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1. STRESZCZENIE 
 

Głównym celem badania była analiza i ocena postępów we wdrażaniu wsparcia osi priorytetowej 1. RPO WM 

2014 – 2020 (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020), w zakresie 

priorytetu inwestycyjnego 1a oraz priorytetu inwestycyjnego 1b – w kontekście realizacji założonych celów 

programu wraz z identyfikacją barier i czynników problemowych. Uzasadnieniem dla tak postawionego celu 

była niewystarczająca podaż projektów w konkursach organizowanych w priorytetach inwestycyjnych 1a i 1b 

a tym samym niesatysfakcjonujący poziom kontraktacji i certyfikacji. 

W badaniu wykorzystane szerokie instrumentarium metodologiczne obejmujące zarówno metody 

jakościowe (wywiady, panele ekspertów i warsztaty) oraz ilościowe (badania ankietowe wśród 

wnioskodawców działania 1.2). 

 

Działanie 1.1 

Działanie 1.1 „Infrastruktura badawcza sektora nauki“ ma na celu wzmocnienie infrastrukturalne sektora 

nauki w regionie, co w efekcie powinno wzmocnić procesy innowacyjne w ramach regionalnego systemu 

innowacji, i w dłuższej perspektywie wpłynąć na zwiększenie konkurencyjności regionalnej gospodaki.  

Działanie 1.1 zakłada wsparcie kilku dużych przedsięwzięć dotyczących budowy lub modernizacji 

infrastruktury badawczej. Wzrost wyposażenia infrastrukturalnego sektora badawczo-rozwojowego ma nie 

tylko poprawić stan infrastruktury badawczej, ale także w szczególności umożliwiać podniesienie zdolności 

sektora nauki do podejmowania współpracy z biznesem w zakresie B+R i innowacyjności. Ze wsparcia 

wykluczono projekty obejmujące rozwój infrastruktury służącej działalności dydaktycznej szkół wyższych. 

Według założeń programowych w ramach działania 1.1 wsparte zostaną co najmniej 4 jednostki naukowe, 

które zatrudnią co najmniej 34 nowych naukowców. Ponadto ulepszone obiekty infrastruktury badawczej 

służyć będą co najmniej 211 naukowcom ze wspartych jednostek. Wparcie infrastrukturalne jednostek 

badawczych w założeniach programowych ma stworzyć impuls dla inwestycji prywatnych uzupełniających 

publiczne projekty w zakresie innowacji, badań i rozwoju oszacowane na poziomie 5 mln euro (zgodnie z 

aktualną, zweryfikowaną, wersją RPO – pierwotnie zakładano wyższe wartości wskaźników). 

Stan wdrażania działania 1.1 jest niezadowalający, zarówno w perspektywie końca roku 2018, jak i horyzontu 

realizacji RPO WM, czyli końca roku 2023. Do końca 2018 r. w ramach działania zostały ogłoszone 4 konkursy, 

z czego jeden został anulowany, a ostatni ogłoszony nie został jeszcze rozstrzygnięty. Na dzień 30.09.2018 

kontraktacja w działaniu 1.1 stanowi 8,22% zaplanowanej alokacji1. Wydaje się, że jedynym niezagrożonym 

wskaźnikiem realizacji działania 1.1 jest „liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na 

działalność B+R” – zapewne uda się ją osiągnąć po zatwierdzeniu wniosków złożonych w trzecim naborze. 

Osiągnięcie zakładanych wartości pozostałych wskaźników jest zagrożone. Szczególnie problematyczny może 

być wskaźnik „inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub 

badań i rozwoju”.  Jedyny obecnie realizowany w ramach działania 1.1 projekt może w ogóle nie dać wkładu 

do osiągnięcia tego wskaźnika. Z kolei projekty, które mają szansę na dofinansowanie w ramach trzeciego 

naboru nie pozwolą osiągnąć nawet jednej trzeciej planowanej wartości wskaźnika. Wobec tego należy 

zakładać, że planowana wartość wskaźnika nie zostanie osiągnięta w perspektywie 2023 r. Co więcej, wydaje 

się, że sukcesem będzie osiągnięcie 50% planowanej wartości wskaźnika na koniec okresu wdrażania. 

                                                 
1 Przy kursie wymiany EUR/PLN wynoszącym 4,26 PLN. 
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Głównym czynnikiem problemowym oraz de facto barierą wdrażania działania 1.1 są ramy wsparcia 

określone przez Komisję Europejską i władze krajowe. Kluczowym problemem jest to, że zarówno regionalny 

sektor B+R, jak i firmy działające w regionie, nie są na etapie rozwoju umożliwiającym prowadzenie szeroko 

zakrojonej działalności B+R na zasadach komercyjnych. Wobec tego warunki realizacji projektów w ramach 

działania 1.1 można ocenić jako określone w sposób zbyt ambitny oraz za mało elastyczny. Publiczne 

jednostki badawcze i szkoły wyższe oczekują bardziej elastycznego wsparcia, pozwalającego łączyć 

działalność stricte badawczą, z działalnością komercyjną, a także dydaktyką. 

Najważniejsze problemy na poziomie operacyjnym wdrażania działania 1.1 i poszczególnych projektów to: 

 długi czas od pomysłu na projekt do rozpoczęcia jego realizacji (opóźnienia wynikające zarówno z 

procesów na poziomie krajowy, jak i długości procesów konkursowych i odwoławczych); 

 dla wnioskodawców problematyczny jest brak elastyczności dotyczącej sposobu wnoszenia wkładu 

własnego do projektów; 

 problematyczny jest wymóg prowadzenia tylko i wyłącznie działalności komercyjnej w przypadku 

projektów – a także ich wydzielonych części – z pomocą publiczną i niekwalifikowalnym VAT. Jeżeli 

beneficjent realizuje projekt, lub jego część, w reżimie niekwalifikowalności VAT (czyli w mniej 

korzystnym dla niego układzie) to powinien mieć możliwość uzupełniającego prowadzenia 

działalność niekomercyjnej w tym projekcie lub jego wydzielonej części podlegającej 

niekwalifikowalności VAT (należy podkreślić, że odwrotna sytuacja, tj. realizacji usług komercyjnych 

w projekcie lub jego części z kwalifikowanym VAT, nie jest ani formalnie możliwa, ani nie byłaby 

pożądana ze względów merytorycznych); 

 na poziomie deklaracji beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów oraz ryzyk realizacyjnych 

projektów istotnym problemem jest konieczność zadeklarowania wieloletniego okresu 

gospodarczego wykorzystania infrastruktury oraz ewentualne sankcje wynikające z niedotrzymania 

zobowiązań 

 wzrost kosztów prac budowalnych (materiały, robocizna) obserwowany w ostatnich dwóch latach 

powoduje konieczność rewizji kosztorysów projektów i stwarza ryzyko przetargowe (przekroczenia 

kosztorysów). 

W odpowiedzi na zidentyfikowane problemy rekomenduje się w szczególności: 

 Rezygnację z kolejnych naborów w działaniu 1.1 (dokończony powinien być jedynie nabór trwający 

w czasie powstawania niniejszego raportu). Główną przesłanką rekomendacji jest bardzo 

ograniczony czas na realizację ewentualnych kolejnych naborów oraz projektów – co przy złożonej 

materii działania 1.1 stwarzałoby ryzyko niezrealizowania zakładanych celów. 

 W kolejnej perspektywie finansowej UE wsparcie tworzenia publicznej infrastruktury badawczej  

powinno być kontynuowane – należy jednak znaleźć rozwiązania pozwalające na szybszy wybór 

projektów do realizacji oraz na uelastycznienie możliwości łączenia w ramach jednego projektu 

komercyjnej działalności badawczej z działalnością niekomercyjną, a także dydaktyką. 

 

Poddziałanie 1.2.1 

Wsparcie w ramach poddziałania udzielane jest na dofinansowanie realizacji badań przemysłowych i prac 

rozwojowych a w czwartym naborze również na wdrożenie wyników przeprowadzonych badań. 

Dofinansowanie mogą otrzymać tylko projekty, których rezultat charakteryzuje się nowością co najmniej w 

skali polskiego rynku. Alokacja na instrument to ponad 130 mln EUR. Do dnia 15.01.2019r. o wsparcie w 
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ramach poddziałania ubiegało się 326 firm, które złożyły 462 wnioski o dofinansowanie. Dofinansowano 

realizację 80 projektów. Poziom kontraktacji wynosi 32%2. 

Zainteresowanie wsparciem udzielanym w ramach poddziałania należy uznać za stosunkowo wysokie. W 

każdym z zakończonych naborów wartość wnioskowanego dofinansowania przekraczała wartość alokacji na 

nabór. Liczba firm ubiegających się o dotację była niewiele niższa od liczby małopolskich firm aktywnych 

badawczo według danych GUS (choć uznaje się, że są one niedoszacowane). 

Należy docenić następujące rozwiązania, pozytywnie wpływające na zwiększenie atrakcyjności udzielanego 

wsparcia oraz jego adekwatności z punktu widzenia potrzeb przedsiębiorstw: 

 Możliwość przedstawiania wyjaśnień, uzupełnień i poprawiania wniosku o dofinansowanie w każdym 

z kryteriów oceny, 

 Wąski katalog kryteriów merytorycznych punktowych, które odnoszą się do istoty projektu, 

 Nabory etapowe (z podziałem na rundy), 

 Ocena merytoryczna projektu w formule panelu ekspertów, 

 Stosowanie stawek ryczałtowych oraz stawek jednostkowych (te ostatnie od czwartego naboru), 

 Dofinansowywanie komponentu wdrożeniowego (czwarty nabór), 

 Zmniejszenie częstotliwości składania wniosków o płatność, 

 Płatności zaliczkowe 

Z drugiej strony zidentyfikowano szereg czynników utrudniających wdrażanie poddziałania 1.2.1 oraz 

mogących wpływać negatywnie na zainteresowanie przedsiębiorstw ubieganiem się o wsparcie. Należą do 

nich przede wszystkim: 

 Konkurencja ze strony Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w którym również 

dofinansowywana jest realizacja projektów B+R. Brak linii demarkacyjnej sprawił, że firmy mają 

swobodę w wyborze źródła finansowania planowanego do realizacji projektu. Jeżeli chodzi o 

województwo małopolskie to jedyne istotne różnice ze wsparciem oferowanym z poddziałania 1.2.1 

a szybką ścieżką dotyczą: minimalnej wartości kosztów kwalifikowalnych projektu (w NCBR dolny 

limit to 1 mln zł), możliwości realizacji projektu w konsorcjum z innym podmiotem niż 

przedsiębiorstwo (w szybkiej ścieżce z takiej opcji mogą skorzystać jedynie duże firmy) oraz 

dofinansowania komponentu wdrożeniowego w czwartym naborze (NCBR nie oferuje wsparcia na 

wdrożenie). Z danych otrzymanych z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju wynika, że do tzw. szybkiej 

ścieżki zostało złożonych aż 511 projektów, które miałyby być realizowane przez firmy z 

województwa małopolskiego. Wnioski złożyły 343 unikalne3 firmy a wnioskowana kwota 

dofinansowania wynosiła 3,4 mld zł. Uczestnicy badania ankietowego wskazywali, że główne 

przewagi NCBR nad MCP to: 

o Lepsze rozumienie specyfiki projektów B+R, 

o Prostsze rozliczenie projektu, 

o Szybsza ocena projektu. 

 Długi czas oceny wniosków – w pierwszym naborze od momentu zakończenia danej rundy do 

momentu opublikowania listy rankingowej mijało średnio 186 dni, w drugim naborze 160 dni. Czas 

oceny wnioskodawcy oceniali zdecydowanie negatywnie. Im dłuższy czas oceny tym większe 

prawdopodobieństwo, że projekt badawczy straci swój innowacyjny charakter Warto zauważyć, że 

                                                 
2 Wg stanu na dzień 15.01.2019 
3 Pod pojęciem firm unikalnych rozumieć należy firmy niepowtarzające się – w populacji firm unikalnych nie ma dwóch 
o takim samym numerze NIP 
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w NCBR w pierwszych kilku naborach w szybkiej ścieżce czas oceny nie przekraczał 90 dni (dopiero  

w naborach ogłaszanych w roku 2018 uległ znaczącemu wydłużeniu), 

 Obciążenia administracyjne – z badań wynika, że wysoce skomplikowany jest zarówno proces 

aplikowania o środki jak i proces ich rozliczania a wnioskodawcy bardzo często posiłkują się 

wsparciem firm doradczych. Gros obciążeń administracyjnych ma swoje źródło w regulacjach 

szczebla wyższego aniżeli krajowy, w szczególności wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków (np. procedura konkurencyjności), 

 Niedostateczna wiedza firm na temat udzielanego wsparcia i jego specyfiki - tylko 49% 

wnioskodawców uważa informacje o możliwości pozyskania z RPO WM dotacji na realizację prac 

B+R za łatwo dostępne. Ponad połowa (55%) informację taką otrzymało od firmy doradczej. Co 

trzeci badany miał przed złożeniem wniosku mylne wyobrażenie, że wsparcie z RPO WM na 

realizację prac B+R jest zarezerwowane tylko dla wąskiej grupy firm opracowujących innowacje w 

skali światowej. Istnieje ponadto grono firm, które nie są świadome tego, że prowadzą działalność 

badawczą, 

Beneficjenci poddziałania 1.2.1 generalnie pozytywnie oceniali współpracę z MCP. Najniższej zostało 

ocenione tempo weryfikacji wniosków o płatność a tym samym czas oczekiwania na refundację środków. 

Czterech na pięciu beneficjentów ponownie zdecydowałoby się ubiegać o dofinansowanie realizacji projektu 

badawczego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. 

 

Poddziałanie 1.2.2 

Wsparcie w ramach poddziałania udzielane jest na inwestycje w infrastrukturę badawczą podmiotów 

gospodarczych. Do dnia 31 grudnia 2018r ogłoszone i rozstrzygnięte zostały 2 nabory, w których złożono 86 

wniosków. O wsparcie ubiegało się 76 unikalnych firm. Aktualnie w poddziałaniu zawartych jest 40 umów na 

kwotę dofinansowania wynoszącą 43 mln zł co stanowi 42% alokacji. 

Zainteresowanie tym instrumentem wsparcia jest zdecydowanie niższe od zainteresowania dotacjami na 

realizację projektów badawczo-rozwojowych. Wpływ na taką sytuację ma przede wszystkim niska 

intensywność wsparcia, nie kompensująca ryzyka związanego z realizacją inwestycji w infrastrukturę 

badawcza oraz  charakteru tego rodzaju projektów, które generują przychody raczej w dłuższej aniżeli 

krótszej perspektywie czasowej (po przeprowadzeniu prac B+R i wdrożeniu ich wyników)  

Wśród innych czynników utrudniających wdrażanie poddziałania 1.2.2 należy wymienić: 

 konkurencję ze strony Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w którym również 

dofinansowywane są inwestycje w infrastrukturę badawczą (działanie 2.1 PO IR). O wsparcie z tego 

źródła ubiegało się 88 firm z Małopolski, które próbowały pozyskać dofinansowanie na realizację 

114 projektów. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wyniosła niemal 700 mln zł i była 

niemal siedmiokrotnie wyższa od wnioskowanej kwoty dofinansowania w poddziałaniu 1.2.2 na co 

wpływ miały następujące okoliczności: niska częstotliwość naboru wniosków w RPO WM (tylko 2 

nabory, podczas gdy MIiR w analogicznym okresie ogłosił 6 naborów), koncentracja MIiR na 

projektach większych kwotowo (z przedziału 2 mln zł – 50 mln EUR kosztów kwalifikowalnych), 

 obciążenia administracyjne - Tylko 13% badanych zadeklarowało, że przygotowanie wniosku 

aplikacyjnego było mało skomplikowane, aż 81% korzystało na tym etapie ze wsparcia firmy 

doradczej. Jeżeli chodzi o etap rozliczania projektów to najbardziej problematyczne są obowiązki 

wynikające z procedury konkurencyjności – trudności z ich spełnieniem deklarowało niemal 70% 

badanych, 
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 nieodnoszące się do istoty projektu kryteria merytoryczne punktowe, których spełnienie wiąże się z 

koniecznością poniesienia przez wnioskodawcę dodatkowych kosztów (związanych ze stworzeniem 

nowych etatów badawczych lub współpracą z sektorem nauki), 

 Niedostateczna wiedza firm na temat udzielanego wsparcia i jego specyfiki  -- niecałe 2/3 

wnioskodawców uważa informacje o możliwości pozyskania z RPO WM dotacji na realizację 

inwestycji w infrastrukturę B+R za łatwo dostępne. 60% informację taką otrzymało od firmy 

doradczej. 38% badanych miało przed złożeniem wniosku mylne wyobrażenie, że wsparcie z RPO 

WM na realizację inwestycji w infrastrukturę B+R jest zarezerwowane tylko dla wąskiej grupy firm 

opracowujących innowacje w skali światowej.  

 Długi czas oceny wniosków (152 dni w pierwszym naborze i 120 dni w drugim naborze) mimo małej 

liczby złożonych projektów, 

 

W odpowiedzi na zidentyfikowane problemy związane z wdrażaniem poddziałań 1.2.1 i 1.2.2 rekomenduje 

się w szczególności: 

 Intensyfikację działań informacyjno-promocyjnych w tym położenie szczególnego nacisku na 

działania uświadamiające małopolskie firmy czym jest działalność badawczo-rozwojowa, 

 Wydzielenie w MCP zespołu, który zajmowałby się jedynie instrumentami wsparcia wspierającymi 

aktywność firm w obszarze badań i rozwoju, 

 Redukcję obciążeń administracyjnych poprzez opracowanie dedykowanego projektom B+R 

generatora wniosków oraz gruntowne zmiany w kształcie procedury konkurencyjności, 

 Umożliwienie w poddziałaniu 1.2.2 możliwości sfinansowania projektów o wyższym poziomie 

dofinansowania aniżeli wynikający z art. 14 GBER poprzez wykorzystanie schematu pomocy de 

minimis.. 

 

Działanie 1.3. 

Interwencja podejmowana w ramach działania 1.3 (PI 1b) ukierunkowana jest na: 

 uzupełnienie potencjału infrastrukturalnego wyspecjalizowanych instytucji otoczenia biznesu (IOB) - 

ośrodków innowacji, takich jak: parki technologiczne, inkubatory technologiczne, centra 

wyspecjalizowane w zakresie badań i transferu technologii). Inwestycje w infrastrukturę oraz 

wyposażenie IOB jest wspierane jako element niezbędny do rozwoju oferty i profesjonalizacji usług 

badawczo-rozwojowych i/lub proinnowacyjnych (typ projektu A), 

  realizację regionalnego programu rozwijania centrów transferu wiedzy, których działalność będzie 

ukierunkowana na inicjowanie i wspieranie współpracy jednostek naukowych oraz podmiotów 

gospodarczych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej (typ projektu B). 

 

Działanie 1.3 wdrażane jest w dwóch modelach. W pierwszym z nich (typ projektu A), który można nazwać 

modelem „popytowym”, IOB ubiegają się w trybie konkursowym o dotację na zakup infrastruktury, a efekty 

rynkowe profesjonalizacji usług muszą być potwierdzone, po zakończeniu inwestycji, dostarczeniem 

uzgodnionej liczby odpłatnych usług dla przedsiębiorstw. Drugi model – „podażowy” (typ projektu B) –polega 

na wsparciu finansowym sieci IOB, które dostarczają określony przez siebie pakiet bezpłatnych usług 

proinnowacyjnych i badawczo-rozwojowych do przedsiębiorców.  
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Pierwotna alokacja na działanie 1.3 wynosiła 30 018 348 EUR4. W procesie renegocjacji programu 

regionalnego w 2018 roku zmniejszono alokację na całą Oś 1 o 20 mln EUR, po ok. 10 mln EUR na PI 1a i 1b, 

przy czym dodatkowo przesunięto ponad 8 mln EUR z działania 1.3 (PI 1b) do działania 1.2 (PI 1b).  W 

rezultacie aktualna alokacja na działanie 1.3 wynosi 11 267 798 EUR5, w tym 6 000 000 EUR na projekty 

konkursowe typu A i 5 267 798 EUR na projekty pozakonkursowe typu B.  

W działaniu 1.3. typ projektów A ogłoszono i zakończono dwa nabory wniosków. W obu naborach nie 

wpłynęły żadne wnioski o dofinansowanie. 

W działaniu 1.3 typ projektów B zaplanowano 2 projekty pozakonkursowe rozwijania Centrów Transferu 

Wiedzy (CTW) na uczelniach, których beneficjentem jest Województwo Małopolskie. W chwili obecnej 

realizowany jest projekt SPIN 1.0, w którym uczestniczą 4 CTW. Projekt rozpoczął się w 2015 r. a planowany 

termin zakończenia to kwiecień 2019. Całkowity budżet projektu to 7,1 mln zł, w tym 5,7 mln zł wkładu UE, 

co stanowi 25% alokacji na projekty pozakonkursowe w działaniu 1.3. Kolejny projekt SPIN 2.0, ma 

zaplanowany budżet w wysokości 20 mln zł, w tym wkład RPO WM to 17 mln zł (75% alokacji na typ projektu 

B). W 2017 przeprowadzono konkurs, w ramach którego wybrano 8 CTW, z którymi podpisano umowę 

partnerstwa na udział w projekcie SPIN 2.0. Przygotowano wniosek o dofinansowanie, który złożono w IV 

kwartale 2017 r. W międzyczasie nastąpiły zmiany interpretacji Ministerstwa Finansów dotyczącej VAT od 

dotacji na usługi doradcze, który został uznany, zgodnie z tą interpretacją, jako VAT należny od dotacji. 

Zmienia to istotnie warunki finansowe podmiotów biorących udział w projekcie. W grudniu 2018 złożono do 

IP pismo wycofujące pierwotnie przygotowany projekt SPIN 2.0 z oceny. Wybór partnerów (CTW) i złożenie 

Wniosku o dofinansowanie zaplanowano na II kwartał 2019. Rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest 

na 01.05.2019 a zakończenie do 31.12.2023. 

Brak zainteresowania wsparciem w ramach działania 1.3 typ projektu A (nie złożono żadnego wniosku w 

dwóch naborach) wynika z nieadekwatności zastosowanego instrumentu wsparcia, realizowanego w modelu 

popytowym, do potencjału większości małopolskich IOB i wielkości rynku usług badawczych, świadczonych 

na aparaturze laboratoryjnej, skierowanych do przedsiębiorców 

Popyt na usługi na aparaturze badawczej świadczone przez ośrodki innowacji jest niewielki i nie jest istotnym 

źródłem przychodów tych ośrodków. Ze względu na skalę finansową inwestycji i konieczny wysoki wkład 

własny potencjalnego beneficjenta, taki instrument wsparcia dotyczy nielicznych podmiotów w Małopolsce. 

Intensywność wsparcia w zastosowanym instrumencie pomocy publicznej nie pozwala na zbilansowanie 

finansowe wkładu beneficjenta z przychodów od klientów w rozsądnym przedziale czasowym. Jednocześnie 

potencjalni beneficjenci z Małopolski zgłaszają zapotrzebowanie na taki instrument wsparcia w przyszłości – 

po dokonaniu inwestycji w powierzchnie laboratoryjne, które będą mogły przyjąć nową aparaturę badawczą 

- pod warunkiem zwiększenia intensywności pomocy publicznej.  

Sieć CTW, która działa w ramach projektu pozakonkursowego (typ B) uzupełnia ekosystem innowacji działając 

na styku sektora przedsiębiorstw i sektora nauki. Centra Transferu Wiedzy, obok Centrów Transferu 

Technologii, Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości i spółek celowych są kolejnym elementem tego 

systemu. Model działania CTW należy uznać za wysoce efektywny – z jednej strony potencjalny klient ma 

dostęp do szerokiego grona naukowców/ekspertów z danej branży a z drugiej koszt udziału eksperta jest 

generowany tylko w przypadku realizacji konkretnego zamówienia. Oferta CTW, dzięki dofinansowaniu 

                                                 
4Wersja SZOOP RPO WM 2014-2020 z czerwca 2015 r. 
5 Wersja SZOOP RPO WM 2014-2020 z listopada 2018r. 
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kosztu usługi, uzupełnia lukę rynkową w dostępie do drogich usług transferu wiedzy, bowiem staje się 

dostępna dla mniejszych podmiotów (MSP, ale w szczególności do firm mikro, małych). 

CTW działają w modelu podażowym, który nie jest priorytetowym rozwiązaniem w obecnej perspektywie 

finansowej. Jednak nie należy zapominać, że rolą IOB tworzących ekosystem innowacji, działających nie dla 

zysku, jest prowadzenie działalności misyjnej w obszarach niepodlegających pełnemu urynkowieniu. Jeśli 

obszar działania IOB dawałby szanse rynkowe, nie byłaby konieczna żadna interwencja publiczna związana z 

ich wykorzystaniem. Obecność środków publicznych, jest więc warunkiem świadczenia usług IOB grupom 

defaworyzowanym przez rynek. 

W odpowiedzi na zidentyfikowane wyzwania rekomenduje się: 

 Rezygnację z ogłaszania kolejnych konkursów w typie projektu A - w kolejnej perspektywie 

finansowej możliwe jest zastosowanie podobnego instrumentu wsparcia pod warunkiem wdrożenia 

na szczeblu EU nowych rozwiązań dotyczących pomocy publicznej umożliwiających zastosowanie 

większej intensywności pomocy publicznej na zakup infrastruktury badawczej, 

 Kontynuowanie projektu SPIN w tej i w kolejnej perspektywie finansowej - Instytucje otoczenia 

biznesu działające nie dla zysku to jeden z ważnych elementów ekosystemu innowacji. Obecność 

środków publicznych, jest warunkiem świadczenia usług IOB grupom przedsiębiorstw 

defaworyzowanych przez rynek. Zmiany w projekcie wymuszone zmianą interpretacji VATu 

należnego od dotacji na doradztwo spowodują najprawdopodobniej konieczność pobierania opłat 

od klientów w wysokości 5% do 10% wartości usługi. Zmiany te idą w dobrym kierunku zwiększając 

urynkowienie usług CTW i dywersyfikując źródła finansowania jego działalności. Jednak CTW nigdy 

nie będzie się w pełni samofinansować – brakujące środki powinny być dostarczane przez uczelnię 

lub z programów publicznych. Podażowy model wsparcia IOB zastosowany w projekcie SPIN 

powinien stanowić uzupełnienie promowanego obecnie modelu popytowego.  
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2. SUMMARY 
 

The main objective of the research assignment was to analyse and assess progress achieved in the 

implementation of priority axis 1 of the Małopolska Voivodship Regional Operational Programme 2014-2020 

(MV ROP 2014-2020), with respect to investment priorities 1a and 1b - within the context of the programme's 

objectives and identification of barriers and issues. This research objective was adopted in view of the 

inadequate numbers of project applications in calls for proposals organised within investment priorities 1a 

and 1b and hence the resulting unsatisfactory levels of contracting and certification. 

A wide spectrum of methodological instruments was used in this research, including both qualitative 

(interviews, expert panels and workshops) and quantitative (surveys among applicants under measure 1.2.) 

methods. 

 

Measure 1.1. 

Measure 1.1. "Science sector research infrastructure" has as its objective the strengthening of the science 

sector in the region, which should strengthen the innovation processes within the regional innovation system 

and in the longer term lead to increased competitiveness of the regional economy. Measure 1.1. targets 

providing support to a limited number of larger actions involving the creation or modernisation of research 

infrastructure. Such growth in the infrastructural equipping of the research and development sector will not 

only improve the condition of the research infrastructure, but will also in particular allow for the 

improvement of the capacities of the science sector for cooperatively engaging with business in R&D and 

innovation. Available support does not cover projects involving the development of teaching infrastructure 

at universities. Programme design assumes that support under measure 1.1. will be provided to at least 4 

scientific units, which will employ at least 34 new researchers. Furthermore upgraded infrastructural 

research facilities will be availed of by at least 211 scientists from the units receiving the support. The 

programme design assumes that the infrastructural support provided to the scientific units will provide the 

trigger for private investment complementing public projects in innovations, research and development at 

the estimated level of 5 million EUR (figure from the updated and modified version of the ROP - initially higher 

indicators were envisioned). 

The state of implementation of measure 1.1. is unsatisfactory, both within the horizon of the end of 2018, 

and that of the end date of the MV ROP, that is the end of 2023. By the end of 2018 4 calls for proposals were 

announced under this measure, of which one was cancelled, while the last of these calls has not yet been 

concluded. As of 30.09.2018 contracting under measure 1.1. came in at 8.22% of the planned total 

allocation6. It appears that the only indicator not at risk under measure 1.1. is that of "number of scientific 

units noting investment spend on R&D activities" - this indicator will most probably be met with the sign-off 

of applications submitted in the third call for proposals. The attainment of the planned values for the 

remaining indicators is at risk. The highest risk is perhaps attached with the indicator "private investments 

complementing public support in projects in the areas of innovation or research and development". The only 

project currently in implementation under measure 1.1. may not provide any inputs towards this indicator. 

On the other hand projects which may receive co-financing within the third call for proposals would not allow 

for reaching even a third of the planned value for this indicator. In view of this one must assume, that the 

                                                 
6 At EUR/PLN exchange rate of 4,26 PLN. 
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planned value for this indicator will not be achieved by 2023. What is more even the achievement of 50% of 

the planned value for the indicator by the end of the implementation period would be an achievement. 

The main issue and indeed barrier to the implementation of measure 1.1. relates to the support framework 

defined by the European Commission and national authorities. The key issue is that both the regional R&D 

sector and enterprises operating in the region have not reached the stage of development, which would 

allow them to undertake extensive R&D activities on a commercial basis. Hence the project implementation 

terms and conditions under measure 1.1. can be assessed as overly ambitious and not flexible enough. Public 

research units and universities would expect more flexible support, which would allow for the merging of 

strictly defined research with commercial and also teaching activities. The most important operational level 

implementation issues under measure 1.1. and within specific projects include: 

 long period that it takes to move from project idea to implementation (delays resulting from both 

national level procedures, as well as the length of calls for proposals and appeals procedures); 

 applicants have an issue with the inflexible rules on the ways in which own contributions can be 

provided in projects; 

 concerns exist around the requirement, that in the case of projects or their distinct components, 

with state aid and ineligible VAT, only strictly commercial activities are allowed. If a beneficiary is 

implementing a project, or a project's component, within an ineligible VAT framework (i.e. one less 

advantageous to the beneficiary) then it should be possible for that beneficiary to undertake 

complementary non-commercial activities within that project or project component coming under 

VAT ineligibility rules (it should be emphasised that the reverse situation, in which commercial 

activities would be implemented in projects or within their components with eligible VAT, is not 

formally allowed nor is it desirable); 

 at the beneficiaries and potential beneficiaries declaratory level and of project implementation risks 

a serious issue arises from the requirement to commit to a multiyear commercial plan for the 

utilisation of the infrastructure with potential penalties tied with the inability to meet that 

commitment; 

 growth in the costs of construction works (materials, labour) noted during the last two years leads 

to the need to revise project cost estimates and creates procurement risks (cost estimates overruns).   

In response to these issues in particular the following recommendations are made: 

 Cancellation of further calls for proposals under measure 1.1. (the call for proposals on-going during 

the writing of this report should be the only one to be resolved). The main finding guiding this 

recommendation is the very limited time left for the implementation of further calls and resulting 

projects - which given the complexities of the areas covered by measure 1.1. would create the risk 

that planned objectives would not be met. 

 Support to the creation of public scientific infrastructure should be continued within the next EU 

financial perspective - care should be however taken to identify solutions allowing for the quicker 

selection of projects for implementation, and for more flexibility in blending under one project of 

commercial and non-commercial actions, and also with teaching. 

 

Submeasure 1.2.1 

Support under this submeasure is provided towards the co-financing of industrial research and development, 

and under the fourth call for proposals also for the implementation of the results of the research conducted. 

Co-financing can be provided only to projects whose results are characterised by uniqueness at least at the 

Polish national market level. 130 million EUR has been allocated to this instrument. As of 15.01.2019 326 
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enterprises have applied for support under this submeasure, with 462 submitted applications. 80 projects 

have received co-financing. Contracting stands at 32%7. 

The level of interest in the support provided under this submeasure can be assessed as relatively high. Each 

of the resolved calls for proposals noted figures for requested co-financing exceeding the available 

allocations. The numbers of enterprises applying for grants were only slightly lower than the total numbers 

of Małopolska enterprises noted in Statistics Poland GUS data as active in research (though it is accepted that 

these GUS figures are underestimated). 

The following solutions with a positive impact on increasing the attractiveness of the support from the point 

of view of enterprises and their needs should be noted: 

 The possibility to present clarifications, additional information and corrections to the applications for 

co-financing under all evaluation criteria; 

 Narrow catalogue of technical criteria, which relate to the substance of the project; 

 Phased calls for proposals (with split into a number of rounds); 

 Technical evaluation by panel of experts; 

 Use of flat rates and unit rates (the latter starting with the fourth call for proposals); 

 Co-financing of the implementation component (fourth call for proposals); 

 Decreased frequency for submission of requests of payment; 

 Advance payments. 

On the other hand a number of factors, impeding on the implementation of submeasure 1.2.1. and 

potentially having a negative impact on the interest of enterprises in availing of the support, have been also 

identified. Foremost these include: 

 Competition from the Operational Programme Smart Growth, which also involves co-financing for 

the implementation of R&D projects. As there is no demarcation line enterprises have full freedom 

in selecting the planned financing source for the project implementation. In the case of Małopolska 

Voivodship the only substantial differences between the support provided under submeasure 1.2.1. 

and the fast track involve: the minimum value of eligible costs (the National Centre for Research 

and Development NCBR has set the limit at 1 million PLN), eligibility of implementing projects as 

consortia with partners other than enterprises (in the fast track this option is open only to large 

enterprises), and co-financing of the implementation component under the fourth call for proposals 

(NCBR does not provide for support to implementation). Data provided by the Ministry of 

Investment and Economic Development shows that 511 project applications have been submitted 

for implementation by Małopolska Voivodship enterprises under the so called fast track option. The 

applications were submitted by 343 distinct8 enterprises, and the requested co-financing amounted 

to 3.4 billion PLN. Respondents noted that the main advantages of NCBR over Małopolska Centre 

for Entrepreneurship MCP include: 

o Better understanding of the specificity of R&D projects; 

o Simpler financial settlements of projects, 

o Quicker evaluation of project proposals. 

 Long project proposal evaluation time - during the first call for proposals the time between the end 

of any particular round of the call to the date of the publication of the ranking list would on average 

total 186 days, and in the second call - 160 days. The applicants assessed the time spent on 

                                                 
7 Data for 15.01.2019 
8 Distinct enterprises are understood as individual enterprises with no double counting - this set of enterprises does 
not include any cases of more than one unit with the same tax identification number 
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proposals evaluation very negatively. The more time is spent on proposal evaluation, the more 

probable it becomes that the research project will lose its innovative character. It is worthwhile 

noting that NCBR during the first few calls for proposals in the fast track did not exceed 90 days for 

proposal evaluations (it was only with the calls for proposals announced in 2018 did these periods 

increase significantly). 

 Administrative burdens - the research points to the fact, that both the procedures for applying for 

support and for the financial settlements of the projects are highly complex, and applicants often 

use the services of consultancies. The majority of administrative burdens have their source in 

regulations at the higher than national level, especially in the guidelines for eligibility of costs (for 

example the competitive procedure). 

 Inadequate information and promotion activities - only 49% of the applicants are of the opinion 

that information on the availability of MV ROP grants for R&D is easily available. More than half of 

them (55%) obtained such information from a consultancy. Every third respondent before the 

submission of an application had the erroneous belief, that MV ROP support for R&D is reserved 

for the limited group of enterprises developing world class innovations. Furthermore a group of 

enterprsies has been identified, which remain unaware of the fact, that they are implementing 

research activities. 

Submeasure 1.2.1. beneficiaries in general had a positive assessment of their cooperation with MCP. The 

lowest assessment involved the speed with which requests for payments were verified, and thus the waiting 

time for refinancing. Four out of five beneficiaries would again apply for the co-financing of a research project 

from the Małopolska Voivodship Regional Operational Programme. 

 

Submeasure 1.2.2 

Support under this submeasure is provided for investments in the research infrastructure of businesses. In 

the period till 31 December 2018 two calls for proposals have been announced and concluded, with a total 

of 86 submissions. Support was sought by 76 distinct enterprises. As of now 40 agreements have been signed 

under this submeasure, to the total value of 43 million PLN in co-financing, which constitutes 42% of the 

allocation. 

Interest in this form of support is significantly lower than in the case of grants for R&D projects. This is the 

result of primarily the low intensity of the support, which does not compensate for the risks involved in 

investments in research infrastructure and the non-commercial (in principle) nature of such projects. 

Other factors impeding on the implementation of submeasure 1.2.2. include: 

 Competition from the Operational Programme Smart Growth, which also includes co-financing for 

investments in research infrastructure (OP SG measure 2.1.). 88 Małopolska enterprises sought co-

financing for the implementation of 144 projects from this source of support. The value of the co-

financing which was applied for totalled almost 700 million PLN and was almost sevenfold higher 

than the value of the co-financing applied for under submeasure 1.2.2. This was the result of: low 

frequency of calls for proposals under the MV ROP (only two calls, while the Ministry of Investment 

and Economic Development in a similar period announced six calls); the Ministry's focus on larger 

projects (from the 2-50 million PLN range of eligible costs). 

 Administrative barriers - only 13% respondents declared, that the development of the project 

proposal was not complex, and 81% during this phase used the services of a consultancy. As for the 

project financial settlement phase the biggest issues arise around the requirements of the 

competitiveness procedure - difficulties in meeting those requirements were noted by almost 70% 

of the respondents. 
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 Technical criteria with points awarded in areas not directly related to the essence of the project and 

the meeting of which requires covering additional costs by the applicant (related to the creation of 

new research job positions or cooperation with the science sector). 

 Gaps in information and promotion activities - almost 2/3 of the applicants view the information 

about the possibilities of accessing MV ROP grants for investing in R&D infrastructure as easily 

available. 60% obtained such information from a consultancy. 38% of respondents had, at the time 

before applying, the erroneous belief that MV ROP support for investment in R&D infrastructure is 

limited to a narrow group of enterprises developing world class innovations. 

