonowaniem systemu realizacji PO IR, planuje się zastosowanie 

dwupoziomowego systemu instytucjonalnego. Oznacza to, że w systemie instytucjonalnym PO 

IR, Instytucja Zarządzająca powierzy zadania instytucjom pośredniczącym. W obecnej wersji 

projektu PO IR brakuje informacji o możliwości powierzenia przez Instytucję Pośredniczącą 

części zadań instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia). Możliwość powierzania 

zadań związanych  z realizacją krajowego lub regionalnego programu operacyjnego, na 

podstawie porozumienia lub umowy pomiędzy instytucją pośredniczącą i instytucją wdrażającą, 

została uregulowana w art. 11 ust. 2 ustawy. W odniesieniu do zapisów art. 113 ust. 7 

Rozporządzenia Ogólnego, niejasne jest sformułowanie „grant globalny” w opisie 

podstawowych zasad wyboru projektów i operacji (pkt 4.1, str. 44).

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ogólnego, formuła „dotacji globalnej” występuje w 

przypadku powierzenia przez państwo członkowskie lub instytucję zarządzającą części 

zarządzania programem Instytucji Pośredniczącej (w drodze umowy). Tym samym, wydaje 

się, że „grant globalny” odnosi się do systemu instytucjonalnego w ramach zarządzanego 

programu operacyjnego, a nie jak założono w PO IR również do systemu wyboru projektów. 

Zastosowanie formuły „grantu globalnego” w pozakonkursowym trybie wyboru projektów 

wskazywałoby, że przekazywanie części kompetencji Instytucji Pośredniczącej odbywa się w 

ramach systemu wyboru projektów, a nie w formie podpisywanej umowy lub porozumienia 

pomiędzy Instytucją Zarządzającą, Instytucją Pośredniczącą i Instytucją Pośredniczącą II 

stopnia. Przyszła rola NCN w systemie instytucjonalnym PO IR nie jest jak na razie określona. 

Najkorzystniejszym, z punktu widzenia naszej instytucji, rozwiązaniem wydaje się być 

powierzenie NCN roli operatora „dotacji globalnej”, jednakże obecne zapisy PO IR nie 

precyzują tego statusu w wystarczającym stopniu. Rolę Instytucji Pośredniczącej w I i IV osi 

priorytetowej powierzono Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju, co stwarza możliwość 

efektywnej, partnerskiej współpracy NCN z ‘siostrzaną’ agencją wykonawczą MNiSW. Tym 

samym, uważamy, że mniej korzystne byłoby powierzenie NCN roli beneficjenta wybranego 

w trybie pozakonkursowym do realizacji wybranych działań PO IR. Uzasadnione wydaje się 

rozważenie powierzenia NCN roli Instytucji Pośredniczącej II stopnia, lub - jeśli spotkałoby się 

to z aprobatą NCBR i MNiSW – ewentualnej roli Instytucji Pośredniczącej.

 Uwaga 

nieuwzględniona

W ramach PO IR realizowane będą zadania statutowo przypisane do Narodowego Centrum 

Nauki (NCN), takie jak np. finansowanie badań podstawowych realizowanych w formie 

projektów badawczych. Jednocześnie należy podkreślić, że w PO IR przewiduje się kierowanie 

wsparcia na badania naukowe (w tym badania podstawowe), których wyniki zostaną 

zastosowane w działalności komercyjnej przedsiębiorstw. 

Ponadto w ramach PO IR przewiduje się możliwość zaangażowania NCN w realizację działań  

wspierających rozwój kadr sektora B+R. Zaangażowanie NCN w tym zakresie również jest 

uzasadnione zakresem zadań statutowych realizowanych przez tę instytucję.

Jednocześnie należy podkreślić, że nie przewiduje się powierzenia NCN roli Instytucji 

Pośredniczącej w PO IR.