 Long periods of time spent on project proposal evaluations (152 days in the first call for proposals 

and 120 days in the second call) even though only a limited number of applications was submitted. 

In response to the issues identified with respect to the implementation of submeasures 1.2.1. and 1.2.2. the 

following key recommendations are made: 

 Intensification of information and promotion activities, with a special focus on creating a better 

awareness among Małopolska enterprises on what constitutes research and development activities. 

 Carving out a MCP team which would be tasked solely with the implementation of instruments 

supporting enterprises in the area of research and development. 

 Reduction of the administrative burdens through the development of a R&D projects dedicated 

proposal application generator and introduction of fundamental changes in the competitiveness 

procedure. 

 Inclusion under submeasure 1.2.2. of the possibility to finance investments in R&D infrastructure in 

the de minimis state aid regime. 

 

Measure 1.3. 

The area of intervention covered under measure 1.3. (Pl 1b) targets: 

 Complementing the infrastructural capacities of specialised business environment institutions (BEI) 

- centres for innovation, such as: technological parks, technology incubators, centres specialised in 

research and technology transfer). Investments in the infrastructure and equipment in the BEIs is 

supported as a component critical to the development and professionalisation of research and 

development and/or innovation support services (project type A). 

 Implementation of the regional programme developing centres for knowledge transfer, whose 

activities will focus on the start-up and support to the cooperation between scientific units and 

enterprises in the areas of research and development and innovation (project type B). 

Measure 1.3. is implemented in two models. The first of these (project type A), which can be described as 

"demand driven" the BEIs apply in calls for proposals for grants to cover infrastructure related costs, while 

the market impacts of this professionalisation of services have to be proven, after the investment is 

completed, through the provision of an agreed number of fee based services for enterprises. The second 

model - "supply driven" (project type B) - involves the provision of financial support to the BEI network, which 

identify and provide innovation support and research and development services to enterprises, at no cost to 

those businesses. 

The initial allocation for measure 1.3. amounted to 30 018 348 EUR9. During the renegotiation of the regional 

programme in 2018 the allocation for the whole of Axis 1 was decreased by 20 million EUR, by about 10 

million EUR each for Pl 1a and 1b, and at the same time more than 8 million EUR was reallocated from 

                                                 
9Detailed Description of the Priority Axes of MV ROP 2014-2020 version from June 2015 r. 
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measure 1.3. (Pl 1b) to measure 1.2. (Pl 1 b). As a result the current allocation for measure 1.3. totals 

11 267 798 EUR10, of which 6 000 000 EUR is for calls for proposals for project type A and 5 267 798 for the 

direct agreement (non-competitive) project type B. 

Under measure 1.3. project type A two calls for proposals were announced and completed. No project 

proposals were submitted under either of the calls. 

In the case of measure 1.3. project type B two direct agreement (non-competitive) projects involving the 

development of university based Centres for Knowledge Transfer (CKT) were planned, with Małopolska 

Voivodship as the project beneficiary. Currently the project SPIN 1.0 is under implementation, with 4 

participating CKTs. This project started in 2015 and the planned end date is April 2019. The total project 

budget stands at 7.1 million PLN, with the EU contribution at 5.7 million PLN, and this constitutes 25% of the 

allocation for direct agreement (non-competitive) projects under measure 1.3. The successive project SPIN 

2.0 has a planned budget of 20 million PLN, with the MV ROP input of 17 million PLN (75% of the allocation 

for project type B). A competition was organised in 2017, which led to the selection of 8 CKTs, with which a 

partnership agreement was signed for participation in the SPIN 2.0 project. The application for co-financing 

was developed and submitted in the fourth quarter of 2017. In the meantime the Ministry of Finance changed 

its interpretation on VAT from grants for advisory services, which with this new interpretation has become 

VAT payable from the grant. This meant that the financial terms and conditions for the participating 

organisations changed considerably. In December 2018 the SPIN 2.0 project proposal was withdrawn from 

evaluation at the IA. The selection of project partners (CKTs) and submission of the request for co-financing 

is now planned for quarter two of 2019. Project start is planned for 01.05.2019 with the end date of 

31.12.2023. 

The lack of interest in the support available under measure 1.3 project type A (no project proposal 

submissions in two calls for proposals) results from the inappropriateness of the support instrument used, 

implemented in the demand driven model, as compared to the capacities of the majority of Małopolska BEIs 

and the scale of the market for research services, using laboratory equipment and directed to enterprises.  

The demand for services using laboratory equipment and implemented by centres for innovation is small and 

is not an important source of income for these units. Given the financial scale of the investment and required 

high level of own contribution by the potential beneficiary, such a support instrument can be availed by only 

a very limited number of entities in Małopolska. The intensity of support of the state aid instrument used 

financially does not balance within a reasonable period of time the required own contribution with the future 

income from clients. At the same time potential beneficiaries in Małopolska report on the need for such an 

instrument in the future - after they had invested in laboratory space, where the new laboratory equipment 

can be placed - but under the condition that the intensity of state aid is increased. 

The CKT network, which operates within the non-competitive (direct agreement) type B project 

complements the innovation ecosystem, operating at the interface between the business and science 

sectors. Centres for Knowledge Transfer, along with Centres for Technology Transfer, Academic 

Entrepreneurship Incubators and special purpose vehicles, constitute yet another component of this system. 

The operating model of CKTs has to be assessed as highly effective - on the one hand the potential client 

gains access to a wide range of scientists/experts in the required sector, on the other hand the cost related 

to the participation of that expert is generated only when a specific task order is implemented. CKTs, thanks 

                                                 
10 Detailed Description of the Priority Axes of MV ROP 2014-2020 version from November 2018r. 
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to the co-financing of the cost of the service, fills a market gap in access to costly knowledge transfer services, 

as they become accessible to smaller enterprises (SMEs, but in particular micro and small businesses).  

CKTs operate in the supply driven model, which is not a priority solution within the current financial 

perspective. However one must remember that the role of the BEIs' - which make up the innovation 

ecosystem, operating on a not for profit basis - is to deliver on their mission in areas not fully marketised. If 

the area of BEIs operations was ripe with market opportunities, then there probably would be no need for 

public intervention to free them up. It is the appearance of public financing, which allows BEIs to provide 

services to disadvantaged groups on the market. 

In response to the identified issues the following recommendations are made: 

 Further calls for proposals for project type A should be cancelled - a similar support instrument can 

be used in the next financial perspective, however this would be contingent on the implementation 

at the EU level of new solutions in the area of state aids, which would allow for higher intensity of 

state aid in the procurement of research infrastructure. 

 Continuation of the SPIN project in the next financial perspective - not for profit Business 

Environment Institutions are an important component of the innovation ecosystem. Availability of 

public financing is a condition for BEIs providing services to disadvantaged enterprises on the market. 

Changes introduced in the project in response to the new interpretation on output VAT on advisory 

grants will most probably lead to clients being charged at 5% to 10% of the cost of the service. These 

changes are progressing in the right direction, increasing the marketisation of CKT services and 

diversifying their financing  sources. However CKTs will never be fully self-financing - the financial 

gap needs to be covered by the university or public programmes. The supply driven model of support 

for BEIs used in the SPIN project should complement the currently preferred demand driven model.  
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3. WPROWADZENIE 

3.1. Cele badania 

 

Głównym celem badania była analiza i ocena postępów we wdrażaniu wsparcia osi priorytetowej 1. RPO WM 

2014 – 2020 (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020), w zakresie 

priorytetu inwestycyjnego 1a oraz priorytetu inwestycyjnego 1b – w kontekście realizacji założonych celów 

programu wraz z identyfikacją barier i czynników problemowych. Uzasadnieniem dla tak postawionego celu 

była niewystarczająca podaż projektów w konkursach organizowanych w priorytetach inwestycyjnych 1a i 1b 

a tym samym niesatysfakcjonujący poziom kontraktacji i certyfikacji. Istotnym w związku z powyższym jest 

zdiagnozowanie przyczyn takiej sytuacji a w szczególności ustalenie czy podaż projektów odzwierciedla 

potencjał regionalnej sfery badawczo-rozwojowej.  

 

Do celów szczegółowych badania należą: 

1) Ocena skuteczności przyjętych rozwiązań we wdrażaniu poszczególnych instrumentów wsparcia w 

ramach 1 osi priorytetowej RPO WM – skuteczność zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia 

definiowana jest jako stopień realizacji celów interwencji poszczególnych poddziałań, działań, 

programu odnoszących się do wsparcia 1 osi priorytetowej RPO WM, 

2) Ocena użyteczności zaplanowanej interwencji w ramach poszczególnych instrumentów wsparcia 1 osi 

priorytetowej RPO WM - użyteczność definiowana jest jako stopień zaspokojenia potrzeb odbiorców 

wsparcia,  

3) Ocena trafności podjętych działań zaradczych/korygujących we wdrażaniu 1 osi priorytetowej RPO WM 

– trafność definiowana jest jako stopień dostosowania wsparcia oferowanego w ramach RPO WM do 

zidentyfikowanych potrzeb i/lub problemów wnioskodawców, 

4) Ocena wpływu czynników zewnętrznych, niezależnych od IZ RPO, w procesie wdrażania 1 osi 

priorytetowej,  

5) Ewaluacja pierwszych efektów wdrażania wsparcia w ramach 1 osi priorytetowej RPO WM 

(z wyłączeniem Poddziałania 1.2.3), 

6) Sformułowanie rekomendacji w zakresie działań korygujących i naprawczych w ramach wdrażania 1 osi 

priorytetowej RPO WM, niezbędnych z punktu widzenia realizacji założonych celów i rezultatów 

programu. 

 

Przedmiotem badania są 4 działania/poddziałania oferowane w ramach RPO WM 2014-2020: 

 Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, 

 Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, 

 Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, 

 Działanie 1.3 Małopolskie centra innowacji. 
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3.2. Metodologia badania 

 

W badaniu wykorzystano następujące metody badawcze: 

 

 Analizę desk research, którą objęto m.in. następujące kategorie dokumentów: 

o dokumentację programową i systemową, 

o dokumentację konkursową działań stanowiących przedmiot badania, 

o dane z wniosków aplikacyjnych i kart oceny, 

o raporty z badań ewaluacyjnych dotyczących obszaru B+R, 

o dane o charakterze benchmarkingowym pozwalające na porównanie wsparcia udzielanego w 

RPO WM ze wsparciem oferowanym we wszystkich pozostałych RPO oraz PO IR 

 Badania ankietowe z wnioskodawcami poddziałań 1.2.1 i 1.2.2 – w raporcie metodologicznym 

założono przebadanie 43% populacji wnioskodawców, udało się osiągnąć odsetek wynoszący 44% 

realizując 166 ankiet. Liczba ankiet jest niższa od zakładanej w raporcie metodologicznym, ponieważ 

po analizie baz z danymi kontaktowymi ustalono, że liczba unikatowych beneficjentów jest wyraźnie 

niższa od liczby dofinansowanych projektów – do jednej firmy kierowano jedną ankietę, 

 Wywiady z przedstawicielami IZ i IP - zrealizowano 6 wywiadów, 

 Wywiady z beneficjentami działań 1.1 i 1.3 – zrealizowano 2 wywiady, 

 Wywiady z małopolskimi IOB – zrealizowano 6 wywiadów, 

 Panele ekspertów - zorganizowano 3 panele dedykowane działaniom 1.1, 1.2.1 i 1.2.2. W panelach 

brali udział przedstawiciele IZ, IP, wnioskodawców, firm doradczych, członków KM oraz ekspertów 

oceniających projekty,  

 Warsztat rekomendacyjny – zorganizowano dwudniowy warsztat, w formule service-design, w 

którym wzięli udział przedstawiciele IZ i IP.  
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4. OBSZAR 1 - WSPARCIE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ SEKTORA 

NAUKI 

4.1. Założenia logiki interwencji 
 
Działanie 1.1 „Infrastruktura badawcza sektora nauki“ dotyczy celu tematycznego 1. „Wzmacnianie badań 

naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji“, a konkretnie priorytetu inwestycyjnego 1a 

„Udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i zwiększanie zdolności do osiągnięcia doskonałości w 

zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w 

interesie Europy“. Dobrze rozwinięty sektor badawczo-rozwojowy, zdolny do tworzenia wiedzy unikalnej w 

skali międzynarodowej, jest istotnym czynnikiem innowacyjności i rozwoju gospodarczego11. Województwo 

małopolskie ma silną pozycję pod względem potencjału naukowego w wymiarze krajowym. Jednakże w 

wymiarze europejskim i globalnym małopolskie instytucje badawcze wypadają niezadowalająco. Wobec tego 

założeniem działania 1.1 jest wzmocnienie infrastrukturalne i osobowe sektora nauki w regionie, co w efekcie 

powinno wzmocnić procesy innowacyjne w ramach regionalnego systemu innowacji, i w dłuższej 

perspektywie wpłynąć na zwiększenie konkurencyjności regionalnej gospodarki. 

 

Działanie 1.1 zakłada wsparcie kilku dużych przedsięwzięć dotyczących budowy lub modernizacji 

infrastruktury badawczej. Wzrost wyposażenia infrastrukturalnego sektora badawczo-rozwojowego ma nie 

tylko poprawić stan infrastruktury badawczej, ale także w szczególności umożliwiać podniesienie zdolności 

sektora nauki do podejmowania współpracy z biznesem w zakresie B+R i innowacyjności. Ze wsparcia 

wykluczono projekty obejmujące rozwój infrastruktury służącej działalności dydaktycznej szkół wyższych. 

 

Realizacja działania 1.1 zakłada ścisłe warunki selekcji projektów, które muszą być ujęte w kontrakcie 

Terytorialnym dla Województwa Małopolskiego oraz uzgodnione z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego oraz ministrem właściwym ds. rozwoju regionalnego, a także wpisywać się w regionalne 

inteligentne specjalizacje. Ponadto, określono szczegółowe warunki finansowe realizacji projektów. Istotnym 

wymogiem stawianym przed projektami – i zarazem kluczowym elementem zwiększającym szansę na 

osiągnięcie zakładanych celów – jest wymóg przeprowadzenia analiz pokazujących możliwość 

wykorzystywania wspieranej w ramach działania infrastruktury do prowadzenia działalności gospodarczej. 

Warunek ten ma ostry charakter, tzn. wsparcie w ramach działania nie może być przeznaczone na realizację 

przedsięwzięć, których produktów nie będzie można wykorzystać do prowadzenia badawczo-rozwojowej 

działalności gospodarczej. 

 

Na realizację działania alokowano początkowo 60 mln euro wsparcia UE, następnie w wyniku zmian w RPO 

alokacja została obniżona do 50 mln euro. Do tej kwoty zakładany jest wkład ze środków krajowych w 

wysokości około 8 mln euro. W efekcie całość środków przeznaczonych na realizację działania wynosi około 

58 mln euro. Taka skala nakładów, z jednej strony, może być oceniona jako odpowiednio wysoka, aby 

stworzyć odpowiedni impuls podażowy nowej infrastruktury badawczej. A z drugiej, strony nie przekracza 

możliwości absorpcyjnych regionalnego sektora nauki – zatem można zakładać, że realizacja wybranych 

                                                 
11 Por.: Olechnicka, A. (2012). Potencjał nauki a innowacyjność regionów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. 
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projektów powinna przebiegać sprawnie i dać widoczny w skali regionalnej i krajowej efekt. Dotacyjny 

charakter wsparcia redukuje ryzyko realizacyjne po stronie beneficjentów. 

 

Według założeń programowych w ramach działania 1.1 wsparte zostaną co najmniej 4 jednostki naukowe, 

które zatrudnią co najmniej 34 nowych naukowców. Ponadto ulepszone obiekty infrastruktury badawczej 

służyć będą co najmniej 211 naukowcom ze wspartych jednostek. Wparcie infrastrukturalne jednostek 

badawczych w założeniach programowych ma stworzyć impuls dla inwestycji prywatnych uzupełniających 

publiczne projekty w zakresie innowacji, badań i rozwoju (oszacowane na poziomie 5 mln euro). W wymiarze 

makroekonomicznym efekty działania 1.1 będą kontrybuować do osiągnięcia wskaźnika rezultatu całej osi 1, 

tj. osiągnięcia w 2023 r. 2,78% nakładów na działalność B+R w relacji do PKB (GERD) (wzrost z 1,39% w roku 

2012). 

4.2. Stan wdrażania działania 1.1 
 
Do dnia 31.12.2018 w ramach działania zostały ogłoszone 4 konkursy, z czego jeden został anulowany, a 

ostatni ogłoszony nie został rozstrzygnięty. Szczegółowe dane na ich temat zawiera poniższa tabela: 

 

Tabela 1. Konkursy w działaniu 1.1 

 
Alokacja 

[zł] 

Data 
zakończenia 

naboru 
wniosków 

Liczba 
złożonych 
wniosków 

Wnioskowana 
kwota 

dofinansowania 
[zł] 

Liczba 
zawartych 

umów 

Wartość 
dofinansowania w 

zawartych 
umowach 

1 nabór Anulowany 

2 nabór 261 816 000 02.11.2016 2 89 236 460 1 17 512 964 

3 nabór 82 531 465 20.04.2018 5* 138 843 985  

4 nabór 38 593 380 31.01.2019 Nabór trwa 

* Jeden z wnioskodawców zrezygnował z wprowadzania poprawek do wniosku sugerowanych przez instytucję 

zarządzające, co oznacza, że de facto wycofał się z konkursu, ponadto jeden wniosek został odrzucony na 

etapie oceny finansowej, wobec tego według stanu na 15 stycznia 2019 w konkursie uczestniczą już tylko 3 

wnioski. 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

 
Stan wdrażania działania 1.1 jest niezadowalający, zarówno w perspektywie końca roku 2018, jak i horyzontu 

realizacji RPO WM, czyli końca roku 2023 (por. tabela niżej). Na dzień 30.09.2018 kontraktacja w działaniu 

1.1 stanowi 8,22% zaplanowanej alokacji12. Wydaje się, że jedynym niezagrożonym wskaźnikiem jest „liczba 

jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R” – zapewne uda się ją osiągnąć 

po zatwierdzeniu wniosków złożonych w trzecim naborze. Ponadto uwzględniając czwarty – obecnie trwający 

– nabór, można z dużym prawdopodobieństwem zakładać, że osiągnięta wartość wskaźnika przekroczy 

wartość zakładaną. W przypadku pozostałych wskaźników ocena jest zdecydowanie trudniejsza i niepewna. 

Realizacja zakładanej wartości wskaźnika „liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach 

infrastruktury badawczej” wydaje się możliwa do osiągnięcia w perspektywie 2023 r., ale jedynie w 

przypadku skutecznego czwartego naboru wniosków, w których ponadto beneficjenci zadeklarują 

odpowiednio wysokie wartości realizacji tego wskaźnika. Od sukcesu czwartego naboru zależeć też będzie 

realizacja zakładanych wartości wskaźnika „Liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach”, 

                                                 
12 Przy kursie wymiany EUR/PLN wynoszącym 4,26 PLN. 
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niemniej jego osiągnięcie wydaje się cały czas możliwe (zakładając, że zostaną dofinansowane trzy projekty, 

które z sukcesem przeszły ocenę finansową w trzecim naborze). Zdecydowanie najmniej optymistycznie 

wygląda sytuacja w przypadku wskaźnika „inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty 

w zakresie innowacji lub badań i rozwoju”. Jedyny obecnie realizowany w ramach działania 1.1 projekt może 

w ogóle nie dać wkładu do osiągnięcia tego wskaźnika. We wniosku o dofinansowanie tego projektu wartość 

wskaźnika została określona na 0 zł. Na podstawie opisowej części wniosku można przypuszczać, że w wyniku 

realizacji projektu zostanie osiągnięta większa niż 0 wartość tego wskaźnika (w wariancie przychodów z 

działalności prowadzonej przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej), ale obecnie nie jest 

możliwe oszacowanie tej wartości i nie można wykluczyć, że w efekcie projekt nie będzie w ogóle 

kontrybuować do osiągnięcia zakładanych wartości omawianego wskaźnika w skali całego działania 1.1. Z 

kolei projekty, które mają szansę na dofinansowanie w ramach trzeciego naboru nie pozwolą osiągnąć nawet 

jednej trzeciej planowanej wartości wskaźnika. Szansa, że w czwartym naborze pojawią się projekty 

zakładające zdecydowanie większe wartości omawianego wskaźnika, niż projekty do tej pory finansowane i 

rozpatrywane jest bardzo mała. Wobec tego należy zakładać, że planowana wartość wskaźnika nie zostanie 

osiągnięta w perspektywie 2023 r. Co więcej, wydaje się, że sukcesem będzie osiągnięcie 50% planowanej 

wartości wskaźnika na koniec okresu wdrażania. 

Tabela 2. Realizacja wskaźników działania 1.1 

 

Priorytet 

inwestyc

yjny 

Wartość 

na dzień 

31.12.20

18 

Wartość 

docelowa 

(2023r.) 

Wartość 

szacunkowa  
Metodologia 

Liczba 

jednostek 

naukowych 

ponoszących 

nakłady 

inwestycyjne 

na działalność 

B+R 

1a 1 4 5 

Wartość wskaźnika oszacowano na 5 sztuk opierając się 

na danych dotyczących liczby projektów wpisanych do 

kontraktu terytorialnego a także stopnia ich 

przygotowania oraz gotowości poszczególnych 

jednostek naukowych do złożenia wniosku o 

dofinansowanie (Instytucja Zarządzająca pozostawała 

w stałym kontakcie z potencjalnymi beneficjentami). Na 

chwilę obecną wartość wskaźnika wynosi 1 natomiast 

należy oczekiwać jej zwiększenia.  W trzecim naborze do 

dofinansowania zostaną wybrane maksymalnie 3 

projekty (tyle uzyskało pozytywny wynik oceny 

finansowej) natomiast w naborze czwartym (i ostatnim) 

zostanie złożonych najprawdopodobniej co najmniej 

cztery wnioski13. Na tej podstawie można ostrożnie 

szacować, że liczba finansowanych projektów (co 

przekłada się na wskaźnik liczby jednostek naukowych 

ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R) 

wyniesie co najmniej 5. 

Liczba nowych 

naukowców 
1a 0 34 - 

W projekcie wybranym do dofinansowania nie 

przewiduje się zatrudniania nowych naukowców. 

                                                 
13 Według informacji przekazanych przez IZ w ramach aktualizacji zał. 5b do kontraktu terytorialnego zostały dopisane 
na użytek czwartego konkursu 3 nowe projekty: (1) „Utworzenie Regionalnego Zespołu Akredytowanych Laboratoriów 
Badawczych i Wzorcujących Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej”; (2) „Utworzenie Laboratorium Nano-
zanieczyszczeń i Nowych Technologii Środowiskowych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie”; (3) „Centrum 
Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią” (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN). 
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we 

wspieranych 

jednostkach 

W przypadku projektów rozpatrywanych do 

finansowania w trzecim naborze planowane jest 

zatrudnienie łącznie 14 naukowców (z czego 10 

przypada na jeden projekt). Trudno szacować jaką 

liczbę naukowców będą planowali zatrudnić 

wnioskodawcy, którzy złożą wniosek w trzecim 

naborze. 

Liczba 

naukowców 

pracujących w 

ulepszonych 

obiektach 

infrastruktury 

badawczej 

1a 0 211 

Minimum 88 

(174 w 

przypadku 

uwzględnieni

a trzeciego 

naboru)   

Wartość wskaźnika na koniec 2018 roku wyniosła zero, 

co wynika z faktu, iż jedyny projekt, dla którego zawarto 

umowę jest na wczesnym etapie realizacji. Jeżeli chodzi 

o wartość szacowaną na rok 2023 to jedyny beneficjent 

działania 1.1 zadeklarował wartość 88, natomiast łączna 

wartość w projektach mających szansę na otrzymanie 

dofinansowania w trzecim naborze wynosi 86. Trudno 

przewidzieć jaka liczba naukowców będzie pracować w 

obiektach stworzonych dzięki dofinansowaniu 

projektów złożonych w czwartym naborze. 

Inwestycje 

prywatne 

uzupełniające 

wsparcie 

publiczne w 

projekty w 

zakresie 

innowacji lub 

badań i 

rozwoju 

1a 0 

5 

000 000 

EUR 

 

W przypadku projektów realizowanych w działaniu 1.1, 

w ramach wskaźnika należy wykazywać14:  

1. wkład pochodzący od przedsiębiorcy / 

przedsiębiorców w wydatkach 

kwalifikowanych projektu (wkład, o którym 

mowa powyżej jest określany na podstawie 

umowy konsorcjum naukowego, z treści której 

powinno w sposób jednoznaczny wynikać w 

jakiej wysokości i w jakiej formie wnoszony jest 

do projektu wkład od przedsiębiorcy / 

przedsiębiorców), 

2. wkład obejmujący przychody z działalności 

prowadzonej przy wykorzystaniu wspartej 

infrastruktury badawczej. 

Jedyny projekt obecnie realizowany w ramach 

działania 1.1. nie jest realizowany w konsorcjum. We 

wniosku o dofinansowanie beneficjent określił wartość 

wskaźnika na poziomie 0 zł w każdym roku realizacji 

projektu oraz jego trwałości. Ponadto wskazano, że 

rzeczywista wartość zostanie podana we wniosku o 

płatność końcową złożonym do 30.09.2020. 

Jeżeli chodzi o projekty, które mają szansę na 

finansowanie to łączna wartość wskaźnika wynosi 

5 702 062 zł, z czego 90% wartości ma zostać osiągnięte 

przez jeden projekt. Z uwagi na tak duże różnice w 

deklarowanych wartościach trudno oszacować jakich 

wartości można oczekiwać w projektach, które zostaną 

                                                 
14 Obowiązująca, zgodnie z rozporządzeniem KE, definicja wskaźnika jest bardzo wąska, w efekcie zakładana wartość 
wskaźnika jest istotnie niższa niż mogłaby być w przypadku szerszego zdefiniowania wskaźnika, pozwalającego 
uwzględniać np.: (a) wartości wkładu pozbawionego znamion środków publicznych, jakie uczelnia lub jednostka 
naukowa musi wnieść do części gospodarczej projektu (objętej pomocą publiczną), oraz (b) wartości kosztów 
niekwalifikowanych związanych z funkcjonowaniem części gospodarczej (objętej pomocą publiczną). 
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złożone w czwartym naborze. Należy jednak uznać, że 

ryzyko nieosiągnięcia zakładanej wartości 5 mln EUR 

jest wysokie. 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Stan wdrażania działania 1.1 wygląda także dość niezadowalająco na tle podobnych działań realizowanych w 

innych programach operacyjnych (wpisujących się w obszar wsparcia: „058 Infrastruktura na rzecz badań 

naukowych i innowacji (publiczna)”). Główne ogólnopolskie działanie w tym zakresie „4.2 Rozwój 

nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki”, realizowane w ramach Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój,  priorytet „4. Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego” według stanu na koniec 

2018 r. osiągnęło kontraktację na poziomie 1 902 562 809 zł co stanowiło około 78% dostępnej alokacji 

(zakładając kurs wymiany EUR/PLN równy 4,26 PLN). Również w innych regionalnych programach 

operacyjnych zawierających działania nakierowane na rozwój publicznej infrastruktury na rzecz badań 

naukowych i innowacji stan zaawansowania zazwyczaj jest lepszy niż w województwie małopolskim. W 10 

województwach udało się podpisać więcej niż jedną umową w ramach tych działań. Wiele województw ma 

także zakontraktowane znacząco wyższe kwoty (por. tabela niżej). Jednak nie można jednoznacznie wskazać, 

że w województwie małopolskim wdrażanie działania 1.1. postępuję wyjątkowo trudno w porównaniu z 

innymi regionami. W innych województwach działanie także zazwyczaj jest problematyczne, co w dużej 

mierze wynika z uwarunkowań na poziomie krajowym (m.in. uzgodnione z EU wysokie wymagania dotyczące 

udziału przedsiębiorstw w realizowanych projektach, opóźniona publikacja odpowiednich rozporządzań, 

długa procedura związana z Polską Mapą Drogową Infrastruktury Badawczej oraz kontraktami terytorialnymi, 

kumulacja problemów będących konsekwencją początkowych opóźnień, tj. trudny do przewidzenia wzrost 

cen materiałów budowlanych oraz kosztów pracy w sektorze budowalnym – por. podrozdział niżej). 

 

Tabela 3. Liczba i wartość projektów dotyczących publicznej infrastruktury na rzecz badań naukowych i 
innowacji w regionalnych programach operacyjnych (stan na koniec 2018 r., według zawartych umów) 

Program Priorytet Działanie 

Liczba 

projektó

w 

Wartość 

projektów 

[zł] 

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Dolnośląskiego 2014-2020 

1. Przedsiębiorstwa i 

innowacje 

1.1. Wzmacnianie 

potencjału B+R i 

wdrożeniowego uczelni i 

jednostek naukowych 

3 231 174 430 

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na 

lata 2014-2020 

1. Wzmocnienie 

innowacyjności i 

konkurencyjności 

gospodarki regionu 

1.1. Publiczna 

infrastruktura na rzecz 

badań i innowacji 

5 169 352 052 

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-

2020 

1. Badania, rozwój i 

komercjalizacja wiedzy 

1.1. Rozwój infrastruktury 

badań i innowacji 
3 106 084 724 

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-

2020 

1. Badania i innowacje 

1.1. Regionalna 

infrastruktura badawczo- 

rozwojowa 

2 18 241 299 
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Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Mazowieckiego na lata 

2014-2020 

1. Wykorzystanie 

działalności badawczo-

rozwojowej w gospodarce 

1.1. Wykorzystanie 

działalności badawczo-

rozwojowej w gospodarce 

18 808 995 385 

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Małopolskiego na lata 

2014-2020 

1. Gospodarka Wiedzy 
1.1. Infrastruktura 

badawcza sektora nauki 
1 29 364 000 

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Opolskiego 2014-2020 

1. Innowacje w 

gospodarce 
1.2. Infrastruktura B+R 1 42 878 611 

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-

2020 

1. Wzmocnienie 

potencjału i 

konkurencyjności 

gospodarki regionu 

1.1. Wsparcie na rzecz 

gospodarki opartej na 

wiedzy 

1 188 084 768 

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego na lata 

2014-2020 

1. Konkurencyjna i 

innowacyjna gospodarka 

1.1. Wsparcie 

infrastruktury B+R 

jednostek naukowych 

1 17 079 827 

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-

2020 

1. Komercjalizacja wiedzy 
1.2. Transfer wiedzy do 

gospodarki 
3 101 843 387 

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Śląskiego na lata 2014-

2020 

1. Nowoczesna 

gospodarka 

1.1. Kluczowa dla regionu 

infrastruktura badawcza 
3 208 160 680 

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 

1. Innowacje i nauka 
1.1. Wsparcie 

infrastruktury B+R 
3 277 990 133 

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego 

na lata 2014-2020 

1. Inteligentna gospodarka 

Warmii i Mazur 

1.1. Nowoczesna 

infrastruktura badawcza 

publicznych jednostek 

naukowych 

2 153 699 689 

Wielkopolski Regionalny 

Program Operacyjny na 

lata 2014-2020 

1. Innowacyjna i 

konkurencyjna 

gospodarka 

1.1. Wsparcie 

infrastruktury B+R w 

sektorze nauki 

1 33 210 000 

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Zachodniopomorskiego 

2014-2020 

1. Gospodarka, innowacje, 

nowoczesne technologie 

1.3. Rozwój publicznej 

infrastruktury badawczej 
4 41 823 971 

Źródło: Opracowanie własne. 

4.3. Czynniki problemowe i bariery we wdrażaniu działania 1.1 
 
Głównym czynnikiem problemowym oraz de facto barierą wdrażania działania 1.1 są ramy wsparcia 

określone przez Komisję Europejską i władze krajowe. Idea rozwoju publicznej infrastruktury badawczej 
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wykorzystywanej następnie przez przedsiębiorstwa wydaje się racjonalna i słuszna. Przykłady z zagranicy 

pokazują, że tego typu działania mają pozytywny wpływ nie tylko na stymulowanie współpracy między nauką 

i biznesem, transferu wiedzy i technologii, ale także na rozwój przedsiębiorstwa oraz wzrost gospodarczy. 

Znane przykłady to m.in. wieloletnie inicjatywy realizowane w USA: “Cooperative Research and Development 

Agreements – CRADAs”15, „Industry-University Cooperative Research Centers”16 oraz „Engineering Research 

Centers”17. Okazuje się jednak, że dla sukcesu takiego podejścia istotny jest kontekst danej 

krajowej/regionalnej gospodarki i poziom rozwoju sektora B+R. Dobre praktyki świetnie sprawdzające się w 

danym kontekście niekoniecznie sprawdzą się po przeniesieniu w inne okoliczności. Zwłaszcza w 

międzynarodowym transferze dobrych praktyk polityki publicznej bardzo istotnym czynnikiem jest 

odpowiednie ich dostosowanie (co w skrajnym przypadku może oznaczać rezygnację z transferu danego 

rozwiązania)18. Liczne przykłady, także z Polski, pokazują, że prosta implementacja pomysłów przeniesionych 

z innego kontekstu często okazuje się porażką – w ostatnich latach przykładem takiej porażki jest idea sieci 

innowacji intensywnie promowana w Polsce w poprzedniej perspektywie finansowej funduszy UE19. 

 

W przypadku działania 1.1 (i podobnych inicjatyw w innych regionach) trudno mówić o porażce, chodzi raczej 

o rozbudzenie zbyt wysokich oczekiwań w stosunku do efektów działania i realizowanych w jego ramach 

projektów. Wydaje się, że kluczowym problemem jest to, że zarówno regionalny sektor B+R, jak i firmy 

działające w regionie, nie są na etapie rozwoju umożliwiającym prowadzenie szeroko zakrojonej działalności 

B+R na zasadach komercyjnych. Jeden z uczestników panelu przeprowadzonego na potrzeby niniejszej 

ewaluacji obrazowo wskazał, że jeżeli jednostka badawcza miałaby pomysł na usługi badawcze (badanie, 

infrastrukturę), na które będzie realny popyt, nie tylko pokrywający koszty, ale też tworzący zysk, to takie 

działanie bez problemu zostałoby zrealizowane przy wykorzystaniu komercyjnego kredytu (co mogłoby być 

nawet łatwiejsze pod względem proceduralnym). A skoro takie inicjatywy nie są podejmowane, to trudno 

oczekiwać, że realizacja działania 1.1 pozwoli wygenerować takie pomysły. W efekcie beneficjenci i 

potencjalni beneficjenci mają poczucie, że stawi się przed nimi zbyt wygórowane wymogi. Z drugiej strony, 

beneficjenci i potencjalni beneficjenci podkreślają, że widzą potrzebę większej współpracy z biznesem. 

Oczekiwaliby jednak bardziej elastycznego podejścia i mniej wygórowanych oczekiwań (np. dotyczących 

udziału finansowego przedsiębiorstw w projektach) – tak aby wsparcie było bardziej realistycznie 

dostosowane do możliwości regionalnego systemu innowacji, który wykazuje braki zarówno po stronie 

sektora nauki (niezadowalająca podaż efektów badań z potencjałem do zastosowania w praktyce społeczno-

gospodarczej), jak i po stronie biznesu (niezadowalający popyt na usługi B+R, nastawienie na konkurencję 

cenową). Ponadto, elastyczność wsparcia powinna umożliwiać realizację infrastruktury, którą można 

wykorzystywać w różnych celach, zarówno do prowadzenia badań podstawowych, badań komercyjnych, ale 

                                                 
15 Kraemer, S. K. (2006). Science and Technology Policy in the United States: Open Systems in Action. New Brunswick, 
NJ: Rutgers University Press. 
16 Neal, H. A., Smith, T. L., & McCormick, J. B. (2008). Beyond Sputnik: US Science Policy in the Twenty-First Century. Ann 
Arbor: University of Michigan Press; Leonchuk, L., McGowen, L.C., & Gray, D.O. (2016). IUCRC Program Findings from 
the Center Structure Database [PDF Document]. 
17 Bozeman, B., & Boardman, P.C. (2004). The NSF Engineering Research Centers and the University–Industry Research 
Revolution. The Journal of Technology Transfer, 29(3–4), 365–375; Ponomariov, B. L., & Boardman, P. C. (2010). 
Influencing Scientists’ Collaboration and Productivity Patterns through New Institutions: University Research Centers 
and Scientific and Technical Human Capital. Research Policy, 39(5), 613–624. 
18 Minniberger Ch., Plaschnik Y., Schmidt S., Płoszaj A. (2012). Knowledge Network Management Transfer - Strategic 
Guideline and Policy Recommendations. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. 
19 Płoszaj A. (2013). Sieci instytucji otoczenia biznesu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. 
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także dydaktyki – takie ramowe założenie może być efektywniejsze niż próby ścisłego rozgraniczania z jakimi 

mieliśmy do czynienia w poprzedniej i obecnej perspektywie finansowej UE. 

 

Najważniejsze problemy na poziomie operacyjnym wdrażania działania 1.1 i poszczególnych projektów to: 

 Długi czas od pomysłu na projekt do rozpoczęcia jego realizacji. Pomysły na projekty, które są lub 

będą realizowane w ramach działania 1.1 powstawały w 2013 r. (tj. w momencie krystalizowania się 

Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej oraz kontraktów terytorialnych). Jedyny obecnie realizowany 

projekt jest na wczesnym etapie, tj. przed ogłoszeniem głównych przetargów na nową infrastrukturę. 

W przypadku tego projektu od pomysłu do początku realizacji upłynęło 5-6 lat. W przypadku 

projektów, które być może będą realizowane ten okres może być  dłuższy (należy zauważyć, że 

projekty uwzględnione w ostatniej aktualizacji załącznika 5b do kontraktu terytorialnego tworzone 

były później – zatem w ich przypadku okres od pomysłu do realizacji niekoniecznie będzie dłuższy). 

Ponadto biorąc pod uwagę nie moment rozpoczęcia projekt, ale moment, w którym infrastruktura 

osiąga stan gotowości do realizowania prac badawczo-rozwojowych należy spodziewać się, że okres 

od pomysłu do realizacji będzie wynosił raczej więcej niż 7-8 lat. W przypadku inicjatyw B+R mających 

mieć zastosowanie w innowacyjnej działalności przedsiębiorstw tak długie przesunięcie może 

powodować znaczące zmniejszenie potencjału komercjalizacyjnego. Jeden z uczestników panelu 

zorganizowanego na potrzeby niniejszej ewaluacji wskazał, że taka sytuacja dotyczy sektora 

fotowoltaiki – intensywny rozwój technologii stworzenie nowych mocy produkcyjnych i potencjału 

badawczego w ośrodkach zagranicznych powoduje, że działania, które kilka lat temu wydawały się 

bardzo obiecujące i warte podjęcia w regionie, obecnie mogą okazać się nieopłacalne. Inny, bardziej 

namacalny efekt opóźnień to nieprzewidywany wzrost kosztów materiałów budowalnych oraz 

robocizny – co może być istotnym ryzykiem wykonawczym na etapie realizacji projektów. 

o Długość całego procesu jest zarówno wynikiem działań władz centralnych (np. opóźniona 

publikacja rozporządzenia wdrożeniowego, co doprowadziło do konieczności anulowania 

pierwszego naboru w działaniu 1.1), jak i procedur konkursowych w województwie 

małopolskim (długi czas oceny wniosków, procedury odwoławcze). 

 

 W części gospodarczej projektów maksymalny próg dofinansowania ustalono na poziomie 50%. 

Oznacza to, że wnioskodawcy muszą zapewnić wniesienie wkładu własnego w wysokości co najmniej 

50% kosztów kwalifikowanych części gospodarczej projektu. Ponadto beneficjenci muszą zapewnić 

środki na pokrycie kosztów niekwalifikowanych, w szczególności VAT w części gospodarczej, a także 

innych kosztów niekwalifikowanych (np. infrastruktura towarzysząca: parking, zagospodarowanie 

otoczenia wokół obiektu infrastruktury badawczej). W efekcie realizacja projektów wymaga od 

beneficjentów zapewnienia wysokich środków własnych. Skutkuje to dość małą atrakcyjnością 

mechanizmu dla potencjalnych wnioskodawców, a także wymusza radykalne ograniczanie zakresu 

rzeczowego projektów w relacji do pierwotnych założeń (tj. pomysłów na projekty, które tworzone 

były przed wpisaniem projektów na listę w kontrakcie terytorialnym). 

 

 Dla wnioskodawców problematyczny jest brak elastyczności dotyczącej sposobu wnoszenia wkładu 

własnego do projektów, zwłaszcza w części gospodarczej. Otóż wkład własny nie może mieć znamion 

środków publicznych. W praktyce oznacza to, że wkład własny powinien mieć charakter pieniężny, w 

szczególności w postaci: (1) środków wypracowanych przez beneficjenta z działalności gospodarczej; 

(2) środków pochodzących z wkładu od przedsiębiorstw; (3) środków pochodzących z kredytów 

komercyjnych. Każdy z tych sposobów wnoszenia wkładu własnego jest problematyczny i 
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nieatrakcyjny dla potencjalnych wnioskodawców. Po pierwsze, działalność gospodarcza prowadzona 

przez jednostki sfery B+R w Polsce jest zazwyczaj ograniczona i nie generuje dużych zysków. Po 

drugie, przyjęte w programie rozwiązania powodują, że z perspektywy przedsiębiorców udział 

finansowy w projekcie jest nieatrakcyjny (por. niżej). Po trzecie, w przypadku korzystania z 

komercyjnego kredytu koszty całego przedsięwzięcia zdecydowanie rosną. Pewnym ukłonem w 

stronę potencjalnych wnioskodawców jest możliwość wnoszenia wkładu własnego w postaci 

gruntów i budynków (jednak także i w tym przypadku pojawiają się dodatkowe ograniczenia 

zmniejszające elastyczność i atrakcyjność tego rozwiązania). 

 

 Innym wymiarem problemów z pozyskiwaniem i wykazywaniem wkładu własnego są nieatrakcyjne 

warunki udziału finansowego przedsiębiorstw w projektach w ramach działania 1.1. Jeden z 

respondentów przedstawia ten problem następująco  

„…kwestia partnera w postaci przedsiębiorcy, no trudno znaleźć przedsiębiorcę, który będzie chciał 

włożyć kilka milionów złotych do projektu w sytuacji, kiedy nie przekroczy 10% wartości projektu, 

tak naprawdę z tego projektu nie ma nic poza prestiżem, że jest z nami w projekcie. Co więcej w 

sytuacji, kiedy na przykład próbowaliśmy o tym, co wcześniej powiedziałem, spowodować, żeby 

taki partner wniósł na przykład swoją aparaturę w postaci wkładu własnego, znaczy wkładu tego 

partnera, co też w ten sposób byśmy mogli ponieść wkład własny, no to dostaliśmy takie 

wyjaśnienie, że owszem może, ale pod warunkiem, że aparatura nie będzie zakupiona na cele 

działalności gospodarczej. Więc moje pytanie, jakie inne środki trwałe może kupić przedsiębiorca, 

bo wydaje mi się, że tylko takie, które kupuje w celu prowadzenia działalności gospodarczej? No i 

tak jakby przejść przez te wszystkie zapisy, które tam były, to się okazywało, że duża część z nich 

jest po prostu nie do zrealizowania. [cytat z wywiadu indywidualnego]. 

 
W efekcie, przedsiębiorcy nie są zainteresowani finansowym zaangażowaniem w projekty 

realizowane w ramach działania 1.1. 

 

 Problematyczny jest wymóg prowadzenia tylko i wyłącznie działalności komercyjnej w przypadku 

projektów – a także ich wydzielonych części – z pomocą publiczną i niekwalifikowalnym VAT. Jeżeli 

beneficjent realizuje projekt, lub jego część, w reżimie niekwalifikowalności VAT (czyli w mniej 

finansowo korzystnym dla niego układzie) to powinien mieć możliwość uzupełniającego prowadzenia 

działalność niekomercyjnej w tym projekcie lub jego wydzielonej części podlegającej 

niekwalifikowalności VAT. Należy podkreślić, że odwrotna sytuacja, tj. realizacji usług komercyjnych 

w projekcie lub jego części z kwalifikowanym VAT obecnie nie jest możliwa. Tego typu mechanizm 

był pierwotnie przewidywany – dopuszczenie tzw. „pomocniczej działalności gospodarczej” 

wykorzystującej do 20% rocznych zasobów projektu. Takie rozwiązanie było sformułowane w 

opublikowanym w poł. 2014 r. komunikacie KE pn. „Zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na 

działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną” (2014/C 198/01). Ostatecznie, już po zatwierdzeniu 

pierwotnych wersji regionalnych programów operacyjnych, w wyniku ustaleń władz krajowych oraz 

Komisji Europejskiej wykluczono stosowanie mechanizmu działalności pomocniczej w projektach 

realizowanych w ramach PI 1a (w przypadku woj. małopolskiego: w działaniu 1.1). 

 

 Kolejnym czynnikiem zmniejszającym atrakcyjność działania 1.1 dla potencjalnych wnioskodawców 

jest mechanizm „monitorowania i wycofania” i związane z nim długoletnie zobowiązania 

monitoringowe i ewentualne sankcje w przypadku przekroczenia zakładanych wskaźników 
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dotyczących gospodarczego wykorzystania infrastruktury. W przypadku projektów zakładających 

inwestycje kubaturowe okres monitorowania może wynosić nawet 40 lat. W zgodnej opinii 

uczestników panelu dyskusyjnego taki horyzont czasowy jest zbyt długi nie tylko ze względów 

techniczno-praktycznych, ale także merytorycznych – należy pamiętać, że mamy do czynienia z 

projektami dotyczącymi badań i rozwoju, postęp technologiczny oraz związany z nim popyt na 

określone usługi jest niemożliwy do przewidzenia w perspektywie kilkudziesięciu lat. 

 

 Trudnością ograniczającą atrakcyjność działania 1.1 z perspektywy potencjalnych wnioskodawców 

jest również wymóg zadeklarowania i realizacji określonego poziomu przychodów od podmiotów 

prywatnych (z działalności komercyjnej opartej na infrastrukturze finansowanej w ramach projektu). 

Z uwagi na charakter działalności badawczo-rozwojowej, tj. wysokiego poziomu zindywidualizowania 

usług oraz trudności z szacowaniem popytu na tego typu usługi w długim okresie, dokładne 

oszacowanie przychodów jest w zasadzie niemożliwe. Wymóg takiego szacunku nakłada na 

wnioskodawców (i w efekcie beneficjentów) nadmierne obciążenia i ryzyka. 

  

 Wzrost kosztów prac budowalnych (materiały, robocizna), jaki obserwowany jest w ostatnich dwóch 

latach powoduje konieczność rewizji kosztorysów projektów i stwarza ryzyko, że oferty uzyskane w 

postępowaniach przetargowych będą przewyższać zaplanowane kwoty na wykonanie 

poszczególnych prac. 

 

Kryteria oceny wniosków oraz formularze wniosku nie stanowią istotnego problemu ani z perspektywy 

projektodawców, ani z perspektywy urzędu. Ponieważ nie są planowane kolejne nabory w działaniu 1.1 – 

kwestie techniczne związane z procesem aplikowania i wyboru wniosków mają marginalne znaczenie dla 

wdrażania RPO WM. Z kolei kwestie formalne związane z realizacją i rozliczaniem projektów 

(sprawozdawczość, wnioski o płatność, aneksowanie umów) na tym etapie nie są możliwe do oceny, co 

wynika z tego, że jedyny projekt z podpisaną umową w działaniu 1.1 jest na wczesnym etapie realizacji. 

4.4. Pomoc zwrotna 
 

Istota pomocy zwrotnej 

Rozporządzenie ogólne nr 1303/2013 nie definiuje pomocy zwrotnej (ang. repayable assistance). Niemniej 

wymienia ją spośród dostępnych form wsparcia (art. 66). Wytyczne Komisji Europejskiej20 wskazują jednak, 

że pomoc zwrotną należy definiować przez porównanie do zakresu innych form wsparcia opisanych w 

Rozporządzeniu Ogólnym. 

Pomoc zwrotna jest szczególnie uzasadniona m. in. wówczas, gdy dla osiągnięcia celów projektu, w tym tych 

dodatkowych, wymagana jest szczególna elastyczność w udzielaniu wsparcia. Ponadto, zaleca się ich 

stosowanie, gdy rezultaty projektu są nieprzewidywalne lub nie dają się z góry przewidzieć. Tego rodzaju 

okoliczności występują w przypadku inwestycji m., in. w infrastrukturę badawczo-rozwojową. 

Podstawa prawna funkcjonowania pomocy zwrotnej jest taka sama jak dla dotacji. Ma to istotne 

konsekwencje dla funkcjonowania tej formy wsparcia. Obowiązują zatem wymogi związane z trwałością lub 

też generowaniem dochodu przez projekt. Zasadniczą różnicę stanowi przede wszystkim konieczność spłaty 

                                                 
20 Komisja Europejska, Definition and use of repayable assistance in comparison to financial instruments and grants, 
EGESIF_15_0005-01, Bruksela 2014, s. 2. 
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pomocy zwrotnej oraz – odpowiadający jej – brak takiego wymogu w przypadku udzielanej i odpowiednio 

rozliczonej dotacji bezzwrotnej. 

Pomocą zwrotną można objąć takie operacje, w przypadku których nie jest z góry możliwe określenie 

wielkości wymaganej spłaty, gdyż zależy to od warunków realizacji przedsięwzięcia objętego projektem 

inwestycyjnym. 

 

Wsparcia w formie pomocy zwrotnej udziela się na podstawie umowy z jego beneficjentem. Określa się w 

niej jednoznacznie warunki wdrażania oraz zasady spłaty wsparcia zwrotnego (lub jego częściowego lub 

całkowitego umorzenia). Spłata zobowiązania nie umniejsza wielkości udzielonej pomocy na rzecz 

beneficjenta21. Nie powoduje również zmniejszenia wysokości wydatków kwalifikowanych.  

Pomoc zwrotna nie jest ogólnie oprocentowana. Pożyczki stanowiące pomoc zwrotną mogą być 

oprocentowane tylko wówczas, gdy pomoc zwrotna wiąże się jednocześnie z udzieleniem pomocy 

publicznej22. Doświadczenia irlandzkie23 wskazują na to, że na pożyczki w formie pomocy zwrotnej nie nakłada 

się odsetek lub są one oprocentowane na bardzo preferencyjnych zasadach.  

Pomoc zwrotna pozwala na większą elastyczność w monitorowaniu spłat niż ma to miejsce w przypadku 

instrumentów finansowych. Nie określono ogólnych – w odróżnieniu od reguł dotyczących instrumentów 

finansowych – wymogów normatywnych w zakresie monitorowania i sprawozdawczości pomocy zwrotnej24. 

Ponadto, można stosować – w przypadku pomocy zwrotnej – mechanizmy motywacyjne, zachęcające 

beneficjentów do osiągnięcia lepszych efektów, w wyniku realizacji dofinansowanego projektu. Należy 

jednak podkreślić, że warunki spłaty i sprawozdawczości powinny być precyzyjnie określone w umowie z 

beneficjentem.  

Cechą szczególną pomocy zwrotnej jest powiązanie warunków spłaty z zdarzeniami, których ziszczenie się 

nie jest pewne w momencie udzielenia wsparcia. Pomoc zwrotna jest dopuszczalna w następujących trzech 

sytuacjach: 

a) Operacji o nieprzewidywalnych wynikach. Spłata zobowiązania będzie następowała wyłącznie 

w przypadku osiągnięcia sukcesu. W przypadku niepowodzenia, spłata nie będzie wymagana; 

b) Operacji z określonym, mierzalnym celem. Zobowiązanie będzie wymagało spłaty tylko wówczas, gdy 

nie osiągnie się określonych w umowie wskaźników (lub ich kombinacji); 

c) Operacji generującej przychód, dla której pożądane jest osiągnięcie dodatkowych celów polityki 

publicznej. W tym przypadku wsparcie musi być w pełni zwrócone, chyba że wybrane wskaźniki 

osiągną określony poziom i pozwolą na umorzenie części zobowiązania.  

Pomoc zwrotna przyjmuje najczęściej formę nieoprocentowanej lub preferencyjnej pożyczki z długim 

okresem spłaty (6-10 lat) oraz karencji spłaty (najczęściej 24 do 36 miesięcy). Oprócz tego, zachęta (ang. 

incentive) w postaci umorzenia części zobowiązania ma służyć do przekroczenia celów projektu, których 

osiągnięcie nie jest pewne.  

Wymóg trwałości projektu w przypadku pomocy zwrotnej pokrywa się z wymogami określonymi dla dotacji 

bezzwrotnej, zarówno w zakresie utrzymania inwestycji jak również przechowywania dokumentacji (art. 71 

oraz 140 Rozporządzenia Ogólnego nr 1303/2013)25. 

                                                 
21 Ten element różni pomoc zwrotną od instrumentów finansowych o charakterze pożyczkowym, w przypadku których 
pożyczony kapitał nie stanowił podstawy do określania wielkości udzielonej pomocy publicznej.  
22 Definition and use of repayable.., op. cit., s. 6. 
23 K. Pelc, Repayable Assistance: Evolution or Revolution for European Territorial Cooperation?, INTERACT, 2014, nr 4, 
s. 22-26. 
24 Definition and use of repayable.., op. cit., s. 4. 
25 Definition and use of repayable.., op. cit., s. 5. 
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Potencjał wykorzystania pomocy zwrotnej w działaniu 1.1 

Działanie 1.1 służy wzmocnieniu potencjału infrastrukturalnego sektora naukowo-badawczego oraz zdolności 

do podejmowania współpracy z sektorem biznesu w zakresie działalności badawczo-rozwojowej. 

Beneficjentem wsparcia mogą być uczelnie, jednostki naukowe lub konsorcja, których liderem jest jednostka 

naukowa.  Wyłączone ze wsparcia są inwestycje w infrastrukturę dydaktyczną. Wsparcie infrastruktury 

towarzyszącej jest możliwe wyłącznie pod warunkiem wykazania przez potencjalnego beneficjenta, że 

infrastruktura ta przyczynia się do szerszej realizacji celów projektu. Dodatkowym ograniczeniem dla 

realizacji Działania jest umożliwienie finansowania wyłącznie projektów wskazanych w Kontrakcie 

Terytorialnym dla Województwa Małopolskiego.  

Na możliwość wykorzystania zwrotnego mechanizmu finansowania, w tym w szczególności pomocy zwrotnej, 

wskazuje charakter inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową. Dzięki inwestycji, stworzone zostaną 

środki trwałe. Pozawalają one uzyskiwać przychody jak i również mogą stanowić przedmiot zabezpieczenia, 

oczywiście z zastrzeżeniem wymogu zachowania trwałości dla realizowanego projektu inwestycyjnego26.  

Pewien potencjał dla zastosowania pomocy zwrotnej stanowi to, że każdorazowo powinna być ona 

wykorzystywana również w działalności gospodarczej. Realizacja projektów komercyjnych zapewni nadwyżkę 

umożliwiającą spłatę udzielonego wsparcia zwrotnego.  

Wykorzystanie mechanizmu pomocy zwrotnej rozwiązuje w dużym stopniu problem finansowania 

pomostowego w przypadku wsparcia bezzwrotnego jak również potrzebę wsparcia zaliczkowego, która 

wymaga istotnych nakładów beneficjenta i instytucji pośredniczej na etapie rozliczania projektu dotacyjnego. 

Forma wsparcia w postaci pomocy zwrotnej ułatwia również dokonanie rozliczenia projektu po zakończeniu 

procesu inwestycyjnego i uzyskaniu pierwszych przychodów gospodarczych ze stworzonej infrastruktury. Z 

drugiej jednak strony, wymagałoby to opracowania szczególnych procedur dla tej mało rozpowszechnionej 

formy wsparcia.  

Ponadto, należy wskazać, że potencjalni beneficjenci wsparcia, czyli uczelnie i jednostki naukowe, są 

podmiotami o silnej pozycji majątkowej, dzięki której są w stanie dokonać spłaty wielomilionowych 

zobowiązań finansowych wynikających z udzielonego wsparcia zwrotnego.  

Mechanizm pomocy zwrotnej wykorzystywano już w ramach inwestycji infrastrukturalnych. Można by tu 

wskazać przede wszystkim program pomocy zwrotnej w Ramach I. Osi Priorytetowej Zmniejszenie 

emisyjności gospodarki dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 

Jednocześnie w województwie łódzkim wsparcie badawczo-rozwojowe – w tym analogicznym do Działania 

1.1. RPO WM 2014-2020 – oparto na mechanizmie pomocy zwrotnej.  

Rozważając możliwość wykorzystania formy wsparcia w postaci pomocy zwrotnej, nie sposób nie wskazać na 

przesłanki, które nie zachęcają do wykorzystania tego mechanizmu. Realizacja Działania 1.1 znajduje się już 

na stosunkowo późnym etapie wdrażania. Trwa obecnie czwarty nabór. Jednocześnie projekty w trzecim 

naborze podlegają ocenie. Jak wskazywali przedstawiciele instytucji pośredniczącej, można oczekiwać, że 

czwarty nabór będzie już ostatni, a alokacja powinna być zasadniczo wyczerpana.  

Pierwotnie zakładano szybkie wyczerpanie alokacji na Działanie 1.1. Stąd w drugim naborze27 określono pełną 

alokację na Działanie. Niemniej zainteresowanie potencjalnych beneficjentów okazało się być 

niewystarczające. Jednostki naukowe wskazywały, że poważną barierę korzystania ze wsparcia – w tym 

również z dotacji – stanowiły perspektywy komercyjne wykorzystania infrastruktury badawczej. Jeśli byłby 

                                                 
26 Nie stanowią one natomiast bariery w przypadku projektu finansowanego za pomocą instrumentu finansowego.  
27 Pierwszy nabór w Działaniu 1.1 został – ze względów formalnych – anulowany.  
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one bardzo dobre, uczelnie lub jednostki naukowe pozyskałyby bez problemu finansowanie komercyjne na 

realizację projektów28.  

Poważnym wyzwaniem dla wykorzystania pomocy zwrotnej jest istotne ograniczenie grupy docelowej 

wynikającej z Kontraktu Terytorialnego. Konieczność zapewnienia koordynacji – na poziomie regionalnym i 

krajowym – w inwestowaniu w strategiczną infrastrukturę badawczo-rozwojową. Z drugiej jednak strony, 

zwrotne formy interwencji wymagają zapewnienia dużych grup docelowych, gdyż są one mniej atrakcyjne niż 

wsparcie bezzwrotne. I tak, dla przykładu, w jednej z innych ekspertyz określiliśmy, że zainteresowanie 

potencjalnych beneficjentów instrumentem interwencji było kilkukrotnie mniejsze w przypadku wsparcia 

zwrotnego niż bezzwrotnego29. W efekcie, skuteczność interwencji za pomocą instrumentów zwrotnych 

wymaga włączenia dużej grupy potencjalnych beneficjentów. Natomiast w przypadku Działania 1.1 pozostaje 

ona bardzo ograniczona, również ze względu na zapisy Kontraktu Terytorialnego.  

Nie można zapominać o tym, że działalność badawcza nie stanowi głównego obszaru działalności uczelni 

wyższych. W strukturze przychodów jednostek naukowych dominują wpływy z działalności dydaktycznej 

stanowiące w szkołach publicznych 77% ogółu przychodów. Z tego, względu uczelnie są najbardziej 

zainteresowane inwestycjami w infrastrukturę dydaktyczną, która nie jest jednak objęta zakresem 

interwencji w Działaniu 1.1. Jednocześnie po roku 2010 malała ogólna liczba studentów. Z punktu widzenia 

uczelni oznacza to również spadek liczby studentów niestacjonarnych i podyplomowych30. Powyższa 

okoliczność jest o tyle ważne, że płatne formy studiowania mogłyby potencjalnie stanowić źródła wkładu 

środków prywatnych (niebędących środkami publicznymi) w obszarze infrastruktury badawczej. Na ten 

istotny problem, wynikający z finansowania części gospodarczej infrastruktury w projektach Działania 1.1, 

wskazywali rozmówcy w badaniu jakościowym. 

W tym miejscu warto odwołać się do wyników innego badania, w którym analizowano możliwość 

wykorzystania instrumentów zwrotnych przez uczelnie wyższe w Polsce. Przedstawiciele uczelni zastrzegali, 

że analiza ryzyka przeprowadzona przez władze uczelni mogłaby przeszkodzić w ubieganiu się o wsparcie 

zwrotne. Ogólnie rzecz biorąc, uczelnie nie mają mechanizmu podejmowania ryzyka ekonomicznego. Z reguły 

uczelnie nie stworzyły szczególnych praktyk w tym zakresie i charakteryzuje je generalnie niska skłonność nie 

tylko do zaciągania zobowiązań finansowych na realizację projektów inwestycyjnych31.  

W województwie łódzkim uruchomiono instrument pomocy zwrotnej w analogicznym obszarze interwencji. 

Należy jednak podkreślić, że – w zakresie skutków, sposobu realizacji jak i montażu finansowego – udzielane 

w tej formie wsparcie nie różniło się istotnie od instrumentów dotacyjnych32. W wielu krajach, takich jak m. 

in. Portugalia, forma pomocy zwrotnej upowszechniła się tylko i wyłącznie z tego powodu, że umożliwiała 

zmniejszenie udziału projektów dotacyjnych i służyła zwiększeniu udziału zwrotnych form finansowanie w 

stosunku do samych dotacji. Doświadczenia portugalskie stanowiły m. in. przesłankę do zgłoszonego przez 

służby Komisji Europejskiej zamiaru rezygnacji z formy pomocy zwrotnej w perspektywie finansowej na lata 

2021-202733.  

                                                 
28 Wniosek na podstawie wyników badania jakościowego z grupą docelową w Działaniu 1.1.  
29 LBE/STOS, Ocena ex ante instrumentów finansowych oraz możliwości zastosowania pomocy zwrotnej w ramach 
Działania 2.4 „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego” 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 2018.  
30 Ocena zapotrzebowania na instrumenty zwrotne i finansowe w obszarze szkolnictwa wyższego PO WER, Ministerstwo 
Rozwoju, Warszawa 2016. 
31 Ibidem, s. 67.  
32 Wniosek na podstawie badania przeprowadzonego przez Wykonawcę w województwie łódzkim w 2018 r.  
33 LBE/STOS, Ocena ex ante instrumentów finansowych oraz możliwości zastosowania pomocy zwrotnej w ramach 
Działania 2.4 …, op. cit. 
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Pewne znaczenie posiadają również nakłady administracyjne. Należy podkreślić, że instytucje wdrażające 

Działanie 1.1 miały dotychczas doświadczenie z instrumentami dotacyjnymi. Wykorzystanie nowej formy 

wsparcia wymagałoby istotnych przygotowań, również w zakresie dostosowania dokumentów 

programowych oraz odpowiednich wytycznych. Okres wymagany do przeprowadzania tych prac, kierując się 

i szacując na podstawie doświadczeń innych programów operacyjnych, wynosiłby od 9 miesięcy do jednego 

roku. Biorąc pod uwagę etap na jaki znajduje się realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego, jest to 

bardzo dużo. W praktyce, instrument nie zostałby uruchomiony jeszcze w 2019 r.  

Powyższe rozważania prowadzą do wniosku, że nie należy zalecić wdrażania nowej formy interwencji w 

postaci pomocy zwrotnej w Działaniu 1.1. 

 

4.5. Podsumowanie 
 
Idea działania 1.1 nakierowanego na rozwój publicznej infrastruktury badawczo-rozwojowej mającej 

umożliwiać stymulowania rozwoju współpracy między sferą nauki i biznesu oraz komercjalizację wiedzy i 

technologii wydaje się słuszna, zwłaszcza w przypadku woj. małopolskiego, w którym skoncentrowany jest 

istotny w skali krajowej potencjał naukowy. Jednakże formalne ramy działania 1.1 zostały określone zbyt 

ściśle, wymogi dotyczące wkładu własnego, udziału przedsiębiorstw w projektach oraz pomocy publicznej, 

zmniejszają atrakcyjność działania dla potencjalnych beneficjentów. Publiczne jednostki badawcze i szkoły 

wyższe oczekują bardziej elastycznego wsparcia, pozwalającego łączyć działalność stricte badawczą z 

działalnością komercyjną a także dydaktyką. Według obecnie obowiązujących regulacji takie wsparcie w 

ramach funduszy unijnych jest w zasadzie niemożliwe. Taka sytuacja pokazuje rozmijanie się potrzeb i 

możliwości sfery B+R z wizjami jej rozwoju lansowanymi przez decydentów na poziomie krajowym oraz UE. 

Trudności w realizacji działania 1.1. wskazują na potrzebę gruntownego przemodelowania podejścia do 

wsparcia infrastruktury B+R w kolejnej perspektywie finansowej funduszy unijnych. 

 

Wdrażanie działania 1.1 trwa bardzo długo, w efekcie od pomysłu na projekt, do jego realizacji upływa wiele 

lat. Można oszacować, że w większości przypadków będzie to co najmniej 7-8 lat. Co może powodować 

zmniejszenie potencjału projektów do generowania innowacyjnych rozwiązań. 

 

W efekcie stan wdrażania działania 1.1 jest niezadowalający. Na dzień 30.09.2018 kontraktacja w działaniu 

1.1 stanowi 8,22% zaplanowanej alokacji34. W realizacji znajduje się jeden projekt, trzy kolejne mają szansę 

na finansowanie w konkursie będącym na etapie oceny merytorycznej według stanu na 15 stycznia 2019 r.. 

Kolejne projekty mają szansę na finansowanie w ostatnim konkursie uruchomionym w październiku 2018 r.. 

W ich przypadku wyzwaniem będzie etap realizacji, na który zostanie stosunkowo mało czas, zważywszy na 

wielomiesięczną procedurę oceny wniosków. 

 

                                                 
34 Przy kursie wymiany EUR/PLN wynoszącym 4,26 PLN. 
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5. OBSZAR 2 - WSPARCIE W ZAKRESIE BADAŃ I INNOWACJI 

W PRZEDSIĘBIORSTWACH 

5.1. Stan wdrażania działania 1.2 

 

 

5.1.1 Zainteresowanie ubieganiem się o wsparcie 

W poddziałaniu 1.2.1 do dnia 31 grudnia 2018r. ogłoszone zostały do tej pory 4 nabory wniosków z czego w 

ostatnim naborze termin składania wniosków upływa dopiero 19.02.2019r. Łączna liczba złożonych 

wniosków wyniosła 452 natomiast liczba unikalnych wnioskodawców 326. Szczegółowe dane na temat 

poszczególnych naborów zawiera poniższa tabela. 

 

Tabela 4 Podstawowe dane dotyczące naborów ogłaszanych w ramach poddziałania 1.2.1 
 Alokacja 

zł 

Data zakończenia 

naboru wniosków 

Liczba złożonych 

wniosków 

Wnioskowana kwota dofinansowania 

zł 

1 nabór 87 760 000 31.10.2016 166 383 805 500 

2 nabór 173 240 000 03.10.2017 204 464 639 101 

3 nabór 67 438 578 25.09.2018 81 177 397 768,42 

4 nabór 
210 759 895,64 19.02.2019 

9 (pierwsza 

runda) 
16 279 045,30 (pierwsza runda) 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Zainteresowanie aplikowaniem o środki na projekty B+R należy więc uznać za stosunkowo wysokie. W 

każdym z naborów wartość wnioskowanego dofinansowania istotnie przekraczała alokację na nabór. Warto 

liczbę unikalnych wnioskodawców odnieść do liczby małopolskich firm, które według danych GUS w roku 

2016 podejmowały działalność badawczo-rozwojową – populacja ta liczyła 393 podmioty czyli była niewiele 

większa od liczby firm ubiegających się o wsparcie z poddziałania 1.2.1. Nawet jeżeli weźmie się pod uwagę 

fakt, że dane GUS mogą być zaniżone (na takie ryzyko wskazuje się w różnych publikacjach) i to nawet 

dwukrotnie (co wynika z oszacowań przedstawionych w raporcie „Ocena skuteczności wdrażania PO IR”) to 

nadal liczba aplikujących będzie stanowić około 40% całkowitej populacji małopolskich firm aktywnych 

badawczo.  

 

Łączna liczba zawartych w poddziałaniu 1.2.1 umów to 80 na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 179,7 

mln zł co stanowi 32% alokacji35. 

 

W poddziałaniu 1.2.2 do dnia 31 grudnia 2018r ogłoszone i rozstrzygnięte zostały 2 nabory, w których złożono 

86 wniosków. O wsparcie ubiegało się 76 unikalnych firm. Szczegółowe dane zawiera poniższa tabela. 

 

 

 

                                                 
35 Dla przeliczeń alokacji z EUR na PLN zastosowano średni ubiegłoroczny kurs euro w wysokości 4,26 
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Tabela 5 Podstawowe dane dotyczące naborów ogłaszanych w ramach poddziałania 1.2.2 
 

Alokacja 

zł 

Data zakończenia 

naboru wniosków 

Liczba złożonych 

wniosków 

Wnioskowana kwota 

dofinansowani 

zł a 

1 nabór 87 760 000 30.09.2016 49 74 157 011,50 

2 nabór 84 864 000 30.01.2018 37 36 875 326,38 

Źródło: Opracowanie własne 

Zainteresowanie wsparciem na inwestycje w infrastrukturę badawczą jest zdecydowanie niższe od wsparcia 

na realizację projektów B+R co wynika między innymi z wyraźnie niższej intensywności wsparcia. Szczegółowe 

przyczyny zostały omówione w dalszej części raportu.   

 

Aktualnie w poddziałaniu zawartych jest 40 umów na kwotę dofinansowania wynoszącą 43 mln zł co stanowi 

42% alokacji. 

 

W poddziałaniu 1.2.3 ogłoszone i rozstrzygnięte zostały 4 nabory, w których złożono 523 wnioski. 

Poddziałanie spośród wszystkich instrumentów wsparcia oferowanych w działaniu 1.2 cieszyło się 

największym zainteresowaniem na co zapewne wpływ miała wysoka intensywność wsparcia (podstawą 

udzielania pomocy jest pomoc de minimis) oraz względnie prosty charakter dofinansowywanych projektów. 

Tabela 6 Podstawowe dane dotyczące naborów ogłaszanych w ramach poddziałania 1.2.3 

 
Alokacja 

zł 

Data zakończenia 

naboru wniosków 

Liczba złożonych 

wniosków 

Wnioskowana kwota 

dofinansowani 

zł a 

1 nabór 3 515 548 22.01.2016 190 12384716,02 

2 nabór 16 823 592 31.10.2016 181 13 007 741,76 

3 nabór 16 185 614,40 31.10.2017 57 3 520 563,06 

4 nabór 15 976 278 02.10.2018 95 6 410 430,16 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Kwotą 14,1 mln zł dofinansowano realizację 203 projektów. Poziom kontraktacji wynosi 23,5%. Łącznie w 

ramach działania 1.2 zawarto umowy dotyczące 322 projektów na kwotę dofinansowania wynoszącą 236,9 

mln zł co stanowi 33% alokacji.  

 

5.1.2 Wspólne i specyficzne dla Programu wskaźniki produktu  

 

Do priorytetu inwestycyjnego 1b przypisano 5 wskaźników, realizowanych przez projekty z działania 1.2. 

Poniżej zaprezentowano ich aktualne wartości oraz wartości szacowane na rok 2023 wraz z metodologią 

szacowania. Wartości docelowe szacowano w dwóch wariantach – optymistycznym zakładającym, że 

zakontraktowana zostanie pełna alokacja na będące w trakcie lub planowane do ogłoszenia nabory oraz 

wariancie realistycznym zakładającym, że poziom wykorzystania alokacji będzie analogiczny do 

dotychczasowego. 

 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie / Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 

 

Zgodnie z dokumentem „Informacje na temat ustanowienia ram wykonania dla RPO Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020” wskaźnik ma być realizowany dzięki interwencji podejmowanej w 
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działaniu 1.2 czyli dotacjom dla firm na projekty badawczo-rozwojowe, inwestycje w infrastrukturę B+R oraz 

tzw. bony na innowacje. Do wartości wskaźnika zaliczani są tzw. „unikalni” beneficjenci. 

 

Wartość celu pośredniego36 

 

Wartość celu pośredniego jest agregowana z operacji, w których wszystkie przedsięwzięcia służące osiąganiu 

produktów zostały w pełni zrealizowane, lecz dla których niekoniecznie zostały dokonane wszystkie płatności. 

Przyjęto, że wartości niezerowe dla celu pośredniego wskaźnika produktu są możliwe do wykazania w 

zakresie projektów objętych bonami na innowacje, z uwagi na krótki czas ich realizacji. Zgodnie z danymi 

otrzymanymi od Zamawiającego wartość wskaźnika na dzień 31.12.2018r. wynosi 213 co oznacza 

przekroczenie wartości celu pośredniego o 225%. 

 

Wartość celu końcowego 

 

1.2.1 

W poddziałaniu 1.2.1 wartość docelowa wskaźnika zgodnie z deklaracjami podmiotów, które zawarły umowę 

wynosi 89 natomiast po usunięciu duplikujących się numerów NIP 83. Do tej wartości należy doliczyć 7 

projektów realizowanych przez 7 podmiotów, które zostały wybrane do dofinansowania w ostatnim naborze, 

ale dla których nie zostały jeszcze zawarte umowy. Ponadto w ostatnim naborze nie rozstrzygnięto jeszcze V 

rundy, w której złożonych zostało 40 projektów. W rundach 1 – 4 odsetek dofinansowanych projektów 

wyniósł 34%. Przykładając tę wartość do V rundy otrzymujemy 14 wspartych projektów/podmiotów (na liście 

złożonych wniosków nie było powtarzających się firm). 

Łączna kwota na nabory nierozstrzygnięte oraz planowane do ogłoszenia to 294,1 mln zł z czego 72% 

przypada na projekty obejmujące komponent wdrożeniowy. Mimo szerszego zakresu przedmiotowego 

konkursu z projektów złożonych w ramach pierwszej rundy naboru wynika, że średnia kwota wnioskowanego 

dofinansowania jest niższa od średniej kwoty dofinansowania wnioskowanej w naborach nieobejmujących 

komponentu wdrożeniowego (1,69 względem 2,27). Dla celów dalszych obliczeń proponujemy przyjąć, że 

średnia wartość dofinansowania projektów złożonych w drugiej rundzie będzie analogiczna i wyniesie 1,69 

natomiast średnia wartość dofinansowania wnioskowanego w naborze planowanym na rok 2019 

(nieobejmującym komponentu wdrożeniowego: 2,27). Przyjmując, że średni poziom wykorzystania alokacji 

wyniesie tak jak dotychczas 65% oznacza to zakontraktowanie 137 mln zł w czwartym naborze i 54 mln zł w 

piątym naborze. Przyjmując średni poziom dofinansowania oznacza to wsparcie odpowiednio 81 i 24 

projektów. W wariancie optymistycznym zakładającym 100% kontraktację w ostatnich dwóch naborach 

dofinansowanych zostanie: 125 projektów w naborze 4 i 38 w naborze 5. 

Łącznie w ramach poddziałania w wariancie realistycznym zostanie zawartych jeszcze 126 umów natomiast 

w wariancie optymistycznym 183. Uwzględniając, że skala rozwiązywanych umów będzie zbliżona do 

dotychczasowej (2%) oznacza, to, że liczba umów nierozwiązanych wyniesie 123 w wariancie realistycznym i 

178 w wariancie optymistycznym. Uwzględniając dotychczasową relację liczby unikalnych beneficjentów do 

liczby projektów (0,93) oznacza to wsparcie odpowiednio 115 i 166 przedsiębiorstw. Sumując te wartości z 

wynikającą z już zawartych umów wartością docelową (83) otrzymano 218 wspartych firm w wariancie 

realistycznym i 270 w wariancie optymistycznym.  