243 Ośrodek Przetwarzania 

Informacji

System 

instytucjonalny

70 Wskazanie dla IV osi priorytetowej dla działania dotyczącego ”rozwoju nowoczesnej 

infrastruktury badawczej sektora nauki” Ośrodka Przetwarzania Informacji jako Instytucji 

Pośredniczącej; tj. dodanie w tabeli 19 System instytucji zaangażowanych we wdrażanie 

Programu w IV osi kolumna druga Ośrodek Przetwarzania Informacji. 

Należy również rozważyć wydzielenie zdania dotyczącego ”rozwoju nowoczesnej infrastruktury 

badawczej sektora nauki” jako osobnej osi priorytetowej w programie operacyjnym.

OPI jako instytucja pośrednicząca dla działania dotyczącego przedsięwzięć inwestycyjnych 

(budowy) infrastruktury badawczej gwarantuje sprawną realizację działania i osiągnięcie 

terminowe celów pośrednich i docelowych programu w tym zakresie. OPI posiada unikalne 

doświadczenie w realizacji działania 13.1 PO IiŚ (budowy infrastruktury edukacyjnej i 

badawczej) i doświadczenie to winno zostać przeniesione na PO Inteligentny Rozwój. 

Wydzielenie działań inwestycyjnych jako nietypowych w PO IR w dodatkową, osobna oś 

priorytetową  pozwoli na sprawniejsze zarządzanie tym działaniem, a tym samym zwiększy 

efektywność wykorzystania środków w PO IR.

 Uwaga 

nieuwzględniona

1. W PO IR przewidziano 2-stopniowy  poziom instytucjonalny. W celu zapewnienia 

pełniejszego i bardziej efektywnego przygotowania, organizacji oraz nadzoru nad prawidłowym 

funkcjonowaniem systemu realizacji PO IR, przewiduje się powołanie Instytucji 

Pośredniczących, które w związku z realizacją zadań w programie mogą współpracować z 

innymi podmiotami.                                                          2. W opinii DKI tworzenie kolejnych osi 

priorytetowych nie jest zasadne

244 Naczelna Organizacja 

Techniczna

System 

instytucjonalny

W programie PO_IG najlepiej sprawdziła się Instytucja NCBiR, znacznie gorzej PARP, a najgorzej 

wypadły Urzędy Marszałkowskie. Bardzo dobrze wypadły tutaj instytucje pośredniczące jak np. 

Centrum Innowacji NOT. Ze względu na bogatą bazę ekspertów środki przeznaczone na 

innowację zostały bardzo efektywnie wykorzystane. W programie PO_IR powinno to być 

bardziej wykorzystane

Uwaga uwzględniona. NCBiR będzie IP w PO Inteligentny Rozwój. Planuje się, aby projekty uczestniczące w 

konkursach oceniane były przez panel ekspertów.  

245 Mazowieckie Biuro 

Planowania Regionalnego 

w Warszawie

Załącznik: 

Analiza 

wyzwań, 

potrzeb i 

potencjałów

12 Stwierdzenie o „dominującej pozycji województwa mazowieckiego” w zakresie potencjału 

sektora nauki oraz wynikającej z tego konieczności określenia odpowiedniej interwencji w 

ramach PO IG jest słuszne. Wskazane byłoby jednak podkreślenie w bardziej jednoznaczny 

sposób, iż chodzi o zapewnienie skali środków na wsparcie i rozwój adekwatnej do potencjału 

badawczo-rozwojowego regionu.

Uwaga uwzględniona. Wysokość środków przeznaczonych na wsparcie projektów na Mazowszu w ramach PO IR 

wynika z Umowy Partnerstwa.

246 Mazowieckie Biuro 

Planowania Regionalnego 

w Warszawie

Załącznik: 

Analiza 

wyzwań, 

potrzeb i 

potencjałów

30 Wśród sektorów produkcji stwarzających potencjał do skorzystania na dążeniu do obniżenia 

emisyjności polskiej gospodarki wskazano produkcję autobusów i tramwajów, pominięto jednak 

produkcję pociągów. 