 

                                                 
36 wartość celu pośredniego IZ jest zobowiązana szacować tylko w odniesieniu do wskaźników objętych ramami 
wykonania. 
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1.2.2 

W poddziałaniu liczba unikalnych beneficjentów to 37 przy liczbie projektów wynoszącej 40. Średnia wartość 

dofinansowania to 1,08 mln zł. W 2019r. planuje się ostatni nabór wniosków o dofinansowanie, na który 

alokowane zostanie 43 307 000. Z uwagi na zmniejszoną o połowę wartość alokacji w stosunku do 

dotychczasowych naborów przyjmujemy, że poziom wykorzystania alokacji będzie 2 razy wyższy i wyniesie 

50%. Otrzymujemy w ten sposób zakontraktowane 21,7 mln zł co przy średnim poziomie dofinansowania 

wynoszącym nieco ponad 1 mln zł daje 20 wspartych projektów. Zakładamy, że w ramach jednego naboru 

nie zdarzą się sytuacje, kiedy ten sam beneficjent będzie realizował więcej niż 1 projekt o infrastrukturalnym 

charakterze. W wariancie optymistycznym przy kontraktacji wynoszącej 100% liczba wspartych projektów (a 

tym samym i beneficjentów) wyniesie 40. Uwzględniając dotychczasową skalę rozwiązywania umów (9%) 

liczba umów nierozwiązanych dla projektów wybranych do dofinansowania w roku 2019 wyniesie 18 w 

wariancie realistycznym i 36 w wariancie optymistycznym.  

Podsumowując powyższe wartości liczba unikalnych firm wspartych w poddziałaniu 1.2.2 wahać się będzie 

od 56 w wariancie realistycznym do 74 w wariancie optymistycznym. 

 

1.2.3 

W poddziałaniu liczba unikalnychbeneficjentów to 179 przy liczbie projektów wynoszącej 202. Nie zostały 

jeszcze zawarte umowy dla V rundy ostatniego naboru, w której do dofinansowania wybrano 30 projektów. 

Średnia wartość dofinansowania to 69,4 tys. zł. W 2019r. planuje się nabór, na który zostanie alokowane 

16 603 903,8 zł. Przyjmując w wariancie realistycznym średni poziom wykorzystania alokacji w ostatnich 

trzech naborach37 wynoszący 20% oznacza to zakontraktowanie w piątym naborze 3,32 mln zł a tym samym 

wsparcie 48 projektów (3,32 mln zł / 69,4 tys. zł). W wariancie optymistycznym zakładającym 100% 

kontraktację dofinansowanie otrzyma 239 projektów. Dodając do tych wartości 30 projektów wybranych do 

dofinansowania w V rundzie ostatniego naboru otrzymujemy odpowiednio 78 i 269 projektów. Korygując 

powyższe wartości o odsetek dotyczący umów rozwiązanych (dotychczas w poddziałaniu 1.2.3 rozwiązanych 

zostało 15% umów) otrzymujemy 66 i 228 projektów co przekładać się będzie na 58 i 202 unikalnych 

beneficjentów. 

Podsumowując powyższe wartości liczba unikalnych firm wspartych w poddziałaniu 1.2.3 wahać się będzie 

od 237 (179+58) w wariancie realistycznym do 381 (179 +202) w wariancie optymistycznym. 

 

Łącznie w ww. działaniach wspartych zostanie w wariancie realistycznym: 512 firm a w wariancie 

optymistycznym 725. Należy pamiętać, że podane wartości dotyczą firm unikalnych w ramach 

poszczególnych schematów wsparcia. Mogą natomiast zdarzyć się sytuacje, że ta sama firma otrzyma 

dofinansowanie z różnych schematów. W dotychczasowych naborach liczba unikalnych firm w 

poszczególnych poddziałaniach wyniosła 294 natomiast liczba unikalnych w całym działaniu 1.2 to 274. 

Przykładając te wartości do dokonanych oszacowań oznacza to wsparcie w ramach działania 1.2 do końca 

okresu programowania otrzyma 477 firm w wariancie realistycznym i 675 w wariancie optymistycznym.  

 

Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) 

 

Wartość wskaźnika dotyczy projektów z działania 1.2. Wskaźnik obejmuje łączną wartość wkładu prywatnego 

w realizowany projekt, który uzyskał pomoc państwa w formie bezzwrotnej dotacji, wliczając również wydatki 

niekwalifikowalne w ramach projektu. Wskaźnik mierzony jest na moment zatwierdzenia wniosku o płatność 

                                                 
37 W tych naborach alokacja była zbliżona do wysokości alokacji zaplanowanej na nabór organizowany w roku 2019 
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zawierającego wydatki zrealizowane w ramach projektu, mające wpływ na osiągnięcie wskaźnika. Jeżeli 

chodzi o wartość zakładaną na rok 2023 to wynosi ona 117 293 828 EUR co przy średniorocznym kursie za 

rok 2017 daje wartość 499,6 mln zł.  

 

Wartość celu pośredniego 

Na dzień 31.12.2018 wartość wskaźnika wynosiła 31 447 195,24 zł.  

 

Wartość celu końcowego 

W poddziałaniu 1.2.1 wartość wkładu prywatnego w projektach, dla których zawarto umowy wynosi 126 mln 

zł. Relacja między wartością wkładu prywatnego a wartością dofinansowania wynosi 0,7. Wartość wkładu 

prywatnego w projektach, rekomendowanych do dofinansowania w 3 naborze, dla których nie zostały jeszcze 

zawarte umowy to 6,8 mln zł. W V rundzie ocenie podlega 39 projektów o łącznej wartości inwestycji 

prywatnych wynoszącej 60,2 mln zł. W rundach 1-4 relacja wartości wkładu prywatnego w projektach 

wybranych do dofinansowania do wartości wkładu prywatnego we wszystkich złożonych projektach wyniosła 

0,49 co oznacza, że w V rundzie można się spodziewać wyboru do dofinansowania projektów o wartości 

kosztów kwalifikowalnych wynoszącej 29,2 mln zł (60,2*0,49). 

Łączna kwota na nabory niezakończone (nabór IV) oraz planowane do ogłoszenia to 294,1 mln zł. Przyjmując, 

że średni poziom wykorzystania alokacji wyniesie tak jak dotychczas 65%38 oznacza to zakontraktowanie 191 

mln zł co przełoży się na wkład prywatny w wysokości 134 mln zł (191*0,7). Zakontraktowanie pełnej kwoty 

(wariant optymistyczny) oznaczałoby wkład prywatny w wysokości 206 mln zł. W obliczeniach należy też 

uwzględnić fakt, że w poddziałaniu 1.2.1 2% umów o dofinansowanie jest rozwiązywanych. Pomniejszając 

uzyskane wartości o ten odsetek otrzymujemy 130 mln zł w wariancie realistycznym i 201 mln zł w wariancie 

optymistycznym. Sumując powyższe wartości otrzymujemy dla poddziałania 1.2.1 wartość inwestycji 

prywatnych uzupełniających wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw w przedziale 293 – 364 mln zł. 

 

W poddziałaniu 1.2.2 wartość wkładu prywatnego w projektach, dla których zawarto umowy wynosi 69,5 

mln zł a relacja między wartością tych kosztów a wartością dofinansowania to 1,6. Alokacja na planowany na 

2019r. nabór, który ma być naborem ostatnim wynosi 43,3 mln zł i jest dwukrotnie niższa od alokacji na 

dotychczasowe nabory. W związku z powyższym przyjęto, że w wariancie realistycznym średni poziom 

wykorzystania alokacji będzie dwukrotnie wyższy niż dotychczas czyli wyniesie 50% co oznacza 

zakontraktowanie 21,7 mln zł a to przełoży się wkład prywatny w wysokości 34,8 mln zł (21,7*1,6). W 

wariancie optymistycznym zakontraktowana zostanie cała alokacja co przełoży się na wkład prywatny w 

wysokości 69,5 mln zł. Korygując te wartości o odsetek umów rozwiązywanych (9%) otrzymujemy 

odpowiednio 31,6 mln zł i 63,2 mln zł. Sumując powyższe wartości otrzymujemy dla poddziałania 1.2.2 

inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw w przedziale 101 – 133 mln 

zł.  

 

W poddziałaniu 1.2.3 w projektach, dla których zawarto umowy wartość wkładu prywatnego wynosi 5,5 mln 

zł a relacja między wartością tego wkładu a wartością dofinansowania to 0,39. W czwartym naborze umowy 

nie zostały jeszcze zawarte dla wybranych do dofinansowania 30 projektów, w których wartość wkładu 

prywatnego wynosi 815 tys. zł. Na nabór planowany do ogłoszenia w roku 2019 zaplanowano alokację w 

wysokości 16,6 mln zł. Przyjmując w wariancie realistycznym średni poziom wykorzystania alokacji w 

                                                 
38 Obliczono na podstawie relacji przyznanego dofinansowania do wartości alokacji na pierwsze 2 nabory w poddziałaniu 
1.2.1 
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ostatnich trzech naborach39 wynoszący 20%40 otrzymujemy w planowanym naborze łączną kwotę 

dofinansowania wynoszącą 3,3 mln zł co przekłada się na wkład prywatny w wysokości 1,3 mln zł. W 

wariancie optymistycznym wkład prywatny wyniesie 6,4 mln zł. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że 

w poddziałaniu 1.2.3 odsetek umów rozwiązywanych wynosi 15,4%. Pomniejszając wskazane wyżej kwoty 

dotyczące projektów, dla których nie zostały jeszcze zawarte umowy oraz projektów, które zostaną wybrane 

do dofinansowania w 2019 r. otrzymujemy 1,8 mln zł w wariancie realistycznym i 6,1 w wariancie 

optymistycznym.   

 

 Sumując powyższe wartości otrzymujemy dla poddziałania 1.2.3 wartości inwestycji prywatnych 

uzupełniających wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw w przedziale 7,2 – 11,6 mln zł.  

 

Sumując wartość wkładu prywatnego w każdym z poddziałań otrzymujemy wartość wskaźnika Inwestycje 

prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) w przedziale 401,6 mln zł (wariant 

realistyczny) – 508 mln zł (wariant optymistyczny). 

 

Liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach 

 

W wartości wskaźnika uwzględniane są jedynie projekty z poddziałania 1.2.2. Wartość docelowa została 

wyznaczona na poziomie 53. 

 

Wartość celu pośredniego 

 

Na dzień 31.12.2018 wartość wskaźnika wynosiła zero co wynika przede wszystkim z tego, że większość 

projektów dofinansowanych z poddziałania 1.2.2 jest w trakcie realizacji. Ponadto beneficjenci mogą 

osiągnąć wskaźnik w okresie trwałości41. 

 

Wartość celu końcowego 

 

Wskaźnik występuje w 95% ogółu projektów a jego średnia wartość w przeliczeniu na projekt wyniosła 1,6. 

W projektach tych planuje się zatrudnienie łącznie 63 naukowców. Jak wcześniej wskazano w poddziałaniu 

1.2.2 przewiduje się jeszcze wsparcie od 18 do 36 projektów (po odjęciu umów rozwiązanych) co oznacza, że 

w projektach tych liczba naukowców powinna wynieść odpowiednio 28 lub 57 (18 lub 57*1,6). Tym samym 

docelowa wartość wskaźnika w roku 2023 będzie się mieścić w przedziale 91 – 119. 

 

Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi 

 

Wskaźnik realizowany jest przez projekty z poddziałań 1.2.1 i 1.2.3. Jego wartość docelowa została określona 

na poziomie 453. 

 

Wartość celu pośredniego 

                                                 
39 Wzięto pod uwagę nabory, na które alokacja była zbliżona do alokacji na planowany piąty nabór 
40 Uwzględniono również wybrane do dofinansowania projekty z V rundy czwartego naboru, dla których nie zostały 
jeszcze zawarte umowy 
41 wskaźniki rezultatu mierzone są w okresie do 12 miesięcy od zakończenia projektu, najpóźniej w korekcie wniosku o 
płatność końcową lub w okresie trwałości 
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Zgodnie z danymi przekazanymi przez Zamawiającego wartość wskaźnika wynosi 145 z czego w ponad 90% 

za realizację wskaźnika odpowiadają projekty z poddziałania 1.2.3. 

 

Wartość celu końcowego 

 

W poddziałaniu 1.2.1 niezerowa wartość docelowa wskaźnika została wykazana w 47 projektach spośród 80 

dofinansowanych. W projektach tych planuje się, że z ośrodkami badawczymi współpracować będzie 48 

przedsiębiorstw co daje średnią 0,6 na każdy dofinansowany projekt.  Jak wskazano we wcześniejszej części 

raportu liczba w poddziałaniu wspartych zostanie jeszcze od 123 do 128 projektów (po odjęciu umów 

rozwiązanych) co przekładać się będzie odpowiednio na 74 i 107 firm współpracujących z środkami 

badawczymi.  Wartość wskaźnika uwzględniając umowy już zawarte wyniesie zatem od 122 do 155. 

 

W poddziałaniu 1.2.3 niezerowa wartość docelowa wskaźnika została wykazana w 154 spośród 202 

dofinansowanych projektów (76%). Jak wskazywano w poddziałaniu wspartych zostanie jeszcze od 66 do 228 

projektów (pod odjęciu umów rozwiązanych) co przekładać się będzie odpowiednio na 50 i 173 firmy 

współpracujące z ośrodkami badawczymi.  Wartość wskaźnika uwzględniając umowy już zawarte wyniesie 

zatem od 204 do 327.  

 

Sumując wartości z poddziałań 1.2.1 i 1.2.3 można zakładać, że wartość celu końcowego będzie mieścić się w 

przedziale 326 – 483. 

 

Podsumowanie zaprezentowanych powyżej obliczeń zawiera poniższa tabela. 

Tabela 7 Poziom osiągnięcia wspólnych i specyficznych dla Programu wskaźników produktu OP1 

 

Wartość 

docelow

a 

(2023r.) 

Wartość 

na dzień 

31.12.2018 

Poziom 

osiągnięcia 

wskaźnika 

wg stanu 

na dzień 

31.12.2018
42 

Szacunek – 

wariant 

realistyczn

y 

Stopień 

osiągnięcia 

w 

wariancie 

realistyczny

m 

Szacunek – 

wariant 

optymistyc

zny 

Stopień 

osiągnięcia 

wskaźnika w 

wariancie 

optymistyczn

ym 

Liczba 

przedsiębiorstw 

otrzymujących 

wsparcie/ Liczba 

przedsiębiorstw 

otrzymujących 

dotacje 

719 213 29,6% 477 66,3% 675 94% 

Inwestycje 

prywatne 

uzupełniające 

wsparcie 

117 293 

828 EUR 

31 447 

195,24 tj. 

7,38 mln 

EUR 

6,2% 

401,6 mln 

zł tj. 94,1 

mln EUR 

80% 

508 mln zł 

tj. 119,1 

mln EUR 

101% 

                                                 
42 Za wyjątkiem wskaźników „Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie” oraz „Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących dotacje” dla pozostałych wskaźników IZ nie wyznaczała wartości celu pośredniego (nie było to 
obligatoryjne)  
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publiczne dla 

przedsiębiorstw 

Liczba nowych 

naukowców we 

wspieranych 

jednostkach 

53 0 0% 91 171% 119 224% 

Liczba 

przedsiębiorstw 

współpracującyc

h z ośrodkami 

badawczymi 

453 145 32% 326 71,9% 483 106% 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Zakładane wartości wskaźników powinny zostać osiągnięte w wysokim stopniu lub nawet przekroczone. 

Najbardziej zagrożone jest osiągnięcie wskaźnika dotyczącego liczby przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 

co wynika przede wszystkim z przyjęcia na etapie szacowania zbyt optymistycznych założeń jeżeli chodzi o 

liczbę udzielonych bonów na innowacje (1240).   

 

O stanie wdrażania świadczy również obecny i szacowany poziom osiągnięcia wartości wskaźników produktu 

z załącznika nr 2 do SZOOP. Wskaźniki przypisane są do poszczególnych poddziałań. W poniższej tabeli 

zaprezentowano szczegółowe dane na temat ich zakładanych, obecnych i szacowanych wartości.
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Tabela 8 Poziom osiągnięcia wartości wskaźników produktu z załącznika nr 2 do SZOOP przypisanych do działania 1.2 

 

 

Wartość 

pośredni

a (2018) 

Wartość 

na dzień 

31.12.20

1843 

Poziom 

osiągnięcia 

wskaźnika 

na dzień 

31.12.2018 

Wartość 

docelow

a (2023) 

Szacunek – 

wariant 

realistyczny 

Stopień 

osiągnięcia w 

wariancie 

realistycznym 

Szacunek – 

wariant 

optymistyc

zny 

Stopień osiągnięcia 

wskaźnika w 

wariancie 

optymistycznym 

Metodologia 

 Poddziałanie 1.2.1 

Liczba 

przedsiębiorstw 

otrzymujących 

wsparcie/ Liczba 

przedsiębiorstw 

otrzymujących 

dotacje 

33 83 251% 166 218 131% 270 162% 
Została zaprezentowana we 

wcześniejszej części raportu 

Liczba 

przedsiębiorstw 

wspartych w 

zakresie 

prowadzenia 

prac B+R 

Nd. 83 Nd. 166 218 131% 270 162% 
Została zaprezentowana we 

wcześniejszej części raportu 

Inwestycje 

prywatne 

uzupełniające 

wsparcie 

Nd. 

126,1 

mln zł tj. 

29,5 mln 

EUR 

Nd. 
71 314 6

48 EUR 

293 mln zł tj. 

68,7 mln 

EUR 

96% 

363,7 mln 

zł tj 85,2 

mln EUR 

119% 

 

Została zaprezentowana we 

wcześniejszej części raportu  

 

                                                 
43 Wartości zostaną uzupełnione po otrzymaniu danych od Zamawiającego 
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publiczne dla 

przedsiębiorstw 

Liczba 

przedsiębiorstw 

współpracującyc

h z ośrodkami 

badawczymi 

0 48 4800% 100 122 122,0% 155 155,0% 
Została zaprezentowana we 

wcześniejszej części raportu 

Liczba 

przedsiębiorstw 

objętych 

wsparciem w 

celu 

wprowadzenia 

produktów 

nowych dla 

rynku 

Nd. 78 Nd. 52 188 361% 237 455% 

Wartość docelowa wskaźnika 

wynikająca z zawartych umów o 

dofinansowanie to 78 (po odjęciu 

powtarzających się przedsiębiorstw). Jak 

wskazywano liczba przedsiębiorstw 

otrzymujących wsparcie wynosi 83 co 

oznacza, że wartość wskaźnika w 

przeliczeniu na jedno unikalne 

przedsiębiorstwo otrzymujące wsparcie 

wynosi 0,95. Jak wskazano szacowana 

liczba unikatowych firm, którzy zostaną 

wsparte w naborach z lat 2018 i 2019 po 

uwzględnieniu umów rozwiązanych- 

wyniesie od 115 do 166 co przełoży się 

na wartość wskaźnika od 109 do 158. 

Dodając wartość wynikającą z już 

zawartych umów otrzymujemy wartość 

docelową w przedziale 188-237. 

Liczba 

przedsiębiorstw 

wspartych w 

zakresie 

wdrożenia 

wyników prac 

B+R 

Nd. 0 Nd. 52 74 142% 113 217% 

Wskaźnik nie został zadeklarowany 

przez żadnego beneficjenta co wynika z 

faktu, iż w poddziałaniu 1.2.1 w 

pierwszych trzech naborach nie 

oferowano wsparcia na wdrożenie 

wyników prac B+R. Jak wskazano we 

wcześniejszej części raportu w czwartym 
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naborze w poddziałaniu 1.2.1 

obejmującym również komponent 

wdrożeniowy wspartych zostanie od 81 

do 125 firm a po odjęciu umów 

rozwiązanych 79 i 122. Przenosi się to 

na 74 i 113 unikalne przedsiębiorstwa 

Poddziałanie 1.2.2 

Liczba 

przedsiębiorstw 

otrzymujących 

wsparcie / Liczba 

przedsiębiorstw 

otrzymujących 

dotacje 

7 41 585% 34 56 165% 74 217% 
Została zaprezentowana we 

wcześniejszej części raportu 

Inwestycje 

prywatne 

uzupełniające 

wsparcie 

publiczne dla 

przedsiębiorstw 

(dotacje) 

Nd. 

69,5 

mln zł 

tj. 16,3 

mln 

EUR 

Nd. 
42 816 

592 EUR 

101 mln zł tj 

23,7 mln 

EUR 

57,0% 

132,8 mln 

zł tj. 31,1 

mln EUR 

72,7% 
Została zaprezentowana we 

wcześniejszej części raportu 

Liczba wspartych 

laboratoriów 

badawczych 

Nd. 44 Nd. 34 64 188% 84 247% 

Wskaźnik został zadeklarowany we 

wszystkich dofinansowanych projektach. 

W projektach, dla których zawarto 

umowy jego wartość docelowa to 44 co 

w przeliczeniu na projekt daje wartość 

1,1. Zgodnie z przedstawionymi 

wcześniej danymi w poddziałaniu 1.2.2 

dofinansowanych zostanie jeszcze od 18 

do 36 projektów co przełoży się na 20 – 

40 wspartych laboratoriów badawczych 



 
 

45 
 

co oznacza, że łączna liczba wspartych 

laboratoriów wyniesie od 64 do 84 

Poddziałanie 1.2.3 

Liczba 

przedsiębiorstw 

otrzymujących 

wsparcie / Liczba 

przedsiębiorstw 

otrzymujących 

dotacje 

124 179 144% 827 237 28,6% 381 46% 
Została zaprezentowana we 

wcześniejszej części raportu 

Inwestycje 

prywatne 

uzupełniające 

wsparcie 

publiczne dla 

przedsiębiorstw 

(dotacje) 

Nd. 

5,4 

mln zł 

tj. 1,27 

mln 

EUR 

Nd. 
3 162 

589 

7,23 mln zł 

tj. 1,7 mln 

EUR 

53,6% 

11,6 mln zł 

tj. 2,7 mln 

EUR 

85,9% 
Została zaprezentowana we 

wcześniejszej części raportu 

Liczba 

przedsiębiorstw 

współpracującyc

h 

z ośrodkami 

badawczymi 

82 154 187% 353 204 57,8% 327 92,7% 
Została zaprezentowana we 

wcześniejszej części raportu 

Źródło: Opracowanie własne 

 
 
Z tabeli wynika, że zakładane wartości większości wskaźników powinny zostać osiągnięte lub przekroczone.  W wariancie realistycznym nie zostanie 

osiągnięty żaden ze wskaźników przypisanych do poddziałania 1.2.3 co wynika ze zbyt optymistycznych założeń przyjętych na etapie szacowania a 

dotyczących liczby wspartych projektów i liczby wspartych podmiotów.
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5.2. Poddziałanie 1.2.1 

 

 

5.2.1 Założenia logiki interwencji 

 

Poddziałanie 1.2.1, na które alokowano ponad 130 mln EUR, dedykowane jest wsparciu aktywności 

badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw. Zgodnie z wersją SZOOP ze stycznia 2019r. wsparciem objęte 

zostaną: w typie A przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac 

rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji, włącznie z uruchomieniem pierwszej 

produkcji i przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej, ale już nie samego 

wdrożenia, w typie B: przedsięwzięcia obejmujące zarówno fazę badawczo-rozwojową jak i fazę 

wdrożeniową. Dofinansowanie mogą otrzymać jedynie te projekty, których rezultat charakteryzuje się 

nowością co najmniej w skali polskiego rynku. 

 

5.2.2 Pierwsze efekty wdrażania 

 

Rodzaj innowacji i poziom innowacyjności 

 

Na dzień 31.12.2018r liczba dofinansowanych projektów wynosiła 80. Z danych z zawartych umów wynika, 

że w 75 projektach beneficjenci zamierzają wprowadzić  innowację produktową a w 36 innowację procesową. 

W 31 projektach przewidziano wprowadzenie zarówno innowacji produktowej jak i procesowej.   

  

 

Jedno z kryteriów oceny merytorycznej dotyczy nowości rezultatów projektu. Dofinansowanie mogą 

otrzymać tylko projekty, których rezultat charakteryzuje się nowością co najmniej w skali polskiego rynku. 

Maksymalna liczba punktów (w zależności od naboru 15 lub 20) przyznawana jest projektom, których 

rezultaty cechuje innowacyjność na skalę światową. Z danych otrzymanych z Małopolskiego Centrum 

Przedsiębiorczości wynika, że kryterium dotyczącego nowości rezultatów nie spełniło zaledwie 7% 

wnioskodawców44. Odsetek ten w opinii ewaluatora należy uznać za niski – firmy realnie oceniały potencjał 

innowacyjny rozwiązań stanowiących przedmiot wniosku o dofinansowanie. 15% wnioskodawców uzyskało 

w ramach omawianego kryterium maksymalną liczbę punktów co oznacza światowy poziom innowacyjności. 

Jest to wartość satysfakcjonująca nie należy bowiem oczekiwać liczbowej dominacji wniosków, w których 

przewidziano prace nad rozwiązaniami innowacyjnymi w skali świata – te mają bowiem charakter 

przełomowy, unikatowy i grono firm, które ma potencjał do tego by je opracowywać jest niewielkie. 

W poniższej tabeli prezentujemy szczegółowe dane nt. odsetka projektów, które uzyskały poszczególne 

wartości punktowe w kryterium „nowość rezultatów projektu”. Z uwagi na zmianę wagi punktowej między 1 

a drugim naborem dane prezentowane są w podziale na nabory. 

 

 

                                                 
44 Spośród tych, którzy przeszli ocenę merytoryczną I stopnia (dotyczy I i II naboru) lub ocenę formalną I stopnia (dotyczy 
III naboru) 
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Tabela 9 Odsetek projektów, które uzyskały poszczególne liczby punktów w kryterium „nowość rezultatów 
projektu” 

1 nabór 2 i 3 nabór 

Liczba punktów Odsetek projektów Liczba punktów Odsetek projektów 

0 3,2% 0 7,7% 

5 15,9% 3 5,5% 

10 41,3% 6 36,3% 

15 31,7% 9 19,8% 

20 7,9% 12 11,0% 

  15 19,8% 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Jeżeli chodzi o projekty wybrane do dofinansowania to odsetek takich, których rezultaty będą 

charakteryzować się innowacyjnością w skali światowej wynosi 17,6%.  

 

Zidentyfikowano, że istnieje zależność pomiędzy wielkością przedsiębiorstwa a poziomem deklarowanej 

innowacyjności rezultatów projektu co nie powinno stanowić zaskoczenia – przyjmuje się, że wraz ze 

wzrostem firmy rośnie jej potencjał do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań co wynika z jej większych 

zasobów kadrowych i finansowych. Szczegółowe dane zawiera poniższa tabela. 

Tabela 10 Poziom innowacyjności rezultatów projektu a wielkość firmy 
 Średnia liczba punktów w kryterium 

„nowość rezultatów projektu” 

Odsetek innowacji światowych 

Mikro 10,6 5% 

małe 11,6 18% 

Średnie 12,5 20% 

duże 13 36% 

Źródło: Opracowanie własne 

 

W ogóle projektów wybranych do dofinansowania w partnerstwie realizowanych jest 12% (9 projektów). W 

dwóch projektach konsorcjantami są jednostki naukowe (instytuty PAN) oraz przedsiębiorstwa, w 

pozostałych jedynie przedsiębiorstwa. Łącznie w projektach przewidziano udział jedenastu partnerów. Tylko 

jeden z nich ma siedzibę poza województwem małopolskim. Z badań ankietowych wynika, że 87% 

beneficjentów jest usatysfakcjonowanych współpracą z partnerem. Z usług podwykonawców korzysta 68% 

beneficjentów. Większość z nich (niemal ¾) zlecało podwykonawcom stosunkowo niewielki zakres prac - 

nieprzekraczający 25% ogółu zadań do wykonania w projekcie. Z badań wynika, że nie istnieje zależność 

między realizacją projektu w partnerstwie lub w formule podwykonawstwa a innowacyjnością projektu. 

Szczegółowe dane zawiera poniższa tabela. 

Tabela 11 Poziom innowacyjności rezultatów projektu a realizacja projektu w konsorcjum/korzystanie z 
podwykonawstwa 

 
Projekty konsorcjalne 

Projekty z deklarowanym 

podwykonawstwem 
Pozostałe projekty 

 Średnia 

liczba 

punktów 

Odsetek 

innowacji 

światowych 

Średnia liczba 

punktów 

Odsetek 

innowacji 

światowych 

Średnia 

liczba 

punktów 

Odsetek 

innowacji 

światowych 

łącznie 11,1 22% 11,56% 15,6% 11,86 16,9% 

Źródło: Opracowanie własne 
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Zdecydowana większość (87,5%) beneficjentów realizujących projekt w konsorcjum/partnerstwie 

zadeklarowała, że wpływ partnera na poziom innowacyjności zakładanych rezultatów projektu jest 

pozytywny. W przypadku podwykonawstwa odsetek ten był wyraźnie niższy (48%) co może wynikać z tego, 

że beneficjenci zlecają podwykonawcom raczej niewielki zakres prac do wykonania.  

 

Prawidłowość przypisania poszczególnych zadań do właściwych rodzajów badań 

 

Pozytywna ocena projektu wymaga spełnienia kryterium: „projekt obejmuje badania przemysłowe i prace 

rozwojowe albo prace rozwojowe”.45 Jednym z elementów podlegających ocenie w ramach kryterium jest 

prawidłowe przypisanie planowanych do realizacji w ramach projektu zadań do kategorii: badań 

przemysłowych albo prac rozwojowych. Jest to o tyle ważne, iż rodzaj badań warunkuje intensywność 

wsparcia. Z przekazanych przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości danych wynika, że spośród 292 

projektów, które przeszły ocenę formalną omawianego kryterium nie spełniło 69 tj. 23,6%. Rzeczywisty 

odsetek projektów, w których nie przypisano poprawnie poszczególnych zadań do właściwych rodzajów 

badań jest niższy, ponieważ w ramach kryterium oceniano również: 

 czy zakres fazy B+R projektu ma charakter projektu badawczego, w którym przewidziano realizację 

badań przemysłowych i prac rozwojowych albo prac rozwojowych 

 czy projekt, przed rozpoczęciem realizacji, charakteryzuje co najmniej II poziom gotowości 

technologicznej 

 czy uwzględnione zostały zasady określone w Podręczniku Frascati (dla projektów w obszarze 

technologii informacyjnych i komunikacyjnych). 

 

Z wywiadów z osobami odpowiedzialnymi za wdrażanie poddziałania wynika, że najczęściej powodem 

negatywnej oceny w tym kryterium było nieprzewidzenie w projekcie badań przemysłowych / prac 

rozwojowych – projekt de facto nie miał charakteru projektu badawczego. Nie oznacza to, że przypisanie 

zadań do konkretnych rodzajów badań było dla wnioskodawców proste. Z badania ankietowego wynika, że 

38% z nich miało problem z określeniem demarkacji między VI a VII poziomem gotowości technologicznej. 

Problem sygnalizowali również beneficjenci (co czwarty) co oznacza, iż jego pojawienie się nie musiało 

skutkować błędami we wniosku skutkującymi negatywną oceną projektu. Należy podkreślić, że w proces 

oceny wbudowano mechanizmy sprzyjające minimalizacji zagrożenia niespełnienia kryterium z powodu 

błędnego przypisania zadań do konkretnych rodzajów badań. Począwszy od pierwszego naboru dopuszczano 

wezwanie Wnioskodawcy do przedstawienia wyjaśnień w celu potwierdzenia spełnienia kryterium.  W 

pierwszym i drugim naborze kryterium było stosowane w ramach oceny merytorycznej I stopnia, która 

zgodnie z regulaminem pracy KOP, mogła się zakończyć: skierowaniem projektu do uzupełnienia – 

poinformowaniem Wnioskodawcy o konieczności uzupełnienia/poprawy wniosku lub złożeniem 

dodatkowych wyjaśnień w celu potwierdzenia spełnienia kryteriów merytorycznych zerojedynkowych 

podlegających wyjaśnieniom. Dodatkowo od drugiego naboru wprowadzono rozwiązanie polegające na tym, 

iż w przypadku braku odpowiednich wyjaśnień lub podtrzymania w ich efekcie oceny wskazującej na brak 

prawidłowości przypisania zadań do poszczególnych kategorii, Komisja Oceny Projektów proponuje zmianę 

w zakresie przypisania zadań do poszczególnych kategorii badań, mającą na celu zapewnienie prawidłowej 

klasyfikacji tych zadań. Dopiero brak zgody Wnioskodawcy na zmianę w zakresie przypisania zadań do 

poszczególnych kategorii badań skutkował negatywną oceną projektu. Rozwiązanie należy ocenić pozytywnie 

                                                 
45 W czwartym naborze brzmienie kryterium, z uwagi na dofinansowanie również komponentu wdrożeniowego, jest 
nieco zmienione: Faza B+R projektu obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe  
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- linia rozgraniczająca badania przemysłowe od prac rozwojowych nie zawsze jest łatwa do wyznaczenia, 

mogą w tym zakresie pojawiać się wątpliwości i spory natury naukowej (również między ekspertami 

oceniającymi wnioski, co zasygnalizowano na jednym z paneli) - stąd słusznie dążono do tego by ograniczyć 

do minimum sytuacje kiedy to projekt jest oceniany negatywnie z powodu błędnego przypisania zadań do 

określonej kategorii badań. 

W związku z pracami nad kolejną perspektywą finansową warto rozważyć możliwość ujednolicenia  poziomu 

dofinansowania dla badań przemysłowych i prac rozwojowych co pozwoli na wyeliminowanie błędów 

związanych z nieprawidłowym przyporządkowaniem (nie będą one miały wpływu na poziom 

dofinansowania). Zmiana wymaga podjęcia działań przez Komisję Europejską ponieważ to KE określiła 

maksymalne poziomy wsparcia dla poszczególnych kategorii badań. 

 

Prawidłowość określenia poziomu gotowości technologicznej (TRL) rozwiązania   

 

Właściwe przypisanie zadań do określonych kategorii badań wymaga poprawnej identyfikacji poziomów 

gotowości technologicznej. W ramach poddziałania 1.2.1 dofinansowanie mogły otrzymać jedynie projekty 

obejmujące swoim zakresem badania przemysłowe (poziomy gotowości technologicznej od II do VI) i prace 

rozwojowe (TRL od VII do IX)46. Spełnienie tego warunku oceniane było w ramach omawianego wyżej 

kryterium „projekt obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe”. Z badań 

ankietowych wynika, że jakkolwiek niemal 30% wnioskodawców miało problem z ustaleniem od jakiego TRL 

rozpoczyna się realizacja jego projektu tak problem ten nie skutkował błędami we wniosku o dofinansowanie 

powodującymi negatywną oceną wniosku. Wynika to z faktu, iż podmioty gospodarcze praktycznie nie 

prowadzą prac na pierwszym poziomie gotowości technologicznej czyli badań podstawowych. Te, w 

rozporządzeniu 651/2014 (GBER) definiowane jako prace eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane 

przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez 

nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne stanowią domenę jednostek naukowych. Z 

prowadzonego na zlecenie NCBR badania wynika, że przedsiębiorstwa nie zgłaszają zapotrzebowania na 

wsparcie prowadzenia tego rodzaju prac. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że jakkolwiek 

wnioskodawcy mieli problemy z określeniem poziomów gotowości technologicznej tak dotyczyły one przede 

wszystkim postawienia granicy między badaniami przemysłowymi a pracami rozwojowymi. 

 

5.2.3 Ocena ścieżki wyboru projektów 

 

Etapy oceny 

 

Procedura wyboru projektów w poddziałaniu 1.2.1 była od początku okresu wdrażania kilkukrotnie 

modyfikowana. Kluczowe zmiany polegały na rozszerzeniu zakresu możliwych uzupełnień/wyjaśnień do 

wniosku o dofinansowanie po wprowadzeniu jednoetapowej oceny merytorycznej oraz wprowadzeniu oceny 

formalnej II stopnia. W ostatnim (czwartym) naborze procedura oceny ma charakter czteroetapowy: 

 

1. Weryfikacja warunków formalnych – weryfikowane jest: uzupełnienie każdego wymaganego pola 

we wniosku, złożenie wniosku opatrzonego poprawnym kwalifikowalnym podpisem 

elektronicznym, złożenie wniosku w języku polskim, dostarczenie do wniosku analizy finansowej.  

                                                 
46 projekty które nie obejmują prac rozwojowych nie moga uzyskać wsparcia 
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2. Ocena formalna I stopnia - przeprowadzana jest w oparciu o zerojedynkowe kryteria formalne I 

stopnia dotyczące kwalifikowalności wnioskodawcy i partnerów, rzetelności wnioskodawcy oraz 

kwalifikowalności projektu.  

3. Ocena merytoryczna - panel Ekspertów - przeprowadzana jest w oparciu o kryteria merytoryczne 

zerojedynkowe oraz kryteria merytoryczne punktowe. Członkowie panelu mają możliwość 

wezwania Wnioskodawcy do pisemnych wyjaśnień w celu umożliwienia potwierdzenia spełnienia 

każdego z kryteriów. Ocena w formie panelu polega na spotkaniu członków panelu z Wnioskodawcą 

w celu zaprezentowania projektu. Po zakończeniu spotkania z Wnioskodawcą, członkowie panelu 

dokonują oceny wniosku na zasadzie konsensusu, co oznacza, że wszyscy członkowie panelu 

uzgadniają wynik oceny i wypełniają jedną wspólną kartę oceny merytorycznej. Ocena jest 

dokonywana w oparciu o wniosek o dofinansowanie i informacje przedstawione na panelu.  

4. Ocena formalna II stopnia - przeprowadzana jest w oparciu o zerojedynkowe kryteria formalne II 

stopnia i wyłącznie w odniesieniu do projektów pozytywnie ocenionych na etapie oceny 

merytorycznej. Kryteria dotyczą: specyficznych warunków formalnych, pomocy publicznej oraz 

kwalifikowalności wydatków.  

 

Powyższy system oceny w swych głównych założeniach należy uznać za trafny. Do jego największych zalet 

należą:  

 możliwość przedstawienia wyjaśnień, jak również uzupełnienia lub poprawy wniosku w celu 

potwierdzenia spełnienia każdego z kryteriów tak formalnych jak i merytorycznych (warto zauważyć, 

że w konkursach ogłaszanych przez NCBR w szybkiej ścieżce zakres możliwych 

poprawek/wyjaśnień/uzupełnień jest węższy tj. nie obejmuje wszystkich kryteriów lub w niektórych 

przypadkach tylko określone ich elementy)47, 

 podział oceny formalnej na ocenę I-go i II-go stopnia dzięki czemu zminimalizowany został odsetek 

projektów nie podlegających ocenie merytorycznej z uwagi na niespełnienie kryteriów formalnych, 

 przeprowadzenie oceny merytorycznej w formule panelu ekspertów. 

 

W opinii ewaluatora pożądanym byłoby wprowadzenie możliwości poprawienia wniosku po panelu 

ekspertów przynajmniej w odniesieniu do kryteriów „faza B+R projektu obejmuje badania przemysłowe i 

prace rozwojowe” i „Koncepcja realizacji projektu”. Rozmowa z wnioskodawcą może dostarczyć ekspertom 

cennych informacji stanowiących podstawę do sformułowania ewentualnych rekomendacji dotyczących 

modyfikacji wniosku w zakresie przypisania określonych zadań do badań przemysłowych/prac rozwojowych 

lub zmiany poziomu dofinansowania. Rekomendacje opracowywane po spotkaniu z wnioskodawcą będą 

trafniejsze z uwagi na większą wiedzę ekspertów na temat projektu.  

 

Kolejna zmiana dotyczyłaby rezygnacji z etapu „weryfikacja warunków formalnych” i połączenie go z oceną 

formalną I-go stopnia co mogłoby pozytywnie wpłynąć na skrócenie czasu oceny. Wyodrębnienie etapu 

wynika z zapisów ustawy wdrożeniowej stąd zmiana wymaga podjęcia działań przez Ministerstwo Inwestycji 

i Rozwoju. Szczegółowe uzasadnienie przedstawiono w kolejnym rozdziale raportu. 

 

 

                                                 
47 Przykładowo wnioskodawca nie ma możliwości poprawy wniosku w zakresie kryterium: Zapotrzebowanie rynkowe i 
opłacalność wdrożenia czy też Wdrożenie rezultatów projektu planowane jest na terenie RP natomiast w kryterium 
„nowość rezultatów projektu” Dopuszczalna jest poprawa wniosku o dofinansowanie w zakresie doprecyzowania 
paramentów technicznych dla wskazanych cech funkcjonalnych nowości rezultatu projektu 
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Również zasady organizacji panelu ekspertów należy ocenić pozytywnie, w szczególności: 

o Udział w panelu przedstawicieli IOK i ekspertów zewnętrznych, 

o Losowanie Ekspertów co do zasady, z uwzględnieniem szczegółowego obszaru specjalizacji 

regionalnej, 

o Powoływanie ekspertów z dziedzin: Badania przemysłowe i prace rozwojowe w przedsiębiorstwach 

oraz Ocena potencjału komercyjnego innowacyjnych przedsięwzięć, 

o Informowanie wnioskodawcy o dacie i miejscu spotkania nie później niż 14 dni kalendarzowych przed 

planowanym posiedzeniem panelu, 

o Rejestrację przebiegu spotkania. 

 

Warto rozważyć dwie modyfikacje. Pierwsza dotyczy wydłużenia czasu na prezentację wnioskodawcy do 20 

minut (10 minut wydaje się być bardzo ograniczonym czasem na zaprezentowanie koncepcji i oczekiwanych 

efektów projektu B+R a także potencjału wnioskodawcy do jego realizacji).    

 

Warto wprowadzić również jedną modyfikację natury technicznej w zapisach regulaminu pracy KOP. W 

podrozdziale 2.1 regulaminu pracy KOP nie wskazano w żaden widoczny sposób (podrozdział/śródtytuł), 

które punkty poświęcone są kwestii weryfikacji warunków formalnych, a które ogólnym zasadom 

dokonywania oceny (obie kwestie opisane są w jednym podrozdziale mimo, że weryfikacja warunków 

formalnych nie jest etapem oceny). Regulamin byłby bardziej przejrzysty w warstwie wizualnej jeżeli najpierw 

wymienione zostałyby wszystkie czynności jakie IP dokonuje w związku z weryfikacją/oceną wniosku (np. w 

postaci grafu), następnie opisany byłby etap weryfikacji warunków formalnych, w którym wyraźnie 

podkreślone byłoby, że nie należy on do etapów oceny, w kolejnym wyraźnie wyodrębnionym fragmencie 

tekstu przedstawione zostałyby ogólne zasady dokonywania oceny oraz opisy jej poszczególnych etapów.  

 

Czas oceny  

 

Średni czas oceny wniosków w poddziałaniu 1.2.1 wynosi 154 dni (uwzględniano okres między datą końcową 

składania wniosków a datą zamieszczenia na stronie rpo.malopolska.pl informacji o wyborze projektów do 

dofinansowania). Najdłużej, bo aż 232 dni były oceniane wnioski w trzeciej rundzie pierwszego naboru, 

najkrócej, bo 107 wnioski w pierwszej rundzie trzeciego naboru na co z pewnością wpływ miała ich znikoma 

liczba. Warto zwrócić uwagę, że średni czas oceny skraca się z naboru na nabór (aczkolwiek w ostatnim 

naborze nie zakończyła się jeszcze ocena wniosków złożonych w V rundzie).  

 

Szczegółowe dane zawiera poniższa tabela: 

 Tabela 12 Średni czas oceny wniosków w podziale na rundy 

 liczba wniosków na rundę czas oceny 

1.2.1 - 1 nabór 

46 164 

32 162 

88 232 

 Średnia: 186 

1.2.1-2 nabór 

38 134 

27 135 

101 183 

39 188 
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 Średnia: 160 

1.2.1-3 nabór 

8 107 

10 112 

11 127 

12 122 

 Średnia: 117 

Źródło: Opracowanie własne 

Czas oceny, szczególnie w pierwszym i drugim naborze należy uznać za długi szczególnie jeżeli weźmie się 

pod uwagę specyfikę ocenianych projektów – im dłuższy czas oceny tym większe prawdopodobieństwo, że 

projekt badawczy straci swój innowacyjny charakter. W dobie coraz szybszego postępu technologicznego 

czynnik czasu ma dla przedsiębiorstw kluczowe znaczenie. Znajduje to potwierdzenie w wynikach badania 

ankietowego: aż 76% respondentów wskazało, że ocena trwała zbyt długo. Dla porównania średni czas oceny 

w poddziałaniu 1.1.1 PO IR (tzw. szybka ścieżka) wynosi zaledwie 79 dni, aczkolwiek należy zauważyć, że w 

naborach ogłaszanych w roku 2018 uległ znaczącemu wydłużeniu (średnia wzrosła do 138 dni). Z 

prowadzonego na początku 2018r. badania „Ocena skuteczności wdrażania PO IR przez NCBR” wynika, że 

tempo oceny wniosków było jedną z kluczowych przewag NCBR nad regionami tłumaczącą dlaczego firmy 

preferują ubieganie się o wsparcie w tej instytucji a nie instytucji wdrażających działania PI1b na poziomie 

wojewódzkim. W oparciu o ogólnodostępne dane ustalono, że rzeczywiście w RPO czas oceny wniosków 

dotyczących projektów B+R jest wyraźnie dłuższy aniżeli w NCBR (średnia dla wszystkich RPO to 180 dni).  

 

Zidentyfikowano następujące okoliczności wpływające na długi czas oceny wniosków w RPO WM: 

 

 Obowiązek stosowania przepisów KPA przy obliczaniu terminów w pierwszym i drugim naborze. 

Doręczenie pisma skierowanego do Wnioskodawcy, uznawane było za skuteczne, jeżeli 

Wnioskodawca potwierdził jego odbiór w systemie e-RPO. W przypadku nieodebrania pisma, 

doręczenie uważane było za dokonane po upływie 14 dni, licząc od dnia przesłania pierwszego 

zawiadomienia. Od trzeciego naboru do doręczeń nie stosuje się przepisów KPA (z zastrzeżeniem 

doręczenia informacji o zakończeniu oceny projektu i jej wyniku). Wnioskodawca ma czas na 

uzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia następującego po dniu wysłania wezwania, 

 Możliwość wezwania Wnioskodawcy do uzupełnienia/poprawy wniosku o dofinansowanie projektu 

i korekty oczywistych omyłek na każdym etapie oceny w celu umożliwienia potwierdzenia spełnienia 

kryteriów podlegających wyjaśnieniom. Warto zauważyć, że w NCBR w pierwszych naborach istniała 

możliwość poprawy wniosku jedynie na etapie oceny formalnej,   

 Wyodrębnienie kilku etapów oceny wniosków – ma znaczenie w kontekście punktu poprzedzającego, 

im więcej etapów tym więcej sytuacji, kiedy wnioskodawca może zostać wezwany do poprawy 

wniosku. W tym kontekście za bardziej efektywną z punktu widzenia czasu oceny wniosków należy 

uznać procedurę obowiązującą w NCBR gdzie ocena dzieli się jedynie na 2 etapy: weryfikacji 

spełnienia warunków formalnych oraz oceny prowadzonej w oparciu o kryteria dostępu i 

punktowane. Wnioskodawca ma prawo do jednokrotnego poprawienia wniosku na każdym z etapów 

(7 dni kalendarzowych liczonych od dnia następującego po dniu wysłania wezwania przez IP na etapie 

weryfikacji warunków formalnych i 10 dni kalendarzowych w drugim etapie), 

 Obowiązek poinformowania wnioskodawcy o terminie panelu ekspertów z odpowiednim 

wyprzedzeniem (w ostatnim naborze termin ten wynosił 14 dni), 

 Konieczność formalnego wyboru projektów do dofinansowania przez Zarząd Województwa,  
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 Stosunkowo wysoka liczba złożonych wniosków w pierwszych dwóch naborach, aczkolwiek należy 

zauważyć, że liczba wniosków składanych do NCBR była zdecydowanie wyższa (w pierwszym naborze 

dla MSP w szybkiej ścieżce było to 1968 wniosków, które zostały ocenione w średnio 74 dni – nabór 

był podzielony na rundy), 

 Brak w MCP komórki organizacyjnej, która dedykowana byłaby jedynie wdrażaniu działania 1.2, 

pracownicy MCP wdrażają również inne działania co prowadziło do sytuacji kiedy w tym samym 

czasie odpowiadali za proces oceny wniosków zarówno dotyczących projektów B+R jak i innych 

typów projektów. Jest to to w opinii ewaluatora jeden z najważniejszych czynników tłumaczących 

dlaczego w MCP ocena wniosków trwała dłużej niż w NCBR, który jest instytucją zajmującą się 

wspieraniem tylko projektów badawczych.  

  

Biorąc powyższe pod uwagę w opinii ewaluatora szczególnie zasadnym byłoby w pierwszej kolejności 

wydzielenie w MCP zespołu, który byłby odpowiedzialny jedynie za ocenę wniosków dotyczących projektów 

B+R, a jeżeli to nie okaże się możliwe to takie rozplanowywanie naborów wniosków by ocena projektów 

B+R nie przypadała na czas oceny wniosków z innych naborów. Warto również zmniejszyć liczbę etapów 

oceny poprzez połączenie weryfikacji warunków formalnych z etapem oceny formalnej I stopnia co pozwoli 

na wyeliminowanie jednej rundy poprawek wniosku o dofinansowanie (wymaga to wprowadzenia przez 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zmian w ustawie wdrożeniowej, w której etap weryfikacji warunków 

formalnych jest wymieniony). 

 

5.2.4 Czynniki problemowe i bariery  

 

W oparciu o wyniki badań ankietowych, analizę danych zastanych oraz ustalenia z badań jakościowych 

(wywiadów i panelu ekspertów) zidentyfikowano szereg barier we wdrażaniu poddziałania 1.2.1. Mają one 

zarówno charakter zewnętrzny – są niezależne od IZ RPO WM jak i wewnętrzny (zależne od IZ). Poniżej 

prezentujemy ich katalog szeregując je według ważności. 

 

Konkurencja z programem krajowym  

 

W początkowym okresie programowania obecnej perspektywy finansowej zakładano, że w odniesieniu do 

projektów B+R obowiązywać będzie demarkacja między poziomem krajowym a regionalnym. Demarkacja 

miałaby mieć charakter kwotowy – w regionach miały być wspierane projekty o mniejszej wartości 

(rozważano kwoty 1 i 3 mln zł). Plany nie zostały wcielone w życie i regionom pozostawiono swobodę w 

kształtowaniu zakresu wsparcia (jedynym ograniczeniem były zapisy Umowy Partnerstwa). W praktyce 

sytuacja taka doprowadziła do konkurencji między PO IR a programami regionalnymi ponieważ podobne 

projekty spełniały warunki otrzymania wsparcia w obu źródłach wsparcia. Z badania „OCENA SKUTECZNOŚCI 

WDRAŻANIA PO IR” wynika, że każdy projekt B+R realizowany przez firmę z sektora MSP, którego wartość 

kosztów kwalifikowalnych mieści się w przedziale 1 mln zł – 5 mln zł mógłby zostać złożony zarówno w 

trzynastu województwach jak i w ostatnich konkursach skierowanych do MSP z poddziałania 1.1.1, większości 

konkursów z działania 1.2 a także wszystkich konkursach z poddziałania 4.1.2 (oczywiście pod warunkiem 

wpisywania się w ich zakres tematyczny). Jeżeli chodzi o województwo małopolskie to jedyne istotne różnice 

ze wsparciem oferowanym poddziałania 1.2.1 a szybką ścieżką dotyczą: 
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 minimalnej wartości kosztów kwalifikowalnych projektu - w Małopolsce dolny limit to 100 tys. zł w 

pierwszych trzech naborach i 500 tys. zł w ostatnim naborze48, w NCBR początkowo limit dla MSP 

wynosił 2 mln zł, w 2017r. został obniżony do 1 mln zł. Należy też wspomnieć o jednorazowej 

inicjatywie NCBR jaką był nabór na tzw. małe projekty, których wartość kosztów kwalifikowalnych 

zaczynała się od 300 tys. zł, 

 możliwość realizacji projektu w konsorcjum z innym podmiotem niż przedsiębiorstwo (w szybkiej 

ścieżce z takiej opcji mogą skorzystać jedynie duże firmy aczkolwiek NCBR planuje by konsorcja 

naukowe mogły zawiązywać również firmy z sektora MSP, na chwilę obecną konsorcjom naukowym 

dedykowane są poddziałania 4.1.2 i 4.1.4,   

 możliwość otrzymania z poddziałania 1.2.1 dofinansowania również na komponent wdrożeniowy 

(dotyczy tylko czwartego naboru) – NCBR nie oferuje tego rodzaju wsparcia. 

 

Z danych otrzymanych z Ministerstwa Inwestycji i  Rozwoju wynika, że do tzw. szybkiej ścieżki zostało 

złożonych aż 511 projektów, które miałyby być realizowane przez firmy z województwa małopolskiego. 

Wnioski złożyły 343 unikatowe firmy a wnioskowana kwota dofinansowania wynosiła 3,4 mld zł. Warto 

zauważyć, że jest to wartość wyższa od liczby firm, które złożyły wnioski w trzech pierwszych naborach 

poddziałania 1.2.1. Z danych będących w dyspozycji Wykonawcy wynika, że 428 unikatowych firm chciało z 

PO IR (z działań 1.1, 1.2 oraz 4.1) pozyskać dofinansowanie na realizację projektu badawczego na terenie 

województwa małopolskiego. Co istotne 77,3% z nich nie składało wniosków do RPO WM. Zaprezentowane 

dane wskazują na wyraźną konkurencję między RPO WM a PO IR.  

 

W badaniu ankietowym wśród wnioskodawców poddziałania 1.2.1 ubieganie się w latach 2015-2018 o 

wsparcie z NCBR zadeklarowało 37% badanych. Poproszeni zostali o porównanie wybranych warunków 

udzielania wsparcia na poziomie krajowym i na poziomie regionalnym. Z odpowiedzi respondentów wynika, 

że do głównych atutów NCBR w porównaniu do MCP należą: lepsze zrozumienie specyfiki projektów B+R, 

prostsze rozliczenie projektu oraz szybsza ocena wniosków. Szczegółowe dane zawiera poniższa tabela:   

Tabela 13 Stosunek respondentów do poszczególnych stwierdzeń porównujących wsparcie z poziomu 
regionalnego ze wsparciem z poziomu krajowego 

 

zgoda ze 

stwierdzeniem 

brak zgody ze 

stwierdzeniem 

Łatwiej jest wypełnić wniosek o dofinansowanie do NCBR niż wniosek 

o dofinansowanie do RPO WM 
41,2% 58,8% 

W NCBR wnioski o dofinansowanie są oceniane bardziej rzetelnie niż 

wnioski składane do RPO WM 
50,0% 50,0% 

W NCBR wnioski są oceniane szybciej niż w RPO WM 58,3% 41,7% 

Warunki na jakich wsparcie jest oferowane w  NCBR są bardziej  

atrakcyjne niż warunki obowiązujące w RPO WM 
39,4% 60,6% 

W NCBR rozliczenie projektu jest prostsze niż w RPO WM 61,1% 38,9% 

Pracownicy NCBR lepiej rozumieją specyfikę projektów badawczo-

rozwojowych niż pracownicy Małopolskiego Centrum 

Przedsiębiorczości  

69,6% 30,4% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badań ankietowych 

 

                                                 
48 W czwartym naborze z poddziałania 1.2.1 minimalna wartość kosztów kwalififikowalnych została ustalona na wyższym 
poziomie z uwagi na fakt, że nabór obejmuje również komponent wdrożeniowy 
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Jeżeli chodzi o pierwszy z atutów czyli lepsze rozumienie specyfiki projektów B+R to nie powinien on stanowić 

żadnego zaskoczenia. NCBR jest instytucją, która od kilkunastu lat specjalizuje się w udzielaniu wsparcia na 

realizację prac badawczo-rozwojowych, Wieloletni staż instytucji i jest ścisła specjalizacja z pewnością 

skutkowały nabyciem przez jej pracowników kompetencji odpowiednich do „obsługi” firm chcących 

realizować lub realizujących projekty badawcze. Z badań jakościowych zrealizowanych dla NCBR wynika, że 

kadry tej instytucji są postrzegane jako przygotowane merytorycznie do wykonywania powierzonych zadań 

a przede wszystkim „czujące” szczególną naturę projektów badawczych, które są projektami ryzykownymi i 

których rezultat jest wysoce niepewny. Owe rozumienie specyfiki projektów B+R miałoby zdaniem 

rozmówców przekładać się na elastyczność w kwestii wprowadzania zmian w projekcie, przesuwania 

kosztów, wydłużania terminu realizacji a także tolerancję dla przypadków niepowodzenia realizacji projektu. 

Jeżeli chodzi o Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości to należy stwierdzić, że budowanie kompetencji jego 

pracowników do obsługi projektów badawczych przypada przede wszystkim na okres obecnej perspektywy 

finansowej – w latach 2007-2013 wsparcie udzielane przez MCP koncentrowało się na inwestycjach w środki 

trwałe. Naturalnym jest więc, że specyfika projektów badawczych będzie lepiej rozumiana w instytucji, która 

specjalizuje się w ich dofinansowywaniu od kilkunastu lat aniżeli w instytucji, która prowadzi działalność w 

tym obszarze niecałe 4 lata a dodatkowo zakres jej działania jest szerszy tj. nie koncentruje się li tylko na 

projektach B+R. W kontekście powyższego należałoby w MCP wyodrębnić komórkę organizacyjną, która 

byłaby odpowiedzialna wyłącznie za obsługę projektów badawczych co jest uzasadnione szczególnie jeżeli 

weźmie się pod uwagę fakt, że w najbliższych latach dojdzie do kumulacji projektów badawczych z obecnej 

perspektywy finansowej oraz projektów wybranych już w perspektywie 2021-2027. 

  

Drugi z atutów NCBR polega na prostszym, według deklaracji respondentów, rozliczeniu projektu aniżeli w 

RPO WM. Z analizy danych zastanych nie wynika by źródłem tego atutu był kształt procedur czy wymogów 

formalnych, zwłaszcza, że gros z nich wynika z regulacji szczebla krajowego wspólnych zarówno dla PO IR jak 

i RPO (np. wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków). Raczej chodzi tutaj o opisane wcześniej 

lepsze rozumienie przez NCBR specyfiki projektów B+R, które może przekładać się na sposób działania 

związany z rozliczaniem projektów (większa elastyczność, stosowanie pro-beneficjenckich interpretacji). 

Wskazywali na to uczestnicy badań jakościowych charakteryzując mianem liberalnego zajmowane przez 

pracowników NCBR stanowiska w różnych kwestiach dotyczących rozliczenia projektu.  

 

Trzeci z atutów dotyczy szybszej oceny wniosków. Został szczegółowo omówiony w rozdziale 

poprzedzającym. W tym miejscu należy podkreślić, że bardzo ważny jest czas oceny w trakcie pierwszego 

naboru w danej perspektywie finansowej, ponieważ to na tej podstawie potencjalni wnioskodawcy wyrabiają 

sobie opinię na temat sprawności działania instytucji. Istnieje duże ryzyko, że skrócenie czasu oceny w 

kolejnych naborach pozostanie przez wnioskodawców niezauważone. Wnioskodawcy, którzy długo czekali 

na rozstrzygnięcie w pierwszym naborze mogą skutecznie zniechęcić się do aplikowania w przyszłości. 

 

Jeszcze jedno, co się tutaj przewija, że Szybka Ścieżka już nie jest taka szybka, to sami to wiemy chyba, a 

to, że MCP przyspieszył mocno i ja czułem to po ocenach, natomiast nie widziałem danych. Wiem, że 

wnioskodawcy mówią, nie, nie, MCP nie, bo ja nie będę czekał prawie rok albo ponad pół roku, więc myślę, 

że oni tego jeszcze nie wiedzą, ja bym im to podesłał. [cytat z panelu ekspertów] 

 

To już jest prawie 100 dni, to już jest poprawa, no to wszyscy pamiętają te 184, które faktycznie były 

zamrożeniem jakiegoś pomysłu na pół roku i bez odzewu. [cytat z panelu ekspertów] 
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Jeżeli chodzi o 3 pozostałe stwierdzenia z tabeli to odsetek respondentów zgadzających się z nimi (co 

wskazywałoby na przewagę NCBR) nie przekraczał 50%. Połowa badanych uznała, że w NCBR wnioski o 

dofinansowanie są oceniane bardziej rzetelnie niż wnioski składane do RPO WM. Przekonanie takie może być 

kształtowane: 

 tym czy wnioskodawca uzyskał dofinansowanie (beneficjenci mają tendencję do oceniania jakości 

pracy ekspertów zdecydowanie wyżej od podmiotów aplikujących nieskutecznie – w badaniu 

ankietowym sformułowano pytanie: Czy w Państwa opinii ocena Państwa wniosku została dokonana 

przez osobę dysponującą wiedzą niezbędną z punktu widzenia rzetelnej jego oceny?, odpowiedzi 

twierdzącej udzieliło 73% beneficjentów i zaledwie 22% firm, które nie uzyskały dofinansowania) 

 większym zaufaniem do instytucji jako takiej wynikającym z tego, że NCBR specjalizuje się we 

wspieraniu projektów B+R,  

 z wiedzy o tym, że NCBR w niektórych naborach (w działaniu 1.2) korzystał z usług ekspertów z 

zagranicy,  

Natomiast patrząc przez wiele wniosków to widzimy na przykład różnicę w zakresie elastyczności 

zrozumienia projektów na niektórych panelach w NCBiR-ze. Chodzi o to, że jest wielu panelistów 

spoza Polski, którzy zetknęli się już z jakimiś rozwiązaniami i nie są tylko to akademicy. W związku 

z tym projekty, które na terenie Małopolski mogą trudno zrozumiałe ze względu na dobór 

ekspertów, w moim odczuciu w Warszawie mają szanse na bycie zrozumianym. [cytat z panelu 

ekspertów] 

 

 z wiedzy o tym, że wynagrodzenie ekspertów NCBR jest wyższe aniżeli ekspertów MCP (co może 

przekładać się na większe możliwości rekrutacji ekspertów a także ich większą motywację do pracy). 

 

Komentując powyższe należy podkreślić, że nie ma żadnych dowodów pozwalających na rozstrzygnięcie czy 

eksperci, którymi dysponuje NCBR są ekspertami dysponującymi większą wiedzą merytoryczną i lepiej 

przygotowanymi do oceny wniosków aniżeli eksperci MCP. Z wywiadów prowadzonych w obu instytucjach 

wynika, że jakość pracy ekspertów jest zróżnicowana – są zarówno eksperci bardzo dobrzy, sumiennie 

wypełniający powierzone im zadania związane z oceną wniosków jak i eksperci, do których jakości pracy są 

poważne zastrzeżenia. W obu instytucjach eksperci przechodzą szkolenia przygotowujące ich do pracy w 

charakterze eksperta jak również w obu praca ekspertów jest oceniana. Co istotne bycie ekspertem NCBR nie 

wyklucza możliwości oceniania wniosków na poziomie regionalnym i na odwrót – zidentyfikowano, że 

rzeczywiście część ekspertów współpracuje zarówno z NCBR jak i MCP. NCBR-owi może być łatwiej 

zrekrutować ekspertów o pożądanych kwalifikacjach z uwagi na to, że za wynagrodzenie oferowane 

ekspertowi to 1500 zł podczas gdy w województwie małopolskim stawka wynosi 600 zł. Kwota może też 

przekładać się na sumienność ekspertów w wywiązywaniu się ze swoich obowiązków (np. jakość uzasadnień 

oceny). Z tego względu należałoby postulować zrównanie poziomów wynagrodzeń ekspertów między 

poziomem regionalnym a krajowym.  

 

Większość respondentów nie zgodziła się ze stwierdzeniami, że łatwiej jest wypełnić wniosek o 

dofinansowanie do NCBR niż wniosek o dofinansowanie do RPO WM oraz, że warunki na jakich wsparcie jest 

oferowane w NCBR są bardziej atrakcyjne niż warunki obowiązujące w RPO WM. Ze szczegółowej analizy 

danych zastanych wynika, że rzeczywiście zarówno konstrukcja wniosku o dofinansowanie jak i warunki 

udzielania wsparcia w RPO WM są zbliżone do tych obowiązujących w NCBR. Jeżeli chodzi o samą konstrukcję 

wniosku to jedyne zmiany jakie w opinii ewaluatora warto wprowadzić dotyczą rezygnacji z obligowania 

wnioskodawców do dodatkowego uzasadniania czy w projekcie wystąpi pomoc publiczna lub pomoc de 
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minimis. To wynika z treści innych pól wniosku oraz budżetu. Jeżeli chodzi o załączniki do wniosku to główna 

różnica między NCBR a MCP polega na tym, że MCP już na etapie składania wniosku wymaga formularza 

informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis lub formularza informacji 

przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de 

minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. NCBR wymaga tych załączników dopiero na 

etapie podpisywania umowy stosując taki zapis w regulaminie konkursu: W przypadku gdy rekomendowana 

kwota dofinansowania w zakresie pomocy de minimis łącznie z inną pomocą de minimis, otrzymaną w danym 

roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych 

formach, przekroczy kwotę 200 000 euro dla jednego przedsiębiorstwa a w przypadku jednego 

przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów 100 000 euro, 

Wnioskodawca może zwrócić się z pisemną prośbą o dofinansowanie projektu w kwocie niepowodującej 

przekroczenia dopuszczalnych limitów. Minusem województwa małopolskiego jest również to, że nie został 

opracowany szablon wniosku oraz generator dedykowany projektom B+R. Dopiero po przeczytaniu liczącej 

kilkadziesiąt stron instrukcji wypełniania wniosku potencjalny wnioskodawca jest w stanie ustalić, które pola 

wniosku muszą zostać wypełnione oraz które załączniki są wymagane w poddziałaniu 1.2.1.  

 

Jeden generator obsługuje kilkanaście poddziałań tak naprawdę, mamy dwa formularze wniosków, jeden 

jest do tych prostych efektów bonowych, ten drugi służy nam do tego, żeby obskoczyć całą resztę. I  

rzeczywiście to, że czasami w instrukcji jest napisane, że w tym polu pisać, że nie dotyczy, no to już  świadczy 

o tym, że to jest jakaś słabość tego systemu. [cytat z wywiadu indywidualnego] 

 

W kolejnej perspektywie finansowej powinien zostać opracowany szablon wniosku oraz generator 

dedykowany projektom B+R. 

 

Jeżeli chodzi o warunki udzielania wsparcia to w opinii ewaluatora w województwie małopolskim są one 

(począwszy od czwartego naboru) bardziej atrakcyjne niż w NCBR z uwagi przede wszystkim na: 

 dofinansowanie prac wdrożeniowych (NCBR dofinansowuje jedynie prace przedwdrożeniowe do 

wysokości 20% kosztów kwalifikowalnych, można rozważyć zastosowanie takiego limitu w 

planowanym na kwiecień 2019r. konkursie – w dotychczasowych naborach MCP dopuszczało limit 

na poziomie 10%), 

 10% limit na koszty ogólne rozliczane ryczałtem (w NCBR nie ma w ogóle takiej kategorii kosztów).  

 

Dokonano również przeglądu zasad udzielania wsparcia we wszystkich pozostałych Regionalnych 

Programach Operacyjnych i zidentyfikowano jedno którego wdrożenie, z uwagi na potencjalną atrakcyjność 

dla wnioskodawców, można rozważyć w RPO WM. W województwie wielkopolskim istnieje możliwość 

sfinansowania w ramach projektu B+R również inwestycji w infrastrukturę badawczą. Podstawą prawna 

udzielania pomocy jest albo pomoc de minimis albo regionalna pomoc inwestycyjna. Niewątpliwie możliwość 

zakupu aparatury jest bardziej atrakcyjna od możliwości zaliczenia do kosztów kwalifikowalnych jedynie jej 

amortyzacji. Wdrożenie rozwiązania w województwie małopolskim wymagałoby ustanowienia limitu 

kwotowego dla inwestycji infrastrukturalnej tak by uniknąć konkurencji z poddziałaniem 1.2.2, 

 

Obciążenia administracyjne 

 

Z badań ankietowych wynika, że dla 46% badanych firm przygotowanie wniosku o dofinansowanie było 

mocno skomplikowane, tylko 2,9% wskazało, że nie wiązało się z żadnymi komplikacjami. Aż 76% firm 
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przygotowywało wniosek o dofinansowanie z pomocą firmy doradczej. Z wywiadów z przedstawicielami MCP 

wynika, że zdecydowana większość firm popełnia błędy we wnioskach o płatność. Ich źródłem jest przede 

wszystkim niedopełnienie wymogów związanych z procedurą konkurencyjności. 82% beneficjentów RPO WM 

oceniło te obowiązki negatywnie.49 W badaniu „Ocena obciążań administracyjnych w PO IR” procedura 

konkurencyjności została uznana za jedno z czterech głównych obciążeń. Z informacji uzyskanych z MCP 

wynika, że korekty finansowe zgodnie z rozporządzeniem ws. taryfikatora były w roku 2016 nałożone na 26% 

ogółu przeprowadzonych postępowań, natomiast w roku 2017 na 22%50. 

Należy zgodzić się z zawartym w tym raporcie stwierdzeniem, że w obecnej perspektywie finansowej 

postulatu redukcji obciążeń administracyjnych nie udało się zrealizować. Ilość wymogów formalno-prawnych 

może skutecznie zniechęcać część z potencjalnych wnioskodawców do aplikowania o dotacje na co 

wskazywali uczestnicy panelu ekspertów. 

 

Jeśli mogę powiedzieć, to z naszego doświadczenia wynika, że firm jest na pewno, które mogłyby aplikować 

jest znacznie więcej niż tych, które aplikowały i które korzystają z innych instrumentów i nie chcą się bawić 

w biurokrację, która jest potężna. [cytat z panelu ekspertów] 

 

1.2.1 to jest konkurs bardzo trudny w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej. I podejrzewam, że być 

może właśnie stopień skomplikowania projektów badawczych jest zniechęcający czy odstraszający, 

zwłaszcza, jeżeli ktoś wcześniej w ogóle nie korzystał, albo na przykład korzystał i ma jakieś negatywne 

doświadczenia, to myślę, że może to w ten sposób działać, jeżeli zobaczy tą skomplikowaną sieć kilku 

rodzajów pomocy i kilku rodzajów poziomów dofinansowania na przykład w jednym budżecie umieścić. Do 

tego jeszcze dość skomplikowany katalog kosztów wynikający z tych różnych rodzajów pomocy [cytat z 

panelu ekspertów] 

 

Obciążenia administracyjne mogą też mieć charakter wykluczający – firmy zainteresowane realizacją 

projektów B+R mogą nie mieć wystarczających środków finansowych do tego by przygotować wniosek o 

dofinansowanie/rozliczyć projekt, które to czynności w praktyce bardzo często zlecane są firmom doradczym. 

 

Należy podkreślić, że gros obciążeń administracyjnych ma swoje źródło w regulacjach szczebla wyższego 

aniżeli krajowy, w szczególności wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. W związku z pracami 

nad kształtem kolejnej perspektywy finansowej należałoby rekomendować w szczególności gruntowne 

przemodelowanie procedury konkurencyjności, która w obecnym kształcie w ogóle nie przystaje do specyfiki 

projektów B+R. 

 

W tym miejscu warto docenić podejmowane na poziomie regionalnym inicjatywy stanowiące przykład 

redukcji obciążeń administracyjnych. Warto wymienić w szczególności: 

 

 Stosowanie ryczałtu na tzw. koszty pośrednie, 

 Wydzielenie kategorii tzw. kosztów ogólnych rozliczanych ryczałtem, 

 Stosowanie stawek jednostkowych, 

 Niewielką liczbę kryteriów merytorycznych punktowych odnoszących się do istoty projektu, 

                                                 
49 oceny 1, 2 lub 3 na skali od  1 do 5 gdzie jeden oznaczało ocenę bardzo negatywną a 5 ocenę bardzo pozytywną 
50 Wartości dotyczą łącznie poddziałań 1.2.1 i 1.2.2 
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 Możliwość poprawiania wniosku o dofinansowanie w odniesieniu do praktycznie każdego kryterium 

oceny, 

 Nabory etapowe (podzielone na rundy), 

 Zmniejszenie częstotliwości składania wniosków o płatność, 

 Wprowadzenie możliwości przesunięć oszczędności pomiędzy zadaniami określonymi we wniosku o 

dofinansowanie, przekraczające 10% wartości wydatków w ramach zadania bez konieczności 

aneksowania umowy. 

  

W kontekście redukcji obciążeń administracyjnych uczestnicy badań jakościowych wskazywali również na 

potrzebę dużej elastyczności instytucji udzielających wsparcia jeżeli chodzi o dokonywanie zmian w projekcie. 

Elastyczność ta miałaby być uzasadniona wysokim ryzykiem projektów badawczych, w szczególności jeżeli 

obejmują one zarówno etap badań przemysłowych jak i prac rozwojowych. Zdaniem rozmówców mogą 

zdarzać się sytuacje kiedy w trakcie realizacji projektu okazuje się, że powinien on być prowadzony z innym 

kierunku aniżeli zakładany we wniosku o dofinansowanie (bo rezultat przeprowadzonych badań był inny od 

oczekiwanego).  

Czy w Państwa opinii reguły dotyczące przyznawania dofinansowania, realizacji projektów tolerują ryzyko 

projektów badawczo-rozwojowych? 

M4: Niezbyt.  

M7: A jak Państwo chcielibyście, aby tolerowały, w jakim stopniu, w jakim sensie, w jakim zakresie? 

K: Uwzględniały możliwość zmian w projekcie w trakcie badań. 

M4: Tak, ponieważ badania to jest immanentna część niepewności, jeżeli nie wiemy, co będzie na samym 

końcu, to jak możemy to zaprognozować z dużym prawdopodobieństwem, zwłaszcza jeżeli mówimy o 

projekcie przeznaczonym, gdzie pół roku się ocenia, w kwartał się podpisuje umowę, rozpoczyna się 

realizacja, bo nie wszyscy rozpoczynają od razu. Efekty tego mamy 2,5 roku później. No sytuacja rynkowa 

może się kompletnie zmienić  

Dzisiaj nie ma możliwości przebudowania tego projektu, czyli mówimy stop, zastanawiamy się, słuchajcie, 

nie jesteśmy w stanie wykonać wszystkich trzech zadań czy czterech i dojść do dziewiątego TRL, ale mamy 

przyznane środki, szkoda tej pracy zmarnować, być może po to, żeby osiągnąć któryś kamień milowy, na 

przykład do drugiego etapu dojść, do trzeciego, do siódmego poziomu TRL. Warto przesunąć pieniądze, 

przebudować projekt dzisiaj 

[cytat z panelu ekspertów] 

 

Zdaniem uczestników panelu warunki udzielania wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej powinny 

uwzględniać w takich sytuacjach możliwości dokonywania zmian zarówno w zakresie rzeczowym jak i 

finansowym projektu. W tym kontekście postulowano ustanowienie funkcji opiekuna merytorycznego 

projektu tj. osoby, która „towarzyszyłaby” beneficjentowi i której zadaniem byłoby ocenianie czy 

proponowane przez beneficjenta zmiany w projekcie są uzasadnione.  Wskazywano, że na chwilę obecną 

jeżeli charakter wnioskowanej przez beneficjenta zmiany wymaga zasięgnięcia przez MCP opinii eksperta 

merytorycznego to procedura wyłaniania tego eksperta jest czasochłonna co wstrzymuje realizację projektu.  

 

Działania informacyjno-promocyjne 

 

Z badań ankietowych wynika, że tylko 49% wnioskodawców uważa informacje o możliwości pozyskania z RPO 

WM dotacji na realizację prac B+R za łatwo dostępne. Ponad połowa (55%) informację taką otrzymało od 

firmy doradczej. Co trzeci badany miał przed złożeniem wniosku mylne wyobrażenie, że wsparcie z RPO WM 
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na realizację prac B+R jest zarezerwowane tylko dla wąskiej grupy firm opracowujących innowacje w skali 

światowej. Powyższe dane wyraźnie wskazują na niedostatki działań informacyjno-promocyjnych 

dotyczących możliwości pozyskania dotacji z poddziałania 1.2.1. Szczególnie waż ne jest uświadamianie firm 

na czym polega działalność B+R oraz aktywne poszukiwanie potencjalnych beneficjentów.. Zarówno z 

niniejszego badania jak i badania „Ocena skuteczności wdrażania PO IR” wynika, że istnieje grono firm, które 

nie zaliczają prowadzonych przez siebie działań do aktywności badawczej mimo, że faktycznie spełniają one 

kryteria prac badawczo-rozwojowych. Wśród części firm panuje przekonanie, że prace badawcze muszą 

kończyć się przysłowiowym „wynalezieniem prochu” czyli innowacjami produktowymi o przełomowym 

charakterze. Skutkuje to tym, że firmy te same wykluczają się z katalogu potencjalnych wnioskodawców 

poddziałania 1.2.1. Mocno zwracali na to uwagę uczestnicy paneli ekspertów: 

 

Prawie każda firma produkcyjna robi działania badawczo-rozwojowe, dopiero trzeba tłumaczyć, że to są 

właśnie działania badawczo-rozwojowe, które kwalifikują się do tego, żeby dostały dofinansowanie. Bo 

twierdzą, że nie, my nie robimy żadnej technologii nie wiadomo, jakiej na poziomie innowacyjnym właśnie 

światowym. 