Tymczasem jest to sektor o bardzo dużym potencjale (potrzeba przesunięcia 

międzygałęziowego w przewozach osób i towarów na większe odległości wskazana w 

najnowszej Białej księdze transportowej), w którym już teraz Polska odnosi duże sukcesy, 

eksportując pociągi m.in. do Włoch, Czech i Niemiec.

Uwaga 

nieuwzględniona.

Wskazany fragment został napisany na podstawie opracowania: M. Pyrka, S. Lizak, Zjawisko 

ucieczki emisji w sektorach energochłonnych w Polsce w kontekście zmian wprowadzanych w 

systemie EU ETS na lata 2013-2020 , 2009.

247 Mazowieckie Biuro 

Planowania Regionalnego 

w Warszawie

Załącznik: 

Analiza 

wyzwań, 

potrzeb i 

potencjałów

40 W kontekście równoczesnej szansy i zagrożenia, jaką stwarza dążenie do przejścia na model 

gospodarki niskoemisyjnej, należałoby wskazać w diagnozie na znaczący potencjał, jakim 

dysponuje Polska, w zakresie ograniczenia emisji w sektorze transportu. 

Przywrócenie znaczenia roli transportu kolejowego w transporcie towarów i osób, jak też 

obniżenie emisyjności transportu w miastach, może stworzyć margines pozwalający na 

bardziej stopniowe ograniczanie emisji z sektora przedsiębiorstw. Równocześnie taka 

transformacja sprzyja rozwojowi wspomnianych wcześniej w diagnozie przedsiębiorstw 

zajmujących się produkcją niskoemisyjnych pojazdów.

Uwaga 

nieuwzględniona.

W dokumencie pozostał ogólny zapis nie wskazujący na konkretną branżę gospodarki.

248 Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

Załącznik: 

Analiza 

wyzwań, 

potrzeb i 

potencjałów

 Jednocześnie jeszcze raz chciałabym zwrócić uwagę na fakt, iż mimo prezentowanego w części 

diagnostycznej zróżnicowania potencjałów regionalnych w analizie sektora przedsiębiorstw, 

przedstawione dane regionalne nadal nie znajdują literalnego przełożenia w analizach SWOT, 

czy też opisach proponowanych osi priorytetowych.

Uwaga 

nieuwzględniona.

Wymiar terytorialny został uwzględniony w oddzielnym fragmencie PO IR.



249 Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego

Załącznik: 

Analiza 

wyzwań, 

potrzeb i 

potencjałów

33 Przy określeniu innowacyjności sektora nauki i sektora przedsiębiorstw w układzie 

terytorialnym, zgodnie z opisem wzięto pod uwagę po 4 wskaźniki dla każdego z sektorów, ale 

przypis  nr  99  (strona 33) wymienia jednak 5 wskaźników dla sektora nauki.

Uwaga uwzględniona. Zapis zostanie zmieniony.

250 Naczelna Organizacja 

Techniczna

Załącznik: 

Analiza 

wyzwań, 

potrzeb i 

potencjałów

Przedstawione dane w Analizie wskazują, iż potencjał sektora nauki do podejmowania prac 

o aplikacyjnym charakterze w zakresie nauk technicznych wynosi 20%. Potrzebne jest wskazanie 

w programie PO_IR (nauki humanistyczne, nauki medyczne o zdrowiu i kulturze fizycznej, nauki 

przyrodnicze, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne, nauki społeczne, nauki ścisłe, nauki 

techniczne, obszar sztuki) % udział poszczególnych obszarów nauki.

Uwaga 

nieuwzględniona.

Potencjał sektora nauki do podejmowania prac o aplikacyjnym charakterze, mierzony liczbą 

zatrudnionych w działalności B+R  we wskazanych obszarach jest podany na wykresie nr 2 (str. 

5) w "diagnozie POIR".