M7: Bo nie posiadają jakiegoś działu badawczo-rozwojowego [cytat z panelu ekspertów]. 

 

Jeżeli chodzi o sam zarząd no to tutaj było więcej takich wątpliwości, czy to są prace badawcze. Prowadząc 

działalność gospodarczą czy produkcyjną to w ogóle się nie myśli o tej sferze badawczo-rozwojowej. [cytat 

z panelu ekspertów]. 

 

Firmy właśnie nie wierzą, mają inżynierów, ale opracowują produkt zgodnie z sugestiami klientów, 

usprawniają go cały czas. Natomiast w ich przekonaniu nie jest to żadna praca badawcza, nie mają 

wydzielonego kąta, nie księgują tego odpowiednio. Skoro robimy to 15 lat i ten klient chciał taką wersję, 

tutaj ulepszyli w międzyczasie, trzy razy zmienili materiał, dla nich to nie jest żadna praca badawcza, tylko 

to jest oczywiste, że jest to po prostu rynek. Nie ma takiego szerszego patrzenia na tą innowacyjność w 

skali właśnie tego, co się robi. [cytat z panelu ekspertów]. 

 

 

Z badań wynika, że na chwilę obecną działania uświadamiające podejmują przede wszystkim firmy doradcze. 

Istotnym jest by w proces tzw. pracy u podstaw zaangażowane były również instytucje udzielające wsparcia, 

które mogłyby rozwiewać błędne wyobrażenia na temat istoty prac badawczych, wspomagać firmy w 

diagnozowaniu ich potrzeb badawczych, doradzać najbardziej odpowiednie z punktu widzenia potrzeb firmy 

źródła finansowania. Warto dodać, że tego rodzaju inicjatywy są podejmowane na szczeblu krajowym 

(pilotażowy program NCBR „Beneficjent51” oraz ministerialny program STEP.52 Uczestnicy paneli ekspertów 

                                                 
51 Projekt „Beneficjent” to autorski projekt Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, którego celem jest zwiększenie liczby 
wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursów finansowanych ze środków Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój. W ramach Projektu „Beneficjent” planowane jest przeprowadzenie przez inżynierów – 
konsultantów spotkań konsultacyjnych z zainteresowanymi przedsiębiorcami z sektora MŚP w siedzibach tych firm 
52 Program adresowany jest do przedsiębiorców, bez względu na status (MSP, duży), zainteresowanych prowadzeniem 
prac B+R+I ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy nie korzystali nigdy ze wsparcia z funduszy europejskich. STEP 
będzie się składał z dwóch ścieżek: Ścieżka I – Wstępna Weryfikacja Pomysłu na Projekt - Przeznaczona jest dla 
pomysłodawców, którzy mają już wstępną koncepcję projektu, ale chcieliby poddać pomysł weryfikacji i uzyskać 
informację o jego mocnych i słabych stronach w kontekście kryteriów dla działania POIR  
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podkreślali też zasadność „uświadamiania” poprzez pokazywanie przykładów firm, które otrzymały dotację z 

RPO WM (warto dodać, że tego rodzaju inicjatywy były już przez Urząd Marszałkowski podejmowane)53. 

 

Może jakiś biuletyn z przykładami, że ktoś opracował innowacje, zwiększył wydajność o 1/10% albo 1% i co 

dało mu zysk w ciągu roku na przykład 100 tysięcy złotych. I takie krótkie informacje, żeby ktoś nie myślał, 

że trzeba zwiększyć wydajność o 100%, o 200% albo wynaleźć coś, czego nikt jeszcze nie zrobił. [cytat z 

panelu ekspertów] 

 

Zasadnym jest również kontynuowanie podejmowanych przez Urząd Marszałkowski inicjatyw polegających 

na dotarciu z komunikatem o możliwości pozyskania wsparcia bezpośrednio do firm mogących być 

zainteresowanymi ubieganiem się o dotację z poddziałania 1.2.1. Może to być mailing dotyczący 

planowanych naborów skierowany do: firm doradczych, firm, które ubiegały się o wsparcie z NCBR na 

realizację projektów B+R, firm, które ubiegały się o bony na innowacje z PARP, firm, które figurują w bazach 

danych GUS jako prowadzące działalność B+R (firmy składające formularze PNT, firmy prowadzące 

działalność w dziale 72 PKD. Mailing oprócz zaprezentowanych w atrakcyjny sposób podstawowych 

informacji o naborze powinien zawierać wylistowanie zalet wsparcia np.: ryczałt, koszty przedwdrożeniowe, 

możliwość przerwania realizacji projektu, informacja o czasie oceny projektów w ostatnim naborze.  

 

Ważne jest też promowanie samego MCP jako instytucji tak by przedsiębiorcy kojarzyli ją z finansowaniem 

prac badawczych. 

 

Potencjał finansowy/płynność finansowa 

 

Z badań ilościowych wynika, że o wsparcie z poddziałania 1.2.1 ubiegały się firmy o wysokim potencjale 

finansowym (64% wnioskodawców w 2017 roku osiągnęło przychody, których wysokość przekraczała 1 mln 

zł). Wynika to z tego, iż wśród wnioskodawców dominowały większe podmioty gospodarcze (zatrudniające 

powyżej 9 pracowników) – udział firm mikro wyniósł 43,5% i był zdecydowanie niższy od udziału firm tej klasy 

wielkości w populacji małopolskich podmiotów gospodarczych wynoszącego ponad 96%. Uzasadnienia dla 

takiej struktury wnioskodawców jeżeli chodzi o ich wielkość i potencjał finansowy należy upatrywać w 

wysokiej kosztochłonności prac badawczo-rozwojowych. Średnia wartość projektu, o którego 

dofinansowanie ubiegali się wnioskodawcy wynosiła 3,57 mln zł przy średniej wartości wnioskowanej kwoty 

dotacji wynoszącej 2,27 mln zł. Oznacza to, że wnioskodawcy po pierwsze musieli dysponować środkami 

własnymi w wysokości przekraczającej 1 mln zł, po drugie środkami na pokrycie bieżących wydatków 

kwalifikowalnych w ramach projektu w sytuacji braku korzystania z zaliczki. W tym kontekście należy 

podkreślić, że w pierwszych dwóch naborach zasady płatności zaliczkowych nie były zanadto korzystne co 

wynikało przede wszystkim z krótkiego, bo wynoszącego 90 dni terminu na ich rozliczenie.  

 

Bo często też się okazywało, jeśli chodzi o ten termin 90 dni, że beneficjenci na przykład biorą zaliczkę na 2 

miliony złotych, po czym do nas jest zwrot tej zaliczki po tych 90 dniach półtora miliona. Po prostu nie 

                                                 
Ścieżka II - Usługa Innovation Coach - Przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy są zainteresowani podjęciem 
działalności B+R+I, ale potrzebują wsparcia w zakresie oceny potencjału ich przedsiębiorstwa do prowadzenia takich 
prac 
53  Przykłady projektów były prezentowane podczas wakacyjnych eventów funduszowych, kamapanii prasowej oraz 
internetowej dot. Bonów na innowacje, a także  w ramach cyklu “Ciekawe projektyty” prezentowanego na profilu 
Małopolska. Fundusze Europejskie 
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zdążyli wykorzystać tej zaliczki w tym czasie, co mogło być spowodowane tym, że na przykład nie zdążyli 

przeprowadzić procedury. [cytat z wywiadu indywidualnego] 

 

Począwszy od trzeciego naboru termin ten został zdecydowanie wydłużony54. Nadal barierą w korzystaniu z 

zaliczek może być obowiązek ustanowienia zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej do wysokości 

wnioskowanej kwoty zaliczki. Warto zastosować rozwiązanie z działania 2.1 PO IR: w przypadku gdy wartość 

zaliczki nie przekracza kwoty 10 mln zł zabezpieczenie ustanawiane jest w formie weksla in blanco wraz z 

deklaracją wekslową, gdy przekracza tę kwotę oprócz weksla beneficjent ustanawia dodatkowe 

zabezpieczenie w jednej z następujących form: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej.  

Z badań ankietowych wynika, że beneficjenci umiarkowanie pozytywnie oceniali czas oczekiwania na 

przekazanie zaliczki oraz raczej negatywnie czas na rozliczenie zaliczki. Najbardziej negatywne oceny 

dotyczyły czasu na refundację poniesionych wydatków. Szczegółowe dane zawiera poniższa tabela: 

 Tabela 14 Oceny poszczególnych aspektów związanych z rozliczaniem projektu 
 Czas oczekiwania na 

refundację poniesionych 

wydatków 

Czas oczekiwania na 

przekazanie zaliczki 
Czas na rozliczenie zaliczki 

1 bardzo negatywna ocena 34,1% 15,2% 18,2% 

2 31,8% 18,2% 39,4% 

3 20,5% 33,3% 30,3% 

4 11,4% 18,2% 12,1% 

5 bardzo pozytywna ocena 2,3% 15,2% 0,0% 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Z wywiadów z przedstawicielami MCP wynika, że długi czas oczekiwania na refundację poniesionych 

wydatków wynika przede wszystkim z błędów popełnianych przez wnioskodawców we wnioskach o płatność. 

Z drugiej strony warto zauważyć, że MCP rezerwuje sobie bardzo długi bo wynoszący aż 90 dni czas na 

przekazanie dofinansowania, który liczony jest od dnia przedłożenia przez Beneficjenta poprawnego wniosku 

o płatność. Nawet jeżeli w rzeczywistości czas jest krótszy (co deklarowali przedstawiciele MCP) to do 

potencjalnych wnioskodawców zapoznających się przed złożeniem wniosku o dofinansowanie z wzorem 

umowy trafia jedynie informacja o tym, że muszą się liczyć z przynajmniej trzema miesiącami oczekiwania na 

refundację (pod warunkiem, że od razu złożą poprawny wniosek o płatność co jest rzadkością). Może to 

wpływać negatywnie na zainteresowanie aplikowaniem z obawy o utrzymanie płynności finansowej w firmie 

(na marginesie warto dodać, że 19% beneficjentów zadeklarowało problemy z płynnością na etapie realizacji 

projektu). Zasadnym jest więc skrócenie 90-cio dniowego terminu oraz dokonanie takich zmian w zapisach 

umowy by beneficjent dokładnie wiedział jakie czynności związane z weryfikacją wniosku o płatność i wypłata 

dofinansowania są dokonywane w jakich terminach55.   

                                                 
54 w trzecim naborze beneficjent był zobowiązany do rozliczenia zaliczki najpóźniej w terminie do 30 dni od zakończenia 
realizacji projektu, w czwartym naborze beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia zaliczki rozumianego jako wykazanie 
we wniosku o płatność wydatków kwalifikowalnych rozliczających zaliczkę (z uwzględnieniem intensywności 
dofinansowania przyznanego Beneficjentowi) i/lub zwrot zaliczki w terminie do 360 dni od dnia przekazania zaliczki, nie 
później jednak, niż w dniu złożenia wniosku o płatność końcową 
55 Można w tym zakresie wzorować się na zapisach stosowanych przez NCBR: Instytucja Pośrednicząca zatwierdza 
wniosek o płatność w terminie 21 dni od dnia otrzymania wypełnionego wniosku o płatność. W przypadku, gdy wniosek 
o płatność zawiera braki lub błędy, beneficjent, na wezwanie Instytucji Pośredniczącej, jest zobowiązany do złożenia 
brakujących lub poprawionych dokumentów w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania (dotyczy również wezwania 



 
 

63 
 

 

W kontekście potencjału finansowego beneficjentów warto rozważyć wspieranie projektów B+R o 

umiarkowanej wartości w oparciu o pomoc de minimis, które to wsparcie mogłoby być adresowane do 

podmiotów o najmniejszym potencjale finansowym tj. firm mikro i małych. 

  

Obowiązek wdrożenia 

 

Czynnikiem mogącym obniżać atrakcyjność poddziałania 1.2.1 z punktu widzenia potencjalnych 

wnioskodawców był, wynikający z zapisów Umowy Partnerstwa, brak wsparcia na wdrożenie wyników prac 

B+R. W początkowym okresie przedsiębiorstwa mogły uzyskać dotację jedynie na badania przemysłowe i 

prace rozwojowe, następnie rozszerzono zakres wsparcia o prace przedwdrożeniowe by w 2018r. 

wprowadzić możliwość dofinansowywania również komponentu wdrożeniowego. Wprowadzone Umową 

Partnerstwa rozwiązanie ma jednak istotną wadę mianowicie wartość wydatków kwalifikowanych w ramach 

komponentu wdrożeniowego musi być niższa niż 50% całkowitych wydatków kwalifikowanych w ramach 

projektu. Z doświadczeń związanych z wdrażaniem działania 1.4-4.1 PO IG wynika, że koszt wdrożenia jest 

kilkukrotnie większy od kosztu prac badawczych. 

 

Czwarty nabór w poddziałaniu 1.2.1 z rekordową bo wynoszącą 210 mln zł alokacją dedykowany jest wsparciu 

właśnie projektów obejmujących komponent wdrożeniowy. Obok wynikającego z UP ograniczenia 

dotyczącego maksymalnej wartości kosztów kwalifikowalnych w ramach komponentu wdrożeniowego słabą 

stroną wsparcia jest również obowiązek opisania we wniosku o dofinansowanie zarówno komponentu 

badawczego jak i od razu komponentu wdrożeniowego. Takie rozwiązanie trudno uznać za trafne. Trudne 

jest ex-ante, przed zakończeniem prac badawczych, określenie jak będzie wyglądało wdrożenie ich wyników 

oraz jaki będzie koszt wdrożenia. Istnieje ryzyko, że po zrealizowaniu prac B+R zapisy wniosku o 

dofinansowanie w zakresie w jakim dotyczył on komponentu wdrożeniowego będą wymagały istotnych 

modyfikacji dotyczących np. sposobu wdrożenia, zakresu wdrożenia czy też jego kosztu (zwłaszcza, że w 

trakcie trwania prac badawczych ceny wpływające na koszt wdrożenia mogą ulec znaczącym zmianom w 

stosunku do cen zakładanych na etapie opracowywania wniosku o dofinansowanie). Opisane ryzyko może 

skutkować: 

 Niewielkim zainteresowaniem czwartym naborem w poddziałaniu 1.2.1 – na moment realizacji 

badania zakończyła się pierwsza w dwóch rund naboru. Złożonych w niej zostało 9 wniosków na 

kwotę dofinansowania wynoszącą 16,3 mln zł co stanowi niecałe 8% alokacji na konkurs. Jest to liczba 

wyraźnie niższa od liczby wniosków składanych w pierwszych rundach 1-go i 2-go naboru i zbliżona 

do liczby wniosków złożonych w pierwszej rundzie 3-go naboru, 

 Rozpoczynaniem przez wnioskodawców prac badawczych na wysokich poziomach gotowości 

technologicznej tak by ograniczyć: 

                                                 
beneficjenta doręczonego za pośrednictwem SL2014). W takim przypadku termin zatwierdzenia przez Instytucję 
Pośredniczącą wniosku o płatność biegnie od dnia dostarczenia przez beneficjenta poprawnego lub kompletnego 
wniosku o płatność. Instytucja Pośrednicząca może zatwierdzić wniosek o płatność z wyłączeniem wydatków 
nieudokumentowanych prawidłowo, pomimo wezwania do złożenia brakujących lub poprawionych dokumentów. 
Instytucja Pośrednicząca po zweryfikowaniu wniosku o płatność, przekazuje beneficjentowi informację o wyniku 
weryfikacji. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do wystawienia zlecenia płatności w terminie 15 dni od dnia 
zatwierdzenia wniosku o płatność. Płatności są przekazywane przez płatnika zgodnie z terminarzem płatności 
dostępnym na stronie: www.bgk.com.pl 
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o skalę „niepewności” związanej z kształtem wdrożenia - im wyższy TRL tym „bliżej do 

wdrożenia” a więc tym większa wiedza na temat tego jakim wynikiem mogą zakończyć się 

prace badawcze, 

o ryzyko zmiany kosztu wdrożenia poprzez ograniczenie czasu realizacji projektu. 

            Dane z wniosków złożonych w pierwszej rundzie czwartego naboru zdają się potwierdzać tę hipotezę 

- średni czas realizacji projektu obejmującego komponent badawczy i komponent wdrożeniowy 

wynosi 674 dni podczas gdy średni czas realizacji projektów obejmujących wyłącznie prace badawcze 

(i ewentualnie prace przedwdrożeniowe) wybranych do dofinansowania w trzech pierwszych 

naborach to 915 dni 

 

Ciekawe jest również to, że średnia wartość projektu obejmującego komponent wdrożeniowy jest niższa od 

średniej wartości projektów złożonych w trzech pierwszych naborach poddziałania 1.2.1 (odpowiednio 1,69 

mln zł i 2,27 mln zł). Może to wynikać z niższej intensywności wsparcia w przypadku prac rozwojowych i prac 

wdrożeniowych aniżeli w przypadku badań przemysłowych. Mniejsza kwota dofinansowania przekłada się 

automatycznie na mniejszą wartość wkładu prywatnego. Jest to jednak tylko hipoteza, która wymagałaby 

potwierdzenia w badaniach z wnioskodawcami czwartego naboru.  

 

 Biorąc powyższe informacje pod uwagę należałoby postulować wprowadzenie następujących zmian w 

warunkach udzielania wsparcia na projekty B+R obejmujące komponent wdrożeniowy: 

 podwyższenie, poprzez zmianę zapisów Umowy Partnerstwa, limitu na udział kosztów 

kwalifikowalnych w ramach komponentu wdrożeniowego w stosunku do całkowitej wartości 

kosztów kwalifikowalnych – limit powinien uwzględniać to, że wdrożenie jest co do zasady droższe 

od prac badawczych. Warto w tym kontekście zauważyć, że PARP, mimo zapisów UP, w ramach 

poddziałania 2.3.2 Bon na innowacje udziela na komponent usługowy dofinansowania w wysokości 

340 tys. zł natomiast na komponent wdrożeniowy 560 tys. zł  

 wprowadzenie rozwiązania polegającego na tym, że dopiero po zakończeniu komponentu 

badawczego beneficjent składa wniosek obejmujący komponent wdrożeniowy. Jakkolwiek taki 

sposób procedowania jest przyjęty przez PARP w poddziałaniu 2.3.2 tak z informacji uzyskanych w IZ 

oraz MCP wynika, że istnieją obostrzenia prawne uniemożliwiające wdrożenie rozwiązania w RPO 

WM56. MCP deklarował również elastyczność jeżeli chodzi o ewentualne zmiany w komponencie 

wdrożeniowym jeżeli byłyby one uzasadnione wynikami przeprowadzonych prac badawczych co 

należy ocenić zdecydowanie pozytywnie.  

 

Jeżeli faktycznie w trakcie tych badań okaże się, że z pewnych rzeczy beneficjent będzie musiał 

zrezygnować, a jakieś inne mu będą potrzebne, no to być może będziemy poddawać projekt 

ponownej ocenie, bo jest taka możliwość, a jeżeli te zmiany nie będą aż tak bardzo istotne, no to 

po prostu na zasadzie naszej zgody. [cytat z wywiadu indywidualnego] 

                                                 
56 zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa wyłącznie w przypadku MŚP obok prac badawczo-rozwojowych elementem 
projektu realizowanego ze środków CT1 może być wdrożenie wyników tych prac, przy czym komponent wdrożeniowy 
musi stanowić mniejszość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Zgodnie z definicją projektu z ustawy 
wdrożeniowej projekt jest to przedsięwzięcie  zmierzające  do  osiągnięcia  założonego  celu określonego  wskaźnikami,  
z określonym  początkiem i końcem  realizacji, zgłoszone do objęcia albo objęte współfinansowaniem UE jednego z 
funduszy strukturalnych albo Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego. Model realizowany przez PARP 
polega wiec faktycznie na realizacji dwóch odrębnych projektów w ramach odrębnych naborów – jeden dot. elementu 
usługowego, a drugi inwestycyjnego. 
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Jeżeli wyniki tej fazy B+R wskazywałyby na to, że musi dokonać modyfikacji, to po prostu będzie się 

to odbywało w procedurze zmian do projektu, która jest przewidziana w umowie, ewentualnie z 

wykorzystaniem opinii eksperckiej, jeżeli będzie taka potrzeba. Także będziemy otwarci [cytat z 

panelu ekspertów] 

 

 

5.2.5 Ocena pracy MCP 

Na zakończenie analizy czynników wpływających na wdrażanie poddziałania 1.2.1 warto przedstawić opinie 

respondentów na temat współpracy z MCP. W pierwszej kolejności respondenci zostali poproszeni o ocenę 

na szkolnej skali od 1 do 5 współpracy z MCP na etapie realizacji projektu. Wyniki odpowiedzi zawiera 

poniższy wykres. 

Wykres 1 Ocena współpracy z MCP 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego beneficjentów 

 

Dominują (55,8%) oceny pozytywne aczkolwiek odsetek ocen z przedziału 1 – 3 nie jest niski (30,8%). Więcej 

światła na ocenę pracy MCP rzuca kolejne pytanie ankietowe, w którym beneficjenci poddziałania 1.2.1 byli 

proszeni o ustosunkowanie się do kilku stwierdzeń. Wyniki prezentuje poniższa tabela: 

Tabela 15 Stosunek respondentów do poszczególnych stwierdzeń dotyczących współpracy z MCP 

 zgadzam się nie zgadzam się trudno powiedzieć 

Pracownicy MCP zazwyczaj starali się nam pomagać w 

przypadku trudności wynikających z wymogów formalnych 
78,8% 3,8% 17,3% 

Nie mieliśmy żadnych problemów w skontaktowaniu się z 

pracownikami  MCP odpowiedzialnymi za nasz projekt 
75,0% 9,6% 15,4% 

Opiekun projektu szybko reagował na nasze pytania/prośby 69,2% 5,8% 25,0% 

Wnioski o płatność były szybko weryfikowane przez MCP 19,2% 50,0% 30,8% 

Informacje udzielane przez pracowników były MCP 

przydatne 
75,0% 7,7% 17,3% 

MCP cechowała elastyczność jeżeli chodzi np. o takie kwestie 

jak zmiany w projekcie, kwalifikowalność wydatków 
36,5% 21,2% 42,3% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego beneficjentów 
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Rozkład odpowiedzi wskazuje na generalnie pozytywne oceny poszczególnych aspektów działalności MCP. 

Zdecydowanie najgorzej respondenci ocenili tempo weryfikacji wniosków o płatność. 

 

Na zakończenie warto zauważyć, że mimo szeregu niedoskonałości udzielanego z poddziałania 1.2.1 wsparcia 

oraz istotnych obciążeń administracyjnych czterech na pięciu beneficjentów, gdyby mogli jeszcze raz 

podejmować decyzję to ponownie zdecydowaliby się ubiegać o dofinansowanie realizacji projektu 

badawczego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. 

 

5.2.6 Podsumowanie 

 

Z zaprezentowanych informacji wynika, że istnieje wyraźny popyt na dotacyjne wsparcie realizacji projektów 

B+R o czym świadczy duża liczba firm aplikujących do poddziałania 1.2.1 (ponad 300) a także wartość 

dofinansowania wyraźnie przekraczająca wartość alokacji na nabory. Co istotne jeszcze większa liczba 

małopolskich firm zdecydowała się nie składać wniosku do RPO WM wybierając program krajowy PO IR, a 

konkretnie działania wdrażane przez NCBR (w szczególności 1.1.1 – tzw. szybka ścieżka). Obecność 

konkurencyjnego źródła wsparcia należy uznać za główny czynnik utrudniający wdrażanie poddziałania 1.2.1. 

Czynnikami skłaniającymi do ubiegania się o wsparcie z poziomu krajowego są przede wszystkim: wysoka 

rozpoznawalność NCBR jako instytucji udzielającej dotacji na realizację prac badawczych, szybki czas oceny 

wniosków (choć ten atut NCBR wydaje się tracić), przekonanie o lepszym zrozumieniu specyfiki projektów 

badawczych, przekonanie o tym, że w NCBR rozliczenie projektu będzie prostsze niż na poziomie 

regionalnym. Powyższe czynniki nie dotyczą samych warunków udzielania wsparcia – te są bardzo zbliżone 

w MCP i NCBR. Można wręcz uznać, że wsparcie z poziomu regionalnego jest od 2018 roku bardziej atrakcyjne 

z uwagi na możliwość pozyskania dofinansowania na komponent wdrożeniowy oraz stosowanie ryczałtu na 

tzw. koszty ogólne.  

Szansą na „przyciągnięcie” nowych wnioskodawców do poddziałania 1.2.1 byłaby intensyfikacja działań 

informacyjno-promocyjnych, które powinny być ukierunkowane w szczególności na firmy, które mają mylne 

wyobrażenie na temat istoty prac B+R – podejmują je nie mając nawet takiej świadomości.  

W kontekście przyszłej perspektywy finansowej należy przede wszystkim dążyć do redukcji obciążeń 

administracyjnych a także ich dostosowania do specyfiki projektów badawczych. 
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5.3. PODDZIAŁANIE 1.2.2 

 

 

5.3.1 Założenia logiki interwencji 

 

Wsparciem w ramach poddziałania objęte są inwestycje przedsiębiorstw dotyczące tworzenia warunków 

infrastrukturalnych dla działalności badawczo-rozwojowej, ukierunkowanej w szczególności na wytworzenie 

i wprowadzenie do działalności gospodarczej nowych produktów, procesów lub usług. Zakres wsparcia 

obejmuje inwestycje w aparaturę badawczą oraz innego typu infrastrukturę niezbędną do prowadzenia 

działalności badawczo-rozwojowej, służące uruchamianiu lub rozszerzaniu działalności laboratoriów lub 

działów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw, bądź też tworzeniu lub rozwijaniu centrów badawczo-

rozwojowych w przedsiębiorstwach. Elementem wspieranych inwestycji może być infrastruktura 

przeznaczona do badania jakości wytwarzanych przez dane przedsiębiorstwo produktów, procesów lub usług 

na potrzeby własne lub dla innych podmiotów. 

 

5.3.2 Pierwsze efekty wdrażania 

 

Struktura partnerstw  

 

W poddziałaniu 1.2.2 w partnerstwie realizowane są tylko 2 spośród 40 projektów, dla których zawarte są 

umowy. Są to projekty realizowane przez podmioty z działu 86.22 PKD Praktyka lekarska specjalistyczna. 

Partnerami w projektach są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – mikroprzedsiębiorstwa 

mające siedzibę na terenie województwa małopolskiego. 

 

Współpraca z sektorem nauki  

 

Współpraca z sektorem nauki była punktowana w ramach kryterium „Zakres współpracy z sektorem nauki”. 

Z badań ankietowych wynika, że 64% beneficjentów w ramach projektu współpracuje z sektorem nauki (16% 

zaprzeczyło a 24% udzieliło odpowiedzi „nie wiem/trudno powiedzieć”). Formą współpracy jest najczęściej 

(44%) umowa o współpracy z jednostką naukową, rzadziej zatrudnienie pracownika naukowego w firmie 

(16%), tylko 4% zdecydowało się na zawarcie umowy o współpracy z konkretnymi pracownikami naukowymi 

(z pominięciem jednostki naukowej jako takiej). Rola sektora nauki w projekcie najczęściej (56%) polega na 

udziale w pracach badawczych zaplanowanych w agendzie badawczej. Rzadziej dotyczy takich kwestii jak: 

szkolenie pracowników, pomoc przy wyborze najlepszej infrastruktury, pomoc w testowaniu zakupionego 

sprzętu czy pomoc w rozliczaniu projektu. 

 

Wzrost liczby etatów badawczych  

 

Wzrost liczby etatów badawczych stanowił jedno z punktowych kryteriów oceny merytorycznej. W 

pierwszym i drugim naborze maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w kryterium wynosiła 6. 

Poniżej zaprezentowano jaki odsetek wnioskodawców otrzymał poszczególne liczby punktów w tym 

kryterium:  
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Tabela 16 Odsetek wniosków,  który otrzymał daną liczbę punktów w kryterium „wzrost liczby etatów 
badawczych” 

Liczba punktów Odsetek wniosków 

0 12,5% 

1 8,3% 

3 41,7% 

4 8,3% 

6 29,2% 

 

Wzrost etatów badawczych zadeklarowało 87,5% wnioskodawców (spośród tych, których wnioski podlegały 

ocenie merytorycznej punktowej).57 Z danych z systemu SL wynika, że w projektach wybranych do 

dofinansowania wskaźnik „Liczba nowych etatów badawczych” wybrało tylko sześciu beneficjentów. Jego 

wartość docelowa to 6 (jeden beneficjent mimo wyboru wskaźnika jego wartość docelową określił na 

poziomie 0, natomiast jeden zadeklarował 2 nowe etaty badawcze. Z kolei w 38 spośród 40 projektów, dla 

których są zawarte umowy wykorzystano wskaźnik „Liczba nowych naukowców we wspieranych 

jednostkach”. Jego wartość docelowa to 62,4 natomiast wartość osiągnięta to 6,5 EPC. 

 

Zgodność pomiędzy przedmiotem projektu a zakresem wsparcia w ramach poddziałania  

 

Jednym z kryteriów oceny formalnej jest kryterium „kwalifikowalność projektu”, w ramach którego oceniane 

jest czy projekt wpisuje się w typy projektów wskazane dla danego działania / poddziałania, zgodnie z SzOOP 

i regulaminem konkursu. Kryteriów oceny formalnej łącznie w obu naborach nie spełniło 10 projektów z 

czego w dwóch przypadkach dotyczyło to m.in. wskazanego kryterium. Z danych z kart oceny wynika, że w 

jednym przypadku powodem niespełnienia kryterium było nieprzedłożenie agendy badawczej a w drugim 

właśnie brak zgodności między przedmiotem projektu a zakresem wsparcia.  

 

Na etapie oceny merytorycznej w ramach jednego z kryteriów oceniane jest czy projekt dotyczy infrastruktury 

badawczo-rozwojowej. Kryterium ma charakter zero – jedynkowy. Z danych otrzymanych z MCP wynika, że 

spośród 74 projektów ocenianych merytorycznie kryterium nie zostało spełnione w ośmiu projektach a więc 

11%.  Warto ocenę czy projekt rzeczywiście dotyczy infrastruktury badawczej przeprowadzać jednorazowo 

na etapie oceny merytorycznej.  

 

Zależność pomiędzy wielkością przedsiębiorstwa a zakresem i jakością agendy badawczej oraz planu 

wykorzystania infrastruktury B+R,  

 

Jakość agendy badawczej jest oceniana na skali zero- jedynkowej w ramach kryterium „plan wykorzystania 

infrastruktury badawczo-rozwojowej”. Ocenie w ramach kryterium podlega kompletność, wiarygodność i 

realność przedstawionego planu, jak i założeń przyjętych do jego skonstruowania. Kryterium nie zostało 

spełnione w 10 projektach. Projekty te złożone były przez firmy z każdej klas wielkości. Porównanie struktury 

wielkościowej całej populacji wnioskodawców z populacją wnioskodawców, którzy nie spełnili kryterium 

„plan wykorzystania infrastruktury badawczo-rozwojowej” pokazuje, że nie ma zależności między typem 

beneficjenta/wielkością przedsiębiorstwa a zakresem i jakością agendy badawczej oraz planu wykorzystania 

infrastruktury B+R. 

                                                 
57 Liczba tych wniosków wyniosła 48 
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Jak wskazano wcześniej tylko 2 spośród wybranych do dofinansowania projektów realizowane są w 

partnerstwie. Nie można więc uznać by istniała zależność między jakością agendy/planu a realizacją projektu 

w partnerstwie. 

 

5.3.3 Czynniki problemowe i bariery  

 

Zidentyfikowano szereg przyczyn wpływających na niewielkie zainteresowanie poddziałaniem 1.2.2, 

wyraźnie niższe aniżeli wsparciem na realizację projektów B+R. Niektóre są tożsame z przyczynami 

zidentyfikowanymi w odniesieniu do poddziałania 1.2.1 stąd nie będą ponownie szeroko omawiane.   

 

Niska intensywność wsparcia 

 

Maksymalny poziom dofinansowania w przypadku projektów dotyczących inwestycji w infrastrukturę 

badawczą określa tzw. mapa pomocy regionalnej co wynika z faktu, iż podstawę prawną udzielania wsparcia 

stanowi tzw. regionalna pomoc inwestycyjna. W województwie małopolskim maksymalny całkowity poziom 

dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 55% dla mikro i małych 

przedsiębiorstw, 45% dla średnich przedsiębiorstw oraz 35% dla przedsiębiorstw innych niż MŚP. Takie 

poziomy intensywności wsparcia są wyraźnie niższe od obowiązujących w przypadku projektów B+R, które 

sięgają nawet 80%. W opinii ewaluatora oraz uczestników panelu ekspertów inwestycje w infrastrukturę B+R 

charakteryzują się nie mniejszym poziomem ryzyka aniżeli projekty badawcze, co więcej są tym rodzajem 

inwestycji, który jest najbardziej „oddalony od rynku” – sama inwestycja nie generuje przychodów (chyba, że 

firma zdecyduje się na komercyjne świadczenie usług badawczych co zdarza się bardzo rzadko). Przychodów 

nie generuje też prowadzenie prac badawczych z wykorzystaniem stworzonej infrastruktury. Tym samym w 

opinii ewaluatora nieuzasadnionym jest stosowanie w odniesieniu do inwestycji w infrastrukturę badawczą 

takiej samej intensywności wsparcia co w przypadku inwestycji w środki trwałe służących działalności 

wdrożeniowej. Zbyt niską intensywność należy uznać za główny powód niewielkiego zainteresowania firm 

ubieganiem się o wsparcie na realizację tego rodzaju projektów (co dotyczy nie tylko województwa 

małopolskiego ale i programu krajowego PO IR). W związku z pracami nad kolejną perspektywą finansową 

należałoby postulować opracowanie przez KE dedykowanej wsparciu inwestycjom w infrastrukturę B+R 

podstawy prawnej oraz zwiększenie poziomu dofinansowania dla tego rodzaju projektów. 

 

Tutaj pojawia się pytanie o adekwatność tej Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej jako środka, który musimy 

zastosować, żeby w ogóle sfinansować na takich zasadach, jak to zostało w regulaminie. Tak to nie ma tak 

naprawdę takiego stricte adekwatnego rodzaju pomocy dla MSP czy tam dla przedsiębiorców z 

adekwatnym rodzajem poziomu dofinansowania. Bo ten poziom dofinansowania jest taki sam dla 

przedsiębiorców, którzy gdyby mieli taką możliwość dostaliby dofinansowanie na przysłowiową obrabiarkę 

CNC, która jest już bliżej pieniądza. No i wnioskodawcy łatwiej jest wydać te 45% tego swojego wkładu 

własnego na coś, co za chwilę już zarobi niż to, co w perspektywie kilku lat być może. [cytat z wywiadu 

indywidualnego] 

 

W obecnej perspektywie odpowiedzią na problem niskiej intensywności wsparcia mogłoby być stworzenie 

możliwości otrzymania wsparcia na inwestycje w infrastrukturę B+R w oparciu o schemat pomocy de minimis. 

Tego rodzaju wsparcie mogłoby być dedykowane firmom o najmniejszym potencjale czyli mikro oraz małym. 

Należy podkreślić, że limit wsparcia w ramach pomocy de minimis wynoszący 200 tys. EUR tj około 850 tys. 
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zł jest wystarczający dla finansowania inwestycji w infrastrukturę badawczą – w 37% projektach 

dofinansowanych z poddziałania 1.2.2 całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych nie przekraczała kwoty 

850 tys. zł. Spośród pozostałych województw jedynie w województwie wielkopolskim przewidziano 

możliwość wsparcia inwestycji w infrastrukturę B+R w oparciu o pomoc de minimis (do wysokości 

dofinansowania nieprzekraczającej 700 tys. zł i jako element projektu badawczo-rozwojowego).  

Wprowadzenie takiego rozwiązania stanowiłoby odpowiedź na niski potencjał finansowy najmniejszych 

podmiotów gospodarczych, które mogą mieć istotne problemy z wniesieniem wkładu własnego do projektu. 

Z badań ankietowych wynika, że w strukturze wnioskodawców poddziałania 1.2.2. firmy mikro stanowiły 

zaledwie 16% podczas gdy firmy średnie i duże aż 40% podczas gdy ich udział w populacji małopolskich firm 

nie przekracza 1%. Niemal 90% wnioskodawców w ostatnim roku osiągnęło przychody przekraczające 1 mln 

zł. Warto przypomnieć, że w poddziałaniu 1.2.1, w którym intensywność wsparcia jest wyższa odsetek firm 

mikro przekraczał 40%, wnioskodawców charakteryzował też mniejszy potencjał finansowy mierzony 

wartością przychodów. 

 

To też ma sens, bo rzeczywiście firma mała mikro może patrząc na konkurs, gdzie bierze udział też duża 

firma, może się bać. I eksperci też inaczej, inne będą wnioski dużych firm, a inne będą mikro, jakościowo 

nawet. [cytat z panelu ekspertów] 

 

Podstawa prawna udzielania pomocy jaką jest RPI stwarzała również zagrożenie, że firmy z Małopolski będą 

ze swoimi projektami infrastrukturalnymi migrować do tych województw, w których intensywność wsparcia 

jest wyższa (podkarpackie, lubelskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie). Efekt taki nie wystąpił. Z danych 

uzyskanych z MIIR wynika, że tylko 4 małopolskie firmy próbowały pozyskać dotację na inwestycję w 

infrastrukturę badawczą, w którymś z czterech wymienionych województw. 

 

Brak demarkacji / konkurencja z MIIR  

 

Podobnie jak w przypadku projektów badawczych tak i w odniesieniu do inwestycji w infrastrukturę 

badawczą nie zdecydowano się na ustanowienie demarkacji między regionalnym a krajowym poziomem 

wsparcia. W PO IR wsparcie na tego rodzaju projekty udzielane jest z działania 2.1. Z danych przekazanych 

przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wynika, że o wsparcie z tego źródła ubiegało się 88 firm z Małopolski, 

które próbowały pozyskać dofinansowanie na realizację 114 projektów. Łączna wartość wnioskowanego 

dofinansowania wyniosła niemal 700 mln zł. Warto zauważyć, że do działania 2.1 PO IR małopolskie firmy 

złożyły więcej wniosków niż do poddziałania 1.2.2 RPO WM a kwota wnioskowanego dofinansowania w PO 

IR była niemal siedmiokrotnie wyższa. Przyczyn takiej sytuacji należy upatrywać: 

 

 W rzadkim ogłaszaniu naborów w poddziałaniu 1.2.2 – od początku perspektywy finansowej zostały 

ogłoszone tylko 2 nabory – w jednym termin składania wniosków wynosił 3 miesiące a w drugim 

miesiąc (co oznacza, że na składanie wniosków przedsiębiorcy mieli 120 dni). Tymczasem w działaniu 

2.1 PO IR ogłoszono 6 naborów, w których łączny czas na składanie wniosków wynosił 780 dni. Z 

pewnością część firm decydowała się na program krajowy z tego względu, że w województwie 

małopolskim w danym momencie nie był ogłaszany nabór wniosków. W badaniu ankietowym 47% 

wnioskodawców poddziałania zadeklarowało, że częstotliwość ogłaszania naborów była zbyt niska, 

 Minimalnej i maksymalnej wartości wsparcia – w każdym z naborów w działaniu 2.1 PO IR minimalna 

wartość kosztów kwalifikowalnych wynosiła 2 mln zł a maksymalna 50 mln EUR. Dla porównania w 

województwie małopolskim w pierwszym naborze nie określono wartości minimalnej, natomiast 



 
 

71 
 

wartość maksymalna została ustalona na poziomie 10 mln zł na typ projektu A58 i 25 mln zł na typ 

projektu B59, w drugim naborze wartość minimalna wynosiła 100 tys. zł a maksymalna 50 mln zł. 

Oznacza to, że część największych kwotowo projektów nie kwalifikowała się do wsparcia z RPO WM. 

Zidentyfikowano 4 projekty dofinansowane w ramach działania 2.1 i realizowane na terenie 

Małopolski, w których wartość dofinansowania przekraczała 10 mln zł (dokładne wartości wyniosły: 

20 mln zł, 23 mln zł, 33,7 mln zł i 40 mln zł).   

 

Nie zidentyfikowano innych istotnych różnic miedzy oboma schematami, które tłumaczyłyby ubieganie się 

przez Małopolskie firmy o dofinansowanie z działania 2.1 PO IR. Warto w tym momencie jedynie wspomnieć, 

że w działaniu 2.1 niektóre zapisy umowy są bardziej korzystne z punktu widzenia beneficjenta aniżeli w 

poddziałaniu 1.2.2. Ich skrót zaprezentowano w poniższej tabeli zestawiając je z zapisami umowy 

obowiązującej w RPO WM 

Tabela 17 Wybrane zapisy umów obowiązujących w działaniu 1.2.2 RPO WM i  działaniu 2.1 PO IR 
  Zapisy umowy obowiązującej w RPO WM Zapisy umowy obowiązującej w MIIR 

Czas na rozliczenie 

zaliczki – 

3 miesiące 6 miesięcy 

Termin na 

przekazanie 

dofinansowania: 

90 dni, licząc od dnia przedłożenia przez 

Beneficjenta poprawnego wniosku o 

płatność 

W terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia 

wniosku o płatność, Instytucja jest 

zobowiązana do wystawienia zlecenia 

płatności ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Zmiany w projekcie Zmiany: lokalizacji projektu i terminów 

realizacji poszczególnych zadań wymagają 

zgody IP RPO WM. 

Zmiana: 

1) terminów realizacji 

poszczególnych działań Projektu 

określonych we wniosku o 

dofinansowanie, o ile zmiana ta nie 

przekracza 3 miesięcy i jednocześnie 

pozostaje bez wpływu na ustalony w 

umowie termin złożenia wniosku o 

płatność końcową; nie wymaga zmiany 

Umowy, lecz wymaga poinformowania 

Instytucji Zarządzającej 

Przesunięcia wydatków pomiędzy zadaniami 

określonymi we wniosku o dofinansowanie, 

o którym mowa w § 1 pkt 45 przekraczające 

10% wartości wydatków w ramach zadania, z 

którego dokonywane jest przesunięcie, 

wymagają wcześniejszego poinformowania i 

uzyskania zgody IP RPO WM. 

1) przesunięcia pomiędzy 

poszczególnymi kategoriami wydatków 

kwalifikujących się do objęcia wsparciem 

bez wpływu na zakres rzeczowy Projektu 

do 15% wartości kwoty danej kategorii 

wydatków, do której następuje 

przesunięcie nie wymaga zmiany Umowy, 

lecz wymaga poinformowania Instytucji 

Zarządzającej w kolejnym wniosku o 

płatność. 

Zabezpieczenie w 

przypadku zaliczek 

Warunkiem wypłaty dofinansowania w 

formie zaliczki jest ustanowienie przez 

Beneficjenta dodatkowego zabezpieczenia 

W przypadku  gdy łączna wartość 

dofinansowania w formie zaliczki 

przekracza kwotę wskazaną w 

                                                 
58 infrastruktura i doposażenie laboratoriów lub działów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach 
59 centra badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach 
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kwoty zaliczki w formie gwarancji bankowej, 

ustanowionej do wysokości wnioskowanej 

kwoty zaliczki 

rozporządzeniu w sprawie zaliczek, 

beneficjent ustanawia oprócz 

zabezpieczenia określonego w ust. 2, 

dodatkowe zabezpieczenie w wysokości 

odpowiadającej najwyższej transzy zaliczki 

przekazanych w ramach Projektu, w jednej 

z form określonych w § 6 ust. 4 pkt 2-5 

rozporządzenia w sprawie zaliczek 

Źródło: opracowanie własne 

 

Obciążenia administracyjne 

 

Podobnie jak w przypadku poddziałania 1.2.1 czynnikiem obniżającym motywację do aplikowania o środki 

jest mnogość wymogów formalno-prawnych i związany z nią poziom skomplikowania procesu aplikowania 

czy też rozliczania projektu. Tylko 13% badanych zadeklarowało, że przygotowanie wniosku aplikacyjnego 

było mało skomplikowane, aż 81% korzystało na tym etapie ze wsparcia firmy doradczej. Respondenci 

negatywnie oceniali również czas na przygotowanie wniosków – zdaniem 65% z nich był on zbyt krótki. Jeżeli 

chodzi o etap rozliczania projektów to najbardziej problematyczne są obowiązki wynikające z procedury 

konkurencyjności – trudności z ich spełnieniem deklarowało niemal 70% badanych. 

 

Zidentyfikowano kilka zmian, których wprowadzenie byłoby wyrazem redukcji obciążeń administracyjnych: 

 

 Wprowadzenie szablonu wniosku oraz generatora dedykowanego inwestycjom w infrastrukturę 

badawczą – na chwilę obecną dopiero po zapoznaniu się z liczącą 65 stron instrukcją wypełniania 

wniosku możliwe jest ustalenie, które pola wniosku i które załączniki są obowiązkowe w tym typie 

projektu, 

 Rezygnacja z pól wniosku: 

o opis wnioskodawcy” - nie znajduje odzwierciedlenia w kryteriach oceny merytorycznej. 

Wystarczające do oceny projektu są informacje zawarte w polu: H. ZDOLNOŚĆ DO 

EFEKTYWNEJ REALIZACJI PROJEKTU, 

o Innowacyjny charakter projektu - nie znajduje odzwierciedlenia w kryteriach wyboru 

projektów, innowacyjność projektu można określić w oparciu o zapisy agendy badawczej 

 Rezygnacja z wymagania od wnioskodawców już na etapie składania wniosku formularza do 

wniosku o dofinansowanie w zakresie oddziaływania na środowisko (MIIR w działaniu 2.1 wymaga 

formularza dopiero na etapie podpisywania umowy) 

 

Ponadto wyrazem redukcji obciążeń administracyjnych byłaby rezygnacja z kryteriów, których spełnienie jest 

równoznaczne z koniecznością podjęcia przez beneficjenta dodatkowych działań i poniesienia określonych 

kosztów. Za takie uznajemy kryteria: „wzrost liczby etatów badawczych” oraz „zakres współpracy z sektorem 

nauki”. W opinii ewaluatora kryteria punktowe powinny odnosić się przede wszystkim do istoty projektu (tak 

jak w poddziałaniu 1.2.1) czyli w tym przypadku jakości agendy badawczej/planu wykorzystania infrastruktury 

oraz potencjału wnioskodawcy do realizacji projektu. Biorąc pod uwagę niewielką intensywność wsparcia nie 

powinno się stosować kryteriów, których spełnienie wymagać będzie dodatkowych inwestycji ze strony 

wnioskodawcy (a niewątpliwie zatrudnienie dodatkowych pracowników na etatach badawczych czy 

współpraca z sektorem nauki są działaniami generującymi koszty). Ponadto inwestycje w infrastrukturę nie 

muszą skutkować wzrostem liczby zatrudnionych, kryterium może prowadzić do tzw. „wymuszonego” 
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zatrudnienia tzn. takiego, które nie miałoby miejsca gdyby nie było dodatkowo punktowane na etapie oceny 

wniosków. Badanie ankietowe potwierdza wystąpienie takiego efektu – 1/3 wnioskodawców zadeklarowała 

wzrost zatrudnienia właśnie dlatego, że zwiększał szanse na pozyskanie dofinansowania. Nie wydaje się tez 

by kryterium było zasadne w obliczu rekordowo niskiego zatrudnienia – raz że jego stosowanie nie przynosi 

korzyści w skali makro, dwa, że może istotnie utrudnić realizację projektu (trudności w znalezieniu 

pracowników na etaty badawcze). Warto też zwrócić uwagę, że kryterium nie jest ‘sprawiedliwe” z punktu 

widzenia wnioskodawców nie operuje bowiem wartościami bezwzględnymi a wartościami procentowymi. 

Oznacza to w praktyce, że firma, która zadeklaruje kilka dodatkowych etatów badawczych może otrzymać 

mniej punktów niż firma która zadeklaruje tylko jeden etat (trudniej spełnić kryterium firmom, które już 

zatrudniają pracowników na etatach badawczych). 

 

Jeżeli chodzi o kryterium dotyczące współpracy z sektorem nauki to trudno też za słuszne uznać premiowanie 

liczby formy współpracy - ilość nie musi się przekładać na jakość. Warto też zauważyć, że kryterium częściowo 

pokrywa się z kryterium: Projekt realizowany przez MŚP lub w partnerstwie z MŚP bądź innymi podmiotami 

gdzie 1 punkt można otrzymać za się zaangażowanie w projekcie w roli partnera (innego niż lider projektu) 

co najmniej 1 podmiotu należącego do kategorii takich jak: jednostki naukowe, uczelnie, w tym spółki celowe 

uczelni, organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu. 

 

Działania informacyjno-promocyjne 

 

Podobnie jak w przypadku poddziałania 1.2.1 uczestnicy panelu ekspertów wskazywali, na ograniczenie 

działań informacyjno-promocyjnych przede wszystkim do przekazywania informacji o terminach naborów 

wniosków. Podkreślano niedostateczne skoncentrowanie na działaniach uświadamiających przedsiębiorców 

czym są innowacje/czym jest działalność badawczo-rozwojowa i wyprowadzających z błędnego przekonania, 

że prace B+R to wyłącznie innowacje w skali światowej opracowywane przez naukowców. Z badań 

ankietowych wynika, że aż 38% wnioskodawców poddziałania 1.2.2 miało wyobrażenie, że wsparcie z RPO 

WM na inwestycje w infrastrukturę badawczą jest zarezerwowane tylko dla wąskiej grupy firm 

opracowujących innowacje przełomowe. Podobnie jak w poddziałaniu 1.2.1 głównym źródłem informacji o 

możliwości pozyskania wsparcia były firmy doradcze (60% przypadków). Katalog rekomendowanych do 

podjęcia działań jest analogiczny do zaprezentowanego w rozdziale poświęconym poddziałaniu 1.2.1. 

 

Czas oceny wniosków 

 

Średni czas oceny wniosków w poddziałaniu 1.2.1 wyniósł 152 dni w pierwszym naborze i 120 dni w drugim 

naborze. W opinii 65% beneficjentów czas ten był zbyt długi. Krytyczne głosy pojawiły się również na panelu 

ekspertów: 

To jest okres tragiczny, to już w ciągu 150 dni to całkiem się może zmienić i agenda badawcza i postęp 

technologiczny urządzeń, które były zawarte we wniosku i ceny, bo zasadniczo też odbiegają. Także to 

zdecydowanie za długo. [cytat z panelu ekspertów] 

Trudno wytłumaczyć go liczbą złożonych wniosków ta bowiem była niewielka – 49 w pierwszym naborze i 37 

w drugim. Dla porównania w działaniu 2.1 PO IR czas oceny w ostatnim naborze wynosił 88 dni przy 109 

złożonych wnioskach. Szczegółowe dane zawiera poniższa tabela: 
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Tabela 18 Średni czas oceny wniosków w działaniu 2.1 PO IR 

Nabór Czas oceny Liczba złożonych wniosków 

1 144 204,00 

2 150 265,00 

3 165 211,00 

4 105 200,00 

5 75 108,00 

6 88 109,00 

Źródło: opracowanie własne 

 

Czynnikami wpływającymi negatywnie na czas oceny wniosków w poddziałaniu 1.2.2 są: 

 obowiązek stosowania przepisów KPA do obliczania terminów (dotyczy tylko pierwszego naboru), 

 możliwość korekty oczywistych błędów na każdym etapie procesu wyboru, 

 możliwość wezwania wnioskodawcy w razie stwierdzenia braków w zakresie warunków formalnych 

we wniosku o dofinansowanie do uzupełnienia wniosku, 

 możliwość wezwania Wnioskodawcy do przedstawienia wyjaśnień, jak również do uzupełnienia lub 

poprawy wniosku o dofinansowanie projektu, w celu potwierdzenia spełnienia kryteriów, 

 konieczność formalnego wyboru projektów do dofinansowania przez Zarząd Województwa 

 brak wydzielenia w MCP komórki organizacyjnej, która zajmowałaby się jedynie projektami B+R. 

 

Propozycje mogące skutkować skróceniem czasu oceny są analogiczne do zaproponowanych w poddziałaniu 

1.2.1. Dodatkowo można wspomnieć o „odchudzeniu” wniosku o dofinansowanie poprzez rezygnację z pól 

wskazanych we wcześniejszej części rozdziału oraz Wprowadzenie limitu znaków w takich polach wniosku 

jak: „B Opis wnioskodawcy” (jeżeli zostanie utrzymane), C.2.2 Udział partnera w realizacji projektu, E.1 Opis 

projektu i uzasadnienie konieczności jego realizacji, G.1 Opis celów projektu oraz korzyści osiągniętych w 

wyniku jego realizacji,  H. Zdolność do efektywnej realizacji projektu 

 

5.3.4  Pomoc zwrotna 

 

Poddziałanie 1.2.2 wspiera inwestycje przedsiębiorstw dotyczące tworzenia warunków infrastrukturalnych 

dla działalności badawczo-rozwojowej, ukierunkowanej w szczególności na wytworzenie i wprowadzenie do 

działalności gospodarczej nowych produktów, procesów lub usług. Poddziałanie służy zwiększeniu inwestycji 

małopolskich przedsiębiorstw w aparaturę badawczą oraz innego typu infrastrukturę niezbędną do 

prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, służące uruchamianiu lub rozszerzaniu działalności 

laboratoriów lub działów badawczo-rozwojowych podmiotów gospodarczych bądź też tworzeniu lub 

rozwijaniu centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach. Potencjalnymi beneficjentami mogą być 

przedsiębiorstwa lub ich konsorcja. Ponadto, w skład tych ostatnich mogą również wchodzić inne niż 

przedsiębiorstwa podmioty60.  

Charakter inwestycji w infrastrukturę materialną sprawia, że poddziałanie mogłyby być potencjalnie 

wdrażane z wykorzystaniem instrumentów zwrotnych. Ponadto, w infrastrukturę inwestują 

przedsiębiorstwa, dzięki czemu nakłady są ukierunkowane komercyjne. Powinny zatem być co do zasady 

rentowne. W innym przypadku przedsiębiorstwo, kierując się racjonalnością ekonomiczną, nie powinno 

                                                 
60 Takie jak uczelnie, ich spółki celowe, jednostki naukowe, organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu. 
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dokonywać tego rodzaju nakładów. Na rentowność inwestycji w infrastrukturę wskazywali również 

beneficjenci Poddziałania w badaniu jakościowym. 

Wykorzystanie instrumentów zwrotnych ograniczałoby również koszty finansowania pomostowego dla 

przedsiębiorstw będących beneficjentami wsparcia. Inwestowanie w infrastrukturę badawczo-rozwojową 

przez przedsiębiorstwa z sektora MSP wiąże się z dużym ryzykiem inwestycyjnym. Jak wskazuje Komisja 

Europejska, temu ryzyku odpowiada szczególna konstrukcja pomocy zwrotnej, która pozwala uzależnić 

konieczność spłaty od rezultatów projektu inwestycyjnego61. Jednocześnie – w odróżnieniu od instrumentów 

finansowych – możliwe jest ustanowienie elastycznych reguł zabezpieczenia projektu inwestycyjnego czy też 

harmonogramu spłat. Mogą też zostać uwzględnione szczególne zachęty inwestycyjne dla wspieranego 

przedsiębiorcy.  

Za wykorzystaniem zwrotnej formy interwencji przemawia również duża grupa docelowa. Wsparcie mogą 

uzyskać przedsiębiorstwa, w tym także duże, o ile ich projekt inwestycyjny mieści się w obrębie inteligentnych 

specjalizacji województwa małopolskiego. Rozmówcy wskazywali, że katalog inteligentnych specjalizacji jest 

na tyle obszerny, że zgłaszane projekty inwestycyjne wpisywały się w nie bez szczególnej trudności. W 

efekcie, w Poddziałaniu 1.2.2 można byłby potencjalnie wykorzystać finansowanie zwrotne. 

Niemniej występują czynniki, które utrudniają wykorzystanie pomocy zwrotnej w Poddziałaniu 1.2.2. Istotne 

ograniczenie stanowi ryzyko związane z zakupem specjalistycznej aparatury badawczej. O ile środki 

produkcyjne mogą być wykorzystywane w przedsiębiorstwie w wielu różnych zastosowaniach, 

idiosynkratyczny charakter aparatury badawczej uniemożliwia jej wykorzystanie w innych zastosowaniach62. 

Utrudniona jest sprzedaż tego rodzaju infrastruktury, przede wyrzyskim ze względu na bardzo ograniczony 

krąg potencjalnych nabywców. W efekcie, posiada ona niewielką wartość jako zabezpieczanie w działalności 

finansowej firmy. Nie powinno zatem dziwić, że przedsiębiorstwa są bardzo ostrożne w dokonywaniu tego 

rodzaju inwestycji.  

Dotychczas przeprowadzono dwa nabory wniosków o dofinansowanie. W marcu 2019 r. można jednocześnie 

oczekiwać przeprowadzenia trzeciego naboru, który powinien być już ostatni. Na koniec III. kwartału 2018 r. 

poziom kontraktacji w Poddziałaniu 1.2.2 wynosił 38,9%. Świadczy to o umiarkowanym zainteresowaniu 

podmiotów gospodarczych inwestycjami w infrastrukturę badawczo-rozwojową, zwłaszcza że wsparcie 

mogły uzyskać nie tylko przedsiębiorstwa z sektora MŚP.  

W tym miejscu warto także zwrócić uwagę na odpowiedzi beneficjentów na temat ich skłonności do 

korzystania z instrumentu pomocy zwrotnej („pożyczki umarzalnej”) w przypadku braku dostępności dotacji. 

Spośród 37 ankietowanych beneficjentów aż 15 wskazało, że nie skorzystałoby ze wsparcia. 

10 ankietowanych nie było pewnych jakby się w tej hipotetycznej sytuacji zachowało. Skłonność do 

skorzystania z instrumentu wsparcia zadeklarowało 10 spośród 28 ankietowanych. Beneficjenci byli zatem 

tylko w 27% przypadków skorzystać z alternatywnej formy wsparcia. W sytuacji, w której w Poddziałaniu 

1.2.2 wystąpiłaby istotna nadkontraktacja, powyższe wyniki nie przekreślałyby możliwości wdrażania 

instrumentu pomocy zwrotnej. W przypadku umiarkowanego zainteresowania Poddziałaniem stanowi to 

istotne wyzwanie dla wdrażania nowej formy wsparcia.  

Beneficjenci Poddziałania 1.2.2 uzależniali w dużym stopniu realizację projektu inwestycyjnego od uzyskania 

dotacji. Połowa z rozmówców w badaniu jakościowym nie podjęłaby się realizacji projektu w sytuacji braku 

wsparcia bezzwrotnego. Jedynie w przypadku co piątego rozmówcy forma finansowania nie miała większego 

znaczenia. Pomoc zwrotna w formie tzw. „pożyczek umarzalnych” jest postrzegana przez potencjalnych 

                                                 
61 Definition and use of repayable.., op. cit. 
62 Zgodnie z przewidywaniami nowej ekonomii instytucjonalnej, rynek nie działa w przypadku obrotu tego rodzaju 
wysokospecjalizowanymi dobrami. Zob. także: O. E. Williamson, Ekonomiczne instytucje kapitalizmu: Firmy, rynki, 
relacje kontraktowe, PWN, Warszawa 1998. 
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beneficjentów jako bardziej ryzykowna, a w efekcie także mniej atrakcyjna. Pogarsza to istotnie perspektywy  

dla instrumentu pomocy zwrotnej. 

Przeszkodę dla wdrażania instrumentu stanowi także potencjalne konkurowanie instrumentu regionalnego 

ze wsparciem krajowym NCBiR. Rozmówcy nie potwierdzili wprawdzie bezpośredniej konkurencji między 

instrumentami. Niemniej właściwy brak kryteriów demarkacyjnych dla interwencji krajowej i regionalnej 

sprawia, że nie można było tego wykluczyć. Zidentyfikowano również projekty inwestycyjne, które nie 

uzyskały wcześniej wsparcia w programach krajowych i zostały zgłoszone ponownie w konkursie 

regionalnym. Jak wskazywano wcześniej, przedsiębiorcy uznawali pomoc zwrotną za mniej korzystną niż 

dotacja. W przypadku, w którym dostępne byłoby również wsparcie dotacyjne, dystrybucja wsparcia 

zwrotnego byłaby utrudniona.  

Implementacja nowej formy wsparcia wymagałaby – jak wskazywano wcześniej – dużych nakładów 

administracyjnych, co opóźniałoby implementację instrumentu zwrotnego. 

Powyższe rozważania prowadzą do wniosku, że nie należy zalecić wdrażania nowej formy interwencji w 

postaci pomocy zwrotnej w Poddziałaniu 1.2.2. 

 

5.3.5 Podsumowanie 

 

Wsparcie udzielane z poddziałania 1.2.2 nie cieszyło się dużym zainteresowaniem – liczba składanych 

wniosków była wielokrotnie niższa aniżeli w poddziałaniu 1.2.1 a wnioskowane kwoty dofinansowania nie 

przekraczały alokacji na nabory. Nie powinno to stanowić zaskoczenia jeżeli weźmie się pod uwagę fakt, że 

poziom dofinansowania w tym instrumencie był wyraźnie niższy aniżeli w przypadku prac badawczo-

rozwojowych mimo, że inwestycje w infrastrukturę badawczą również charakteryzują się wysokim poziomem 

ryzyka jak również nie mają komercyjnego charakteru. Brak dedykowanej inwestycjom w infrastrukturę B+R 

podstawy prawnej i stosowanie analogicznego poziomu dofinansowania jak w przypadku „klasycznych” 

inwestycji w środki trwałe należy uznać za główny mankament poddziałania 1.2.2 – niezależny oczywiście od 

władz regionalnych.  

Region musiał również konkurować z poddziałaniem 2.1 PO IR w którym były dofinansowywane analogiczne 

projekty. Jedyna istotna różnica dotyczyła wartości kosztów kwalifikowalnych, których minimalne i 

maksymalne wartości były wyższe aniżeli w programie regionalnym. Na korzyść programu krajowego 

przeważało również częste, bo sześciokrotne ogłaszanie naborów wniosków – z RPO WM małopolskie firmy 

miały szansę ubiegać się o wsparcie tylko dwukrotnie. Te czynniki sprawiły, że liczba małopolskich firm 

ubiegających się o wsparcie z działania 2.1 i wartość wnioskowanego przez nie dofinansowania były wyższe 

niż w programie regionalnym. 

Podobnie jak w przypadku poddziałania 1.2.1 tak i w odniesieniu do inwestycji w infrastrukturę badawczą 

należy sformułować postulat intensyfikacji działań informacyjno-promocyjnych oraz redukcji obciążeń 

administracyjnych a także skrócenia czasu oceny. 
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6. OBSZAR 3 - WSPARCIE W ZAKRESIE PROINNOWACYJNEGO OTOCZENIA BIZNESU 

6.1. Weryfikacja założeń logiki interwencji 

 

Działanie 1.3 „Małopolskie Centra Innowacji” dotyczy wsparcia rozszerzenia oferty usług badawczo-

rozwojowych i/lub usług proinnowacyjnych63 małopolskich IOB. 

W przypadku interwencji skoncentrowanych na otoczeniu instytucjonalnym innowacyjnego biznesu 

powodem interwencji jest przekonanie o zawodności rynku innowacji, wynikającej z asymetrii informacyjnej 

i nadmiernych kosztów transakcyjnych64. 

Podstawą do podjęcia interwencji w ramach RPO WM 2014-2020 była konstatacja, że przepływ wiedzy 

technologicznej z sektora B+R w Małopolsce miał niewielki udział w pozyskiwaniu wiedzy przez 

przedsiębiorców. Opinie i doświadczenia przedstawicieli sektora nauki i przedsiębiorców są w tym zakresie 

są odmienne. Z perspektywy tych pierwszych taki przepływ wiedzy miał miejsce (w badaniach skuteczności 

wdrażania małopolskiego RIS65 w latach 2009 i 2012, co czwarty przedstawiciel sektora B+R (25%) wskazywał 

przekazywanie oferty technologicznej do partnerów biznesowych), jednak z perspektywy przedsiębiorców 

jego znaczenie było marginalne (w tych samych badaniach w 2009 - 5%, a w 2012 – 2% przedsiębiorców 

wskazało na to źródło przepływu wiedzy technologicznej). 

W odpowiedzi na zdiagnozowane problemy i wyzwania interwencja podejmowana w ramach działania 1.3 

(PI 1b) ukierunkowana jest na: 

 uzupełnienie potencjału infrastrukturalnego wyspecjalizowanych instytucji otoczenia biznesu (IOB) - 

ośrodków innowacji, takich jak: parki technologiczne, inkubatory technologiczne, centra 

wyspecjalizowane w zakresie badań i transferu technologii). Inwestycje w infrastrukturę oraz 

wyposażenie IOB66 jest wspierane jako element niezbędny do rozwoju oferty i profesjonalizacji usług 

badawczo-rozwojowych i/lub proinnowacyjnych (typ projektu A), 

                                                 
63 Przedmiotem wsparcia może być świadczenie usług badawczo-rozwojowych i/lub usług proinnowacyjnych w zakresie: 
badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych, wsparcia innowacji, transferu technologii, ochrony praw 
własności intelektualnej oraz wyłącznie w powiązaniu z wymienionymi usługami - świadczenie usług udostępniania 
infrastruktury badawczo-rozwojowej lub innej infrastruktury do celów prowadzenia badań przemysłowych lub 
eksperymentalnych prac rozwojo0wych lub działalności innowacyjnej i/lub udostępnianie infrastruktury biurowej. 
64Clifford, Government failure vs. Market failure. Microeconomics Policy Research and Government Performance, 
Brookoing Institution Press. 2006, s.2 
65 Ocena transferu wiedzy i powiązań sfery B+R oraz instytucji otoczenia biznesu z przedsiębiorstwami w województwie 
małopolskim w 2009 roku, Raport z badania ewaluacyjnego on-going realizacji regionalnej strategii innowacji 
województwa małopolskiego 2008 – 2013, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków, 2009, oraz 
Ocena transferu wiedzy i powiązań sfery B+R oraz instytucji otoczenia biznesu z przedsiębiorstwami w województwie 
małopolskim w 2012 roku,  Raport z badania ewaluacyjnego on-going realizacji regionalnej strategii innowacji 
województwa małopolskiego 2008 – 2013, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków, 2012 
66Zasadniczy element inwestycji stanowi infrastruktura badawczo-rozwojowa. Elementem inwestycji może być też 
infrastruktura służąca zapewnieniu fizycznej przestrzeni dla tworzenia i rozwijania przedsiębiorstw technologicznych, w 
szczególności w początkowej fazie działalności (projekty konkursowe typu A). 
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  realizację regionalnego programu rozwijania centrów transferu wiedzy, których działalność będzie 

ukierunkowana na inicjowanie i wspieranie współpracy jednostek naukowych oraz podmiotów 

gospodarczych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej (typ projektu B) 

Działanie 1.3 wdrażane jest w dwóch modelach. W pierwszym z nich (typ projektu A), który można nazwać 

modelem „popytowym”. Instytucje otoczenia biznesu (IOB) ubiegają się w trybie konkursowym o dotację w 

celu profesjonalizacji swojej oferty usługowej. Element popytowy pojawia się w warunkach udzielania 

dotacji/pomocy publicznej – usługi muszą być odpowiedzią na zdiagnozowane zapotrzebowanie rynkowe i 

co ważniejsze i trudniejsze - efekty projektu muszą być potwierdzone, po jego zakończeniu, dostarczeniem 

uzgodnionej liczby odpłatnych usług dla przedsiębiorstw. Drugi model – „podażowy” (typ projektu B) –polega 

na wsparciu finansowym sieci IOB, które dostarczają określony przez siebie pakiet bezpłatnych67 usług 

proinnowacyjnych i badawczo-rozwojowych do przedsiębiorców. Ten komponent realizowany jest w trybie 

pozakonkursowym w formie projektu Regionalnego programu rozwijania Centrów Transferu Wiedzy (CTW) 

na uczelniach. Program CTW jest realizowany przez Województwo Małopolskie, we współpracy z podmiotami 

prowadzącymi centra wyspecjalizowane w świadczeniu proinnowacyjnych usług na rzecz przedsiębiorstw, w 

szczególności MŚP. 

Zmiana paradygmatu usług świadczonych przez ośrodki innowacji  

W 2017 roku w województwie małopolskim działało 13 ośrodków innowacji (OI)68, większość z nich w 

Krakowie. Zgodnie z przewidywaniami autorów raportu Ośrodki Innowacji i Inkubatory Przedsiębiorczości z 

2014 r.69, potwierdzonymi w badaniu z 2016 roku70, liczba ośrodków wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw 

w ostatnich kilku latach kurczy się. Tendencja ta dotyczy również ośrodków innowacji z zapleczem 

infrastrukturalnym i technicznym (przede wszystkim parki technologiczne i inkubatory technologiczne), które 

są potencjalnym beneficjentami działania 1.3 RPO WM 2014-2020 (typ projektu A). Liczba parków 

technologicznych zmniejszyła się w rozpatrywanym okresie w Małopolsce z 3 na 2 (zakończył działalność park 

technologiczny w Nowym Sączu). Według najnowszego raportu SOOIP w Małopolsce działają 2 ośrodki 

prowadzące program inkubacji71. Jednocześnie obserwuje się w okresie ostatnich 3 lat istotne ograniczenie 

oferty usługowej ośrodków innowacji skierowanych do przedsiębiorstw72.  

W opinii przedstawicieli małopolskich IOB73 „rynek innowacji” w Polsce, rozumiany jako przepływ wiedzy 

skodyfikowanej i nieskodyfikowanej pomiędzy sektorem nauki a przedsiębiorstwami, przy pośrednictwie 

instytucji otoczenia biznesu, istnieje dzięki środkom publicznym. Wśród środków publicznych, to fundusze 

unijne, ze względu na swoją skalę, determinują kształt i rozwój „rynku innowacji” w Polsce. Zmieniające się 

w rytmie kolejnych perspektyw finansowych priorytety na poziomie europejskim wpływają na cykliczne 

zmiany w ekosystemach innowacji w krajach członkowskich, gdzie pojawiają się lub znikają pewne 

                                                 
67 Dla ścisłości – przedsiębiorca otrzymuje usługę w postaci pomocy de minimis co uszczupla jego limit korzystania z tej 
formy pomocy 
68 Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, Raport 2018, SOOIP, 2018 s. 14, do o ośrodków innowacji w tym 
wypadku zaliczono rodzaje wsparcia świadczone przez parki technologiczne, centra transferu technologii, inkubatory 
technologiczne, akademickie inkubatory przedsiębiorczości oraz centra innowacji 
69 Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, Raport 2014, PARP, 2014 
70 Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, Raport 2018, SOOIP, 2018 
71 W raporcie SOOIP 2018 zrezygnowano z wydzielania instytucjonalnego inkubatorów technologicznych, bowiem 
najczęściej działalność ta jest jedną z form działalności ośrodków innowacji z infrastrukturą. 
72 Tamże s. 16 
73 Wywiad grupowy z przedstawicielami IOB w ramach badania przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji otoczenia 
biznesu oraz trzech instytucji rozwojowych w ramach projektu Next Step Poland, Raport z badania jakościowego, PARP, 
2018 
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instrumenty wsparcia, co wpływa również na ciągłość działania i ofertę usługową instytucji otoczenia biznesu 

na szczeblu regionalnym. Często powstałe, w odpowiedzi na te programy, struktury mają doraźny charakter 

(od projektu do projektu) i bywają wygaszane lub aktywowane w zależności od uzyskania lub nie, 

zewnętrznego finansowania74. Wpływ na liczbę instytucji wsparcia mają również zmiany ustawodawstwa 

obligujące lub wskazujące określonym instytucjom podjęcie aktywności w obszarze wspierania rozwoju 

przedsiębiorstw75. 

Działania podejmowane w obszarze rozwoju infrastruktury wsparcia IOB w poprzednich perspektywach 

finansowych UE były skierowane przede wszystkim na wzmocnienie tych instytucji poprzez wyposażenie ich 

w odpowiednie zasoby, przede wszystkim materialne. W latach 2007- 2013 dzięki wykorzystaniu funduszy 

unijnych, zarówno z programów centralnych76, jak i regionalnych, ośrodki innowacji w Polsce rozbudowały 

swoje zaplecze infrastrukturalne. Dotyczy to powierzchni biurowej pod wynajem, jak i laboratoriów oraz 

specjalistycznych warsztatów, wzorcowni czy prototypowni.  

Także małopolskie IOBy „z infrastrukturą77” otrzymały istotny impuls rozwojowy ze środków Funduszy 

Strukturalnych 2007-2013 w ramach działania 5.3 PO IG (beneficjenci: Małopolski Park Technologii 

Informacyjnych – Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego, Jagielloński Park i 

Inkubator Technologii – Life Science oraz Park Technologiczny - Miasteczko Multimedialne w Nowym Sączu). 

Od tak wzmacnianych ośrodków innowacji i przedsiębiorczości oczekiwano pozytywnego oddziaływania na 

środowisko przedsiębiorców. Podejmowano szereg badań (m.in. Najwyższa Izba Kontroli78) mających na celu 

ocenę efektywności zainwestowanych środków. Wyniki badań nie dawały pozytywnego obrazu z punktu 

widzenia ostatecznych odbiorców usług - przedsiębiorców. W konsekwencji zaczęto wskazywać na 

perspektywę klientów IOB jako istotnego, o ile nie nadrzędnego, w działalności tych instytucji miernika ich 

efektywności79. W wytycznych Unii Europejskiej, które przełożyły się na założenia programowania 

perspektywy finansowej 2014-2020 w Umowie Partnerstwa, zamiast na rozwoju infrastruktury wparcia 

przedsiębiorczości, zaczęto skupiać się na oczekiwanych rezultatach działania IOB, w odniesieniu do grup 

docelowych, przede wszystkim firm z sektora MSP80. 

Okres ostatnich 3 lat dla infrastruktury otoczenia biznesu okazał się czasem istotnych zmian związanych 

zarówno ze zmianą paradygmatu z podażowego na popytowy co skutkowało całkowitą przebudową sposobu 

finansowania usług dla przedsiębiorców, w którym nie odnaleźli się w pełni ani przedsiębiorcy, ani ośrodki81. 

Powoduje to, że infrastruktura wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw nie jest wykorzystywana w sposób 

zakładany na etapie jej budowy i kształtowania potencjału usługowego. 

                                                 
74 Raport SOOIP, 2018 
75 Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, art. 148–155 
76 Dwa sztandarowe działania wzmacniające ośrodki innowacyjności w ramach programów operacyjnych z perspektywy 
finansowej 2007-2013 to: Innowacyjna Gospodarka (POIG) – działanie 5.3 i Rozwoju Polski Wschodniej (PORPW) – 
działanie 1.3 PORPW. W ramach obu programów w sumie wsparto 25 ośrodków (12 w ramach POIG i 13 w ramach 
PORPW). 
77 Rozróżnienie wprowadzone w ostatnim Raporcie SOOIP. 
78 Wdrażanie innowacji przez szkoły wyższe i parki technologiczne (http://bip.nik.gov.pl/kontrole/wynikikontroli-
nik/kontrole,10770.html); 
79 Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, red. K.B. Matusiak, J. Guliński, 
PARP 2010 r., 
http://www.pi.gov.pl/PARPFiles/media/_multimedia/5A7B5C39E77F44999F4A795B7DE1DFA6/2010_9518.pdf 
80 SOOIP, Ocena systemu wsparcia instytucji otoczenia biznesu w regionalnych programach operacyjnych na lata 2014-
2020, , Ministerstwo Rozwoju, 2016. 
81 Raport SOOIP, 2018 s. 10 
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Popyt na usługi B+R ośrodków innowacji „z infrastrukturą” 

Wiele ośrodków innowacji posiada infrastrukturę biurową, laboratoryjną, sale konferencyjne i inne, które 

przeznaczone są na wynajem. Dotyczy to przede wszystkim parków i inkubatorów technologicznych. Z badań 

SOOIP w 2014 i 2016 roku wynika, że rośnie liczba lokatorów ośrodków „z infrastrukturą” a liczba usług innych 

niż usługi wynajmu pozostaje na niewielkim poziomie, co zdaniem autorów tych raportów świadczy o tym, 

że ośrodki „z infrastrukturą” skupiają się na zasiedlaniu powierzchni użytkowych, a wsparcie merytoryczne 

związane z komercjalizacją oraz funkcje inkubacyjne stopniowo w nich zanikają. Struktura wynajmowanej 

powierzchni nie jest korzystna z punktu widzenia świadczenia usług B+R – tylko 25% wynajmowanej 

powierzchni to powierzchnia laboratoryjna a pozostała część to powierzchnia biurowa. Niekorzystna jest też 

struktura branżowa lokatorów, wśród których udział podmiotów ICT, które nie wymagają specjalnego 

wsparcia infrastrukturalnego (laboratoryjnego) rośnie i staje się dominujący (z 24% w 2013 do 33% w 2016). 

Obserwuje się też proces odchodzenia od tradycyjnej formy inkubacji na rzecz programów akceleracyjnych82, 

które nie muszą być powiązane z infrastrukturą techniczną, stąd też niskie zaangażowanie w tą formę 

wsparcia ze strony parków i inkubatorów technologicznych. Jednocześnie finansowanie publiczne tych 

nowych form inkubacji zostało ukierunkowane na podmioty komercyjne, co powoduje, że podmioty zaliczane 

do ośrodków innowacji (non-profit) w bardzo ograniczonym zakresie uczestniczą w realizacji tych form 

wsparcia rozwoju innowacji. 

Usługi badawczo-rozwojowe związane z posiadaną infrastrukturą laboratoryjną stanowią niewielką część 

działalności ośrodków „z infrastrukturą”. Znajduje to przede wszystkim odzwierciedlenie w strukturze ich 

przychodów: 3% przychodów jest efektem udostępniania laboratoriów a 33% pochodzi z najmu powierzchni 

lokatorom83. Ośrodki posiadające infrastrukturę laboratoryjną wykazały w 2016 r. przeciętnie (mediana) 

realizację 43 usług związanych z infrastrukturą laboratoryjną a przeciętne roczne przychody z tego tytułu 

(mediana) wyniosły 54 tys. zł. Liderem w kraju pod tym względem są Poznański Park Naukowo-

Technologiczny i Wrocławski Park Technologiczny, które pozostawiły pozostałe ośrodki daleko w tyle (w 2016 

r. PPNT zrealizował 1552 usługi za łącznie 10,4 mln zł a WPT – 1058 usług za 1,3 mln zł)84. 

Z perspektywy lokatorów parku, dostęp do usług badawczo-rozwojowych nie jest głównym powodem 

lokowania się przedsiębiorstw w parkach85. Prawie 2/3 lokatorów parków (63%) twierdzi, że powodem tym 

jest korzystna cena wynajmu. Tylko 21% lokatorów parków podaje jako powód ulokowania w parku, dostęp 

do usług badawczych, a tylko 6% rzeczywiście zleca prace badawcze z wykorzystaniem aparatury parku86. 

Najistotniejszym powodem lokowania firm, po niskim czynszem wynajmu, okazuje się prestiż ośrodka (55%). 

Dotyczy to przede wszystkim firm nowych: start –up’ów i spin-out’ów, które legitymizuje w oczach „rynku” 

logo parku technologicznego. 

Pozostałe usługi IOB związane z transferem wiedzy i technologii również nie cieszą się dużym popytem wśród 

przedsiębiorców. Jak wynika z ewaluacji ex-post Regionalnej Strategii Innowacji Województwa 

                                                 
82 Ibidem s. 48 
83 Potencjał innowacyjny gospodarki: uwarunkowania, determinanty, perspektywy, NBP, 2016. S.170  
84 Raport SOOIP, 2018, s. 49 
85 Ewaluacja komplementarności i efektywności wsparcia instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi dla 
przedsiębiorców, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 2012, S. 66 (publikacja o zakresie krajowym) 
86 Badania na próbie lokatorów parków technologicznych w całej Polsce, za: Ocena efektów wsparcia ośrodków 
innowacji w ramach działania 5.3 Wspieranie ośrodków innowacyjności PO IG oraz ich potencjału w świadczeniu usług 
proinnowacyjnych, Ministerstwo Rozwoju, 2016 s 38 (publikacja o zakresie krajowym) 
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Małopolskiego 2008-201387, 7% przedsiębiorców deklaruje, że w 2016 roku korzystało z usług doradczych 

takich IOB, jak parki technologiczne, centra transferu technologii, inkubatory technologiczne. Były to 

najczęściej usługi doradztwa prawnego lub finansowego dotyczącego bieżącej działalności i usługi związane 

z pozyskaniem finansowania unijnego. Przedsiębiorcy, którzy nie korzystali z usług IOB w 2016 roku 

najczęściej (64,8%) nie widzą obszaru działalności firmy, w którym usługi IOB byłyby dla nich przydatne. Jest 

zjawisko ogólnopolskie - w badaniu z 2016 roku88, identyfikuje się brak korzystania z krajowych źródeł 

instytucjonalnych, jak jednostki naukowe PAN, instytuty badawcze czy szkoły wyższe – korzysta z nich w 

stopniu „wysokim” od 1% do 3% przedsiębiorców. 

6.2. Stan wdrażania 

 

Pierwotna alokacja na działanie 1.3 wynosiła 30 018 348 EUR89. W procesie renegocjacji programu 

regionalnego w 2018 roku zmniejszono alokację na całą oś 1 o 20 mln EUR, po ok. 10 mln EUR na PI 1a i 1b, 

przy czym dodatkowo przesunięto ponad 8 mln EUR z działania 1.3 (PI 1b) do działania 1.2 (PI 1b).  W 

rezultacie aktualna alokacja na działanie 1.3 wynosi 11 267 798 EUR90, w tym 6 000 000 EUR na projekty 

konkursowe typu A i 5 267 798 EUR na projekty pozakonkursowe typu B. Instrumentem wsparcia jest dotacja. 

Wsparcie udzielane w ramach typu projektu A stanowi pomoc państwa udzielaną w formie regionalnej 

pomocy inwestycyjna (RPI) i pomocy de minimis. Wsparcie w ramach projektu typu B nie stanowi pomocy 

państwa. 

Kontraktowanie 

Projekty konkursowe (typ A) 

W działaniu 1.3. ogłoszono i zakończono dwa nabory wniosków w trybie konkursowym na typ projektów A. 

Infrastruktura instytucji otoczenia biznesu – ośrodków innowacji. (Tabela 19). 

Tabela 19 Harmonogramy naboru wniosków w działaniu 1.3. 

Numer naboru 
budżet naboru 

(PLN) 

Data rozpoczęcia 

naboru 

Data zakończenia 

naboru, 

Data rozstrzygnięcia 

naboru 

RPMP.01.03.00-

IP.01-12-029/17 
112 598 200 31.03.2017- 09.05.2017 

Nie wpłynął żaden 

wniosek 

RPMP.01.03.00-

IP.01-12-041/18 
23 097 420 30.09.2018 31.12.2018 

Nie wpłynął żaden 

wniosek 

Źródło: Informacja kwartalna na koniec II kwartału 2018.  

 

                                                 
87 Ocena transferu wiedzy i powiązań sfery B+R oraz instytucji otoczenia biznesu z przedsiębiorstwami w województwie 
małopolskim. Ewaluacja ex-post wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2008-2013 w 
perspektywie jej oddziaływania na regionalną innowacyjność w horyzoncie 2016 roku Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego, 2017. 
88 Badanie na reprezentatywnej próbie polskich małych i średnich przedsiębiorstw w 2015 M. Zastępowski. Źródła 
informacji dla działalności innowacyjnej polskich małych i średnich przedsiębiorstw, NAUKI O ZARZĄDZANIU, 1(26),2016, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  ISSN 2080-6000 s. 192-193 (publikacja o zakresie 
krajowym) 
89Wersja SZOOP RPO WM 2014-2020 z czerwca 2015 r. 
90 Wersja SZOOP RPO WM 2014-2020 z listopada 2018r. 
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Nabór RPMP.01.03.00-IP.01-12-029/17 ogłoszony został 28.02.2018. Kwota przeznaczona na 

dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosiła 112,6 mln zł. W okresie trwania naboru (tj. od 31 

marca 2017 r. do 9 maja 2017 r.) nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie projektu. 

Drugi nabór rozpoczął się 30 września 2018 roku i trwał do 31.12.2018 r. Orientacyjna kwota przeznaczona 

na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosiła 23,1 mln zł. Podobnie jak w pierwszym naborze 

nie wpłynął żaden wniosek. 

Niezrealizowanie projektów typu A będzie skutkowało brakiem realizacji wskaźnika produktu Liczba 

wspartych laboratoriów badawczych oraz wpłynie na niepełną realizację wskaźnika rezultatu bezpośredniego 

- Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej. Niezrealizowanie tych 

wskaźników nie wpłynie na realizację wskaźników ram wykonania. 

Projekty pozakonkursowe (typ B)  

W działaniu 1.3 zaplanowano 2 projekty pozakonkursowe będące kontynuacją pilotażowego projektu „SPIN 

Model transferu innowacji w Małopolsce” finansowanego w poprzedniej perspektywie finansowej z PO KL. 

Projekt „SPIN Małopolskie Centra Transferu Wiedzy” finansuje działania regionalnej sieci Centrów Transferu 

Wiedzy (CTW). Beneficjentem projektu jest Województwo Małopolskie a koordynatorem Departament 

Polityki Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim, który pełni także rolę punktu kontaktowego dla 

przedsiębiorców. W chwili obecnej realizowany jest projekt SPIN 1.0, w którym uczestniczą 4 CTW. Projekt 

rozpoczął się 01.12.2015 a planowany termin zakończenia to 30.04.2019. Całkowity budżet projektu to 

7,1 mln zł, w tym 5,7 mln zł wkładu UE, co stanowi 25% alokacji na projekty pozakonkursowe w działaniu 1.3.  

W Wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego znalazł się kolejny projekt 

SPIN 2.0, będący kontynuacją obecnie realizowanego projektu. Planowany budżet projektu to 20 mln zł, w 

tym wkład RPO WM to 17 mln zł (75% alokacji na typ projektu B). Zaplanowane wskaźniki rezultatu 

bezpośredniego91: liczba IOB wspartych w zakresie profesjonalizacji usług – 8, przedsiębiorstwa korzystające 

z usług proinnowacyjnych – 800. W 2017 przeprowadzono konkurs, w ramach którego wybrano 8 CTW, z 

którymi podpisano umowę partnerstwa na udział w projekcie SPIN 2.0. Przygotowano wniosek o 

dofinansowanie, który złożono w IV kwartale 2017 r. W międzyczasie nastąpiły zmiany interpretacji 

Ministerstwa Finansów dotyczącej VAT od dotacji na usługi doradcze, który został uznany, zgodnie z tą 

interpretacją, jako VAT należny od dotacji. Zmienia to istotnie warunki finansowe podmiotów biorących 

udział w projekcie, które nie uwzględniały konieczności odprowadzenia podatku VAT.  

W grudniu 2018 złożono do IP pismo wycofujące projekt SPIN 2.0 z oceny. Obecnie trwa procedura 

rozwiązania umowy partnerskiej z CTW i jednocześnie opracowywanie Regulaminu Konkursu na partnerów 

do nowego Projektu. Przewiduje się rozliczenie podatku VAT od dotacji na usługi doradcze przez partnerów 

projektu. Ogłoszenie konkursu na partnerów planowane jest na I kwartał 2019, a złożenie karty projektu 

(identyfikacja projektu) na I kwartał 2019. Wybór partnerów i złożenie Wniosku o dofinansowanie na 

II kwartał 2019. W związku z tym zmienił się okres realizacji projektu, który miał się rozpocząć od 01.01.2018 

i trwać do 31.12.2022. Obecnie rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest na 01.05.2019 a zakończenie 

do 31.12.2023. Planuje się całkowite wykorzystanie kwoty alokacji na działanie 1.3 typ B. 

Zmiana zasad uczestnictwa partnerów w projekcie SPIN 2.0 (związana ze zmianami rozliczania VAT od dotacji 

na usługi doradcze) może wpływać na liczbę zgłaszających się partnerów do projektu. Planuje się także 

ustanowienie niewielkiej odpłatności za usługi dla przedsiębiorców (5%-10% wartości usługi), co pozwoli na 

odzyskanie przez partnerów części środków poniesionych na odprowadzenie podatku VAT. Oba zabiegi 

                                                 
91 Projekt wniosku o dofinansowanie projektu SPIN 2.0 
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stanowią, zdaniem koordynatora sieci, zagrożenie dla osiągnięcia wskaźników na zakładanym pierwotnie 

poziomie, zarówno jeśli chodzi o liczbę wspartych IOB (niektóre wybrane do projektu SPIN 20.0 wycofały się 

już z projektu) jak i liczbę przedsiębiorstw korzystających z usług IOB. 

W działaniu 1.3 B planowano wsparcie 7 IOB w zakresie profesjonalizacji usług. Zaplanowane efekty działania 

1.3 B na 2023 rok, w przełożeniu na wskaźniki rezultatu bezpośredniego, to 300 przedsiębiorstw 

korzystających z nowych lub ulepszonych usług IOB (Tabela 20). 

Tabela 20 Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego dla działania 1.3. 

Wskaźniki Szacowana 

na92 

podstawie 

podpisanych 

umów i 

wydanych 

decyzji 

Aktualna93 Docelowa94 

w 2023 

% realizacji 

wartości 

szacowanej 

% realizacji 

wartości 

docelowej 

Produktu      

Liczba instytucji otoczenia biznesu 

wspartych w zakresie profesjonalizacji 

usług szt. 

4 4 7 100% 57% 

Rezultatu bezpośredniego      

Liczba przedsiębiorstw korzystających z 

zaawansowanych usług (nowych i/lub 

ulepszonych) świadczonych przez 

instytucje otoczenia biznesu szt. 

300 25295 300 84% 84% 

Źródło: Informacja kwartalna na koniec II kwartału 2018, Załącznik 2 do SZOOP wersja z 13 listopada 2018 r. 

6.3. Przyczyny braku zainteresowania wsparciem w ramach działania 1.3 typ projektów A 

 

W ramach projektów typu A wsparcie zostało przeznaczone na uzupełnienie potencjału infrastrukturalnego 

wyspecjalizowanych instytucji otoczenia biznesu ośrodków innowacji takich jak: parki technologiczne (w tym 

parki naukowo-technologiczne, parki naukowo-przemysłowe), inkubatory technologiczne, centra 

wyspecjalizowane w zakresie badań i transferu technologii), w szczególności w zakresie infrastruktury 

badawczo-rozwojowej, niezbędnej do rozszerzenia oferty usług badawczo-rozwojowych i/lub usług 

proinnowacyjnych, świadczonych w szczególności na rzecz mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym 

przedsiębiorstw technologicznych, z uwzględnieniem przedsiębiorstw technologicznych w początkowej fazie 

działalności, tj. działających na rynku nie dłużej niż 24 m-ce. Beneficjentami mogły być prowadzące 

działalność gospodarczą instytucje otoczenia biznesu (non-profit96) oraz jednostki samorządu terytorialnego 

lub jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną. W przypadku podmiotów takich jak uczelnie 

                                                 
92 Na podstawie informacji kwartalnej na koniec II kwartału 2018 
93 Na podstawie informacji kwartalnej na koniec II kwartału 2018 
94 Na podstawie Załącznika 2 do SZOOP wersja 13.11. 2018 r. 
95 Na koniec 2018 r. – wg informacji uzyskanej z UMWM 
96 podmioty nie działające dla zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe, zgodnie z zapisami statutów lub 
dokumentów równoważnych, prowadzące działalność mającą na celu tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju 
innowacji i przedsiębiorczości (Regulamin konkursu) 
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– wnioskodawcą kwalifikowanym w kategorii instytucje otoczenia biznesu mogły być wyłącznie spółki 

kapitałowe (spółki celowe) utworzone w celu prowadzenia przez uczelnie działalności gospodarczej 

wyodrębnionej organizacyjnie i finansowo. 

W obu naborach prowadzonych w 2017 i 2018 r. nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie projektu.  

Wsparcie dotyczy projektów stosunkowo dużych – minimalna wielkość dofinansowanego projektu (kosztów 

kwalifikowanych) to 5 mln zł. Było to celowe działanie programujących RPO. Jak powiedział przedstawiciel IZ: 

 „… Myśmy nie liczyli na masowego klienta, w tyle głowy mieliśmy konkretne pomysły, które były na stole i 

tylko na tych w sumie nam zależało. Nie chcieliśmy wpuszczać tutaj projektów, które przewidują doposażenie 

dwóch pokoi i tyle… To miała być infrastruktura taka, która da masę krytyczną... (IDI, przedstawiciel IZ) 

Konsekwencją tego oraz faktu, że wsparcie udzielane jest z pomocą publiczną w ramach RPI, był stosunkowo 

duży wymagany wkład własny potencjalnego beneficjenta projektu (mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%, 

średnie przedsiębiorstwa – 55%, pozostałe - 65%). Potencjalni beneficjenci działania 1.3 (parki 

technologiczne, inkubatory technologiczne) to na ogół duże podmioty gospodarcze zaliczane do kategorii 

dużych przedsiębiorstw lub podmioty z udziałem dużych przedsiębiorstw (jak np. spółki celowe uczelni). W 

zawiązku z tym większość kwalifikowanych potencjalnych beneficjentów musiało zadeklarować wkład własny 

w wysokości minimum 65% kosztów kwalifikowanych projektu. Dla większości potencjalnych beneficjentów 

było to barierą uczestnictwa w programie, z kilku powodów. 

Konieczności posiadania przez beneficjenta dużego potencjału finansowego.  

Skala inwestycji i udział własny beneficjenta w projekcie typu A w działaniu 1.3 ogranicza bardzo znacząco 

krąg potencjalnych beneficjentów w województwie małopolskim. Wstępne propozycje przedsięwzięć 

potencjalnie kwalifikowanych do 1.3 A pojawiły się na etapie prac nad Regionalną Strategią Innowacji i zostały 

zgłoszone przez projektodawców w toku otwartych konsultacji społecznych (zainteresowanie zgłaszały m.in. 

parki technologiczne Life Science i Krakowski Park Technologiczny (KPT), Uniwersytet Ekonomiczny i inne). 

Decyzję o wydzieleniu wsparcia dla IOB z infrastrukturą w schemacie 1.3 A podjęto w oparciu m.in. o te 

pomysły. Po ogłoszeniu pierwszego konkursu i jego niepowodzeniu (nie złożono żadnego wniosku) stało się 

jasne, że w praktyce w Małopolsce są dwa podmioty, które dysponują odpowiednim potencjałem 

finansowym i mogą być zainteresowane złożeniem wniosku o dofinansowanie: Jagielloński Park i Inkubator 

Technologii – Life Science i Krakowski Park Technologiczny. M.in. dlatego ograniczono alokację finansową na 

działanie 1.3 o prawie 19 mln EUR w trakcie renegocjacji RPO WM w 2018 roku. 

Teoretycznie beneficjentami działania 1.3 mogą być też uczelnie, ale poprzez swoje spółki celowe. Te ostatnie 

są stosunkowo młodymi podmiotami powoływanymi przez uczelnie na podstawie ustawy Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce. Są wyodrębnionymi organizacyjnie i finansowo podmiotami prawa 

handlowego, z uczelnią wyższą jako udziałowcem. Według relacji przedstawicieli tych podmiotów, ich 

sytuacja finansowa, ze względu na początkową fazę rozwoju w jakiej się znajdują, nie pozwala na 

zaangażowanie tak znaczących środków, jakie są wymagane do współfinansowania projektu w działaniu 1.3. 

Będąc odrębnym podmiotem prawnym nie mogą tez korzystać ze współfinansowania projektu ze środków 

uczelni, a gdyby nawet byłoby to możliwe, to nie jest to racjonalne z punktu widzenia uczelni, gdyż zakupiona 

w ten sposób aparatura badawcza nie mogłaby być wykorzystywana nieodpłatnie przez uczelnię. Uczelnia 

woli zatem przeznaczyć te środki na zakup aparatury np. w działaniu 1.1. RPO WM. Podstawowym zadaniem 

uczelnianych spółek celowych jest komercjalizacja pośrednia wyników badań naukowych i prac rozwojowych 

realizowanych na uczelniach. Spółki celowe wspierają wynalazców, merytorycznie i organizacyjnie, w 

tworzeniu przedsiębiorstw, tzw. spółek spin-off, bazujących na innowacyjnych akademickich technologiach i 
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wynalazkach. Zatem zakup infrastruktury badawczej w celu udostępniania jej odpłatnie przedsiębiorcom nie 

jest priorytetem spółek celowych.  

Trudność w uzyskaniu finansowego zwrotu z inwestycji.  

Inwestycja w infrastrukturę badawczą w działaniu 1.3, która będzie odpłatnie udostępniana 

przedsiębiorstwom, głównie z sektora MSP, powinna zapewnić zwrot zainwestowanych przez beneficjenta 

środków w rozsądnym przedziale czasowym. Logika interwencji w działaniu 1.3 zakłada, że istnieje popyt na 

usługi na aparaturze badawczej wśród przedsiębiorców z sektora MSP. W świetle wyników najnowszych 

badań, przytaczanych we wcześniejszej części rozdziału, można stwierdzić, że popyt na te usługi ze strony 

przedsiębiorców jest niewielki. Według przytaczanych już wcześniej danych, średnioroczny (mediana) 

przychód ośrodków innowacji z tytułu świadczenia usług na aparaturze badawczej w 2016 roku wyniósł 

ok. 54 tys. zł. Jeśli minimalna wielkość kosztów kwalifikowanych w działaniu 1.3 to 5 mln zł a wkład własny 

dużego przedsiębiorstwa jakim jest park technologiczny to 65% (3,25 mln zł), to można oszacować, że okres 

zwrotu z tej inwestycji wyniesie ok. 60 lat. Jest to zdecydowanie zbyt długi okres zwrotu dla większości 

podmiotów. Można argumentować, że są przykłady parków technologicznych działających poza 

województwem małopolskim, osiągających znacznie wyższe przychody niż przeciętnie (PPNT- 10 mln zł 

rocznie, WPT – 1 mln zł rocznie). Należy jednak podkreślić, że są to wyjątki potwierdzające regułę. Co więcej, 

według relacji przedstawicieli krakowskich parków technologicznych, źródłem tych przychodów w PPNT i 

WPT są prace badawcze prowadzone na udostępnionej infrastrukturze badawczej zakupionej specjalnie pod 

potrzeby lokatorów tych parków. Są to duże przedsiębiorstwa, które w większości przypadków mają 

praktyczną „wyłączność” na korzystanie z tej infrastruktury. Usługi badawcze na rzecz MSP stanowią zatem 

niewielką część działalności usługowej i przynoszą niewielkie przychody. Taki model świadczenia usług był 

dopuszczalny również w działaniu 1.3 A. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że rozwiązanie to może prowadzić w 

skrajnym przypadku do sytuacji, w której „ostateczny beneficjent” – duża firma mająca wyłączność 

użytkowania takiej infrastruktury - stanie się w praktyce beneficjentem nieuprawnionej pomocy publicznej. 

Autorzy raportu SOOIP uznają zjawisko „wyłączności” w użytkowaniu infrastruktury badawczej w parkach 

technologicznych, za niekorzystne, z punktu widzenia misji parku. 97  

Ograniczenia związane z cyklem rozwojowym małopolskich parków technologicznych.  

Według relacji przedstawicieli krakowskich parków technologicznych znajdują się one obecnie w sytuacji 

niedostatku powierzchni laboratoryjnych, które mogłyby przyjąć nową infrastrukturę badawczą. 

Powierzchnia użytkowa parków technologicznych nie tylko w Małopolsce ale i w całej Polsce jest 

wykorzystywana w 94% a powierzchnia laboratoryjna przeciętnie (mediana)w 95%98. Ośrodki innowacji z 

infrastrukturą otrzymały bardzo duże wsparcie w poprzedniej perspektywie finansowej i dalszy ich rozwój, 

warunkowany jest nowymi inwestycjami kubaturowymi. Według rozmówców z KPT, park stoi właśnie wobec 

konieczności podjęcia inwestycji, prawdopodobnie finansowanej ze środków własnych, dotyczącej nowych 

powierzchni użytkowych, w tym powierzchni laboratoryjnych i produkcyjnych. Wiąże się to z prawdopodobną 

zmianą profilu KPT. Jest on rozpoznawany obecnie jako siedziba firm software’owych a będzie zmierzać w 

kierunku większego udziału wśród lokatorów firm łączących software z hardware’m. Stąd zapotrzebowanie 

na powierzchnie laboratoryjne i produkcyjne. W tym kontekście działanie 1.3 jest interesujące dla KPT, ale z 

jego punktu widzenia, pojawiło się za wcześnie. Według opinii rozmówców z KPT w podobnej sytuacji braku 

powierzchni użytkowych znajduje się park Life Science99. 

                                                 
97Raport SOOIP, 2018, s. 47 
98 tamże, s. 45 
99 Nie udało się uzyskać wywiadu z przedstawicielem Parku Life Science. 
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Brak zainteresowania oboma ogłoszonymi dotychczas konkursami na typ projektu A w działaniu 1.3 

krakowskich parków technologicznych, które jako jedyne w Małopolsce mają wystarczająco duży potencjał 

finansowy, żeby złożyć wnioski w tych konkursach oznacza, że nie ma uzasadnienia dla ogłaszania kolejnych 

konkursów. Obecne działania IZ prowadzące do ograniczenia alokacji w tym schemacie i ogłoszenie drugiego 

naboru w odpowiedzi na sygnały (jak relacjonuje przedstawiciel IZ) od jednego z dwóch potencjalnych 

beneficjentów, że złoży wniosek, należy uznać za działania wyczerpujące możliwości korekty w tym schemacie 

wsparcia, w obecnej perspektywie finansowej. 

6.4. Pomoc zwrotna 

 

Za wykorzystaniem pomocy zwrotnej przemawia komercyjny charakter świadczenia usług przez instytucje 

otoczenia biznesu na rzecz innych przedsiębiorców. Niemniej jest to bardzo ryzykowny rodzaj działalności 

gospodarczej, ze względu na niewielkie doświadczenia w jej prowadzeniu w Polsce. Z drugiej strony, sposób 

funkcjonowania pomocy zwrotnej pozwala, uwzględnić tego rodzaju ryzyka w procesie udzielania i rozliczania 

wsparcia zwrotnego. 

Wymóg prowadzenia działalności w postaci świadczenia usług badawczych lub proinnowacyjnych będzie 

sprawiał, że pozyskiwana w projektach inwestycyjnych infrastruktura badawcza powinna mieć – w 

odróżnieniu do projektów Podziałania 1.2.2 – uniwersalny charakter, by móc zaspokoić zróżnicowane 

potrzeby klientów z sektora MŚP. Można, w rezultacie, oczekiwać pozyskiwania przez beneficjentów np. 

standardowej aparatury laboratoryjnej a nie specjalistycznego wyposażenia wykorzystywanego w jednej 

dziedzinie nauki lub branży. Przemawia to również za wykorzystaniem pomocy zwrotnej.  

Adekwatność i proporcjonalność zastosowania instrumentu wsparcia można oceniać na podstawie 

zainteresowania potencjalnych beneficjentów wsparciem. Instrument wsparcia uznaje się za proporcjonalny, 

gdy jego pojawienie się jest warunkiem koniecznym i dostatecznym, aby zmieniło się zachowanie 

potencjalnego beneficjenta w sposób zgodny z celami zastosowania instrumentu. Brak zainteresowania 

wsparciem z działania 1.3 pokazuje, że parametry wsparcia, w szczególności skala projektu i skala wkładu 

własnego wynikająca z RPI czyni ten instrument nieatrakcyjnym dla potencjalnych beneficjentów. Instrument 

pomocy zwrotnej jest niewątpliwie mniej atrakcyjnym instrumentem niż dotacja bezzwrotna. Jak podkreślają 

przedstawiciele IZ zastosowanie pomocy zwrotnej zwiększa ryzyko negatywnych konsekwencji dla 

beneficjenta w przypadku trudności z realizacją założonej wartości wskaźnika dotyczącego liczby 

przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług świadczonych przez IOB. W przypadku dotacji 

istnieje możliwość wnioskowania o wydłużenie terminu realizacji wskaźnika w okresie trwałości lub 

uzasadnienie i wskazanie obiektywnych przyczyn nieosiągnięcia wskaźnika. W przypadku pomocy zwrotnej 

nawet minimalne nieosiągnięcie wskaźnika skutkuje zwrotem części lub całości udzielonej pomocy zwrotnej. 

Jest więc bardzo mało prawdopodobne, aby pomoc zwrotna w działaniu 1.3 zachęciła potencjalnych 

beneficjentów do aplikowania. 

Z punktu widzenia IZ wprowadzanie na tym etapie pomocy zwrotnej w tym działaniu, które jak to 

powiedziano wcześniej, jest skierowane do bardzo wąskiej grupy podmiotów, jest nieefektywne z punktu 

widzenia nakładów na przygotowanie takiego schematu wsparcia i przygotowanie systemu rozliczania i 

monitorowania, który miałby obsługiwać 1 lub 2 projekty.  
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6.5. Efekty wsparcia w projekcie pozakonkursowym (typ B) 

 

Projekt SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy 1.0 realizowany jest w partnerstwie z publicznymi 

uczelniami tj. Politechniką Krakowską, Akademią Górniczo-Hutniczą oraz z Uniwersytetem Jagiellońskim. W 

ramach struktur tych uczelni powołane zostały tzw. Centra Transferu Wiedzy. Powstały 4 CTW, które realizują 

usługi audytu technologicznego oraz transferu technologii (usługi doradcze) dla MSP z województwa 

małopolskiego. Sieć CTW koordynowana jest przez komórkę organizacyjną w Departamencie Polityki 

Regionalnej UMWM. Zadaniem koordynatora jest promowanie oferty usługowej sieci oraz pełnienie roli 

punktu kontaktowego dla przedsiębiorców zainteresowanych usługami. W ramach działań koordynatora 

wspierających i promujących sieć CTW zaplanowano m.in. spotkania tzw. SPIN Campy, na które zapraszani są 

przedsiębiorcy z Małopolski, na których prezentowana jest oferta poszczególnych CTW. Wybrane w konkursie 

partnerskie CTW mają określony profil branżowy zgodny z Regionalnymi Inteligentnymi Specjalizacjami (RSI) 

Małopolski. W projekcie uczestniczą: 

 CTW –Małopolskie Centrum Biotechnologii świadczy usługi obejmujące RSI- Nauki o życiu 

(Uniwersytet Jagielloński); 

 CTW- Centrum Zrównoważonego Rozwoju oraz Poszanowania Energii w Miękini- RSI-Energia 

Zrównoważona- Odnawialne Źródła Energii (AGH); 

 CTW –Centrum Inteligentnych Systemów Informatycznych – RSI-Technologie Informacyjne i 

Komunikacyjne (AGH); 

 CTW – Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego- RSI - Energia Zrównoważona – 

Energooszczędne inteligentne budynki i miasta (Politechnika Krakowska). 

Projekt znajduje się w końcowej fazie realizacji (zakończenie projektu-30.04.2019). Wykonano w 100% 

wskaźnik projektowy: Liczba instytucji otoczenia biznesu wspartych w celu profesjonalizacji usług dla 

przedsiębiorstw (4 IOB) i w 84% wskaźnik: Liczba przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług 

(nowych i/lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu (252 przedsiębiorstw na koniec 

IV kwartału 2018 do 300 zaplanowanych do wykonania). Przedsiębiorstwa korzystające z usług CTW 

otrzymują je w ramach pomocy de minimis. Można więc uznać, że realizacja projektu SPIN przyczynia się 

także do realizacji wskaźnika (CI 1) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie. 

Centra Transferu Wiedzy, obok Centrów Transferu Technologii, Akademickich Inkubatorów 

Przedsiębiorczości i spółek celowych są kolejnym elementem systemu instytucjonalnego wsparcia przepływu 

wiedzy pomiędzy sektorem nauki i sektorem przedsiębiorstw w Małopolsce. Siec CTW jest unikalnym 

rozwiązaniem stosowanym w Polsce wyłącznie w województwie małopolskim. CTW są pomyślane przez 

projektodawców (i przetestowane w projekcie pilotażowym) jako ogniwo pośrednie pomiędzy 

przedsiębiorcami z sektora MSP poszukującymi rozwiązań technologicznych swoich problemów 

produkcyjnych a naukowcami dysponującymi odpowiednią wiedzą. Podobieństwo zadań CTW i centrum 

transferu technologii jest pozorne. Podstawowa różnica polega na tym, że CTT zajmują się komercjalizacją 

bezpośrednią własności intelektualnej i know-how powstałych uczelni. W pewnym sensie oferują więc 

gotowy „produkt” dla którego szukają odpowiedniego klienta. CTW-CTW widzą swoją rolę inaczej, jako 

pośrednika umożliwiającego wykorzystanie przez przedsiębiorców potencjału osobowego (i w dalszej 

kolejności także infrastruktury badawczej) uczelni. Produkt nie jest „gotowy” a rozwiązanie poszukiwane jest 

w konfrontacji problemów przedsiębiorcy z wiedzą naukowców i ekspertów. Klient i jego potrzeby są więc 

siłą sprawczą w tym modelu pośrednictwa – odwrotnie niż w przypadku CTT. Po drugie CTW-CTW mają 

wyraźne, w przeciwieństwie do CTT, profile branżowe nawiązujące do Regionalnych Inteligentnych 

Specjalizacji. Ich wąska specjalizacja ma być wartością dodaną płynącą z koncentracji branżowej wiedzy 
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eksperckiej w ramach jednej struktury organizacyjnej. Po trzecie, z założenia, oferta CTW-CTW skierowana 

jest do mniejszych podmiotów (MSP, ale w szczególności do firm mikro, małych) podczas gdy oferta CTT trafia 

częściej do firm większych. Usługi CTW-CTW odpowiadają więc na lukę rynkową w dostępie do drogich usług 

transferu wiedzy. 

Model działania CTW w SPIN 1.0 różni się nieco od pierwotnie testowanego modelu opisanego w badaniu 

ewaluacyjnym SPIN z 2015 r100, głównie poprzez większą koncentrację na pozyskiwaniu klientów – 

przedsiębiorców, a mniejszy nacisk na ogólne „sieciowanie” i nawiązywanie relacji z interesariuszami 

transferu wiedzy, jak to miało miejsce w okresie pilotażu. Wynika to po części z tendencji do stopniowego 

zwiększania udziału mechanizmów rynkowych w finansowaniu działalności CTW, które były w pilotażu 

„blokowane” przez 100% finansowanie działań CTW101. Ma to się przekładać na większą trwałość tych 

struktur. Obecny projekt ma już elementy „popytowe” – co prawda usługa nadal jest bezpłatna dla 

przedsiębiorcy, ale uszczupla jego limit dopuszczalnej pomocy de minimis. W związku ze zmianami w 

sposobie rozliczania VAT z dotacji kolejny projekt SPIN 2.0 w sposób pierwotnie nieplanowany dokona 

kolejnego kroku w kierunku urynkowienia usług CTW. Na obecnym etapie prac nad zmianami w projekcie 

planuje się, że usługi świadczone przez CTW będą częściowo odpłatne (od 5-do 10% wartości usługi). 

Usługi CTW podzielone są na dwa etapy: audyt wstępny i audyt technologiczny pogłębiony. Te dwa etapy 

stwarzają ramy dla świadczenia usługi. Z wywiadów z przedstawicielami CTW wynika, że praktyczne modele 

działania CTW w tych ramach są zróżnicowane. Wydaje się, że niezależnie od indywidualnego podejścia do 

klientów, najczęściej impulsem do pozyskania przez przedsiębiorców usługi doradczej w CTW jest planowana 

przez przedsiębiorcę inwestycja technologiczna, finansowana z dotacji. Dlatego ważnym elementem 

wieńczącym usługę jest asysta oferowana przedsiębiorcy w poszukiwaniu źródeł finansowania, których 

najczęściej dostarczają oczywiście fundusze PO IR lub osi 1 RPO WM 2014-2020. CTW deklarują, że nie 

uczestniczą w pisaniu wniosków o dotacje, ale dysponują wiedzą na temat dostępnej oferty funduszy 

europejskich i niejednokrotnie kierują przedsiębiorców zainteresowanych pomocą w pisaniu wniosków do 

doradców.  

Klienci usług doradczych pozyskiwani są w trakcie różnych wydarzeń organizowanych w ramach projektu 

przez koordynatora (SPIN Campy) lub inne podmioty publiczne, jak np. konferencje organizowane przez 

Urząd Marszałkowski. W obecnej edycji projektu położono większy nacisk na wypromowanie sieci CTW i 

marki SPIN niż poszczególnych ośrodków, co uznano za błąd edycji pilotażowej. Jest to racjonalne, bowiem 

skład sieci może się zmieniać, ale sieć pozostaje. W konsekwencji ważną rolę w pozyskiwaniu klientów i 

kierowaniu ich do właściwego CTW pełni Punkt Kontaktowy w Departamencie Polityki Regionalnej UMWM. 

Według relacji koordynatora potwierdzonej opiniami przedstawicieli CTW, duża część klientów kierowana 

jest do nich właśnie za pośrednictwem Punktu Kontaktowego. Potencjalni klienci kierowani są do CTW 

również przez Punkty Informacji o Funduszach Europejskich. O ile na początku realizacji obecnej edycji 

projektu SPIN, CTW wkładały dużo wysiłku w pozyskanie klientów, to obecnie część klientów zgłasza się sama 

w trakcie spotkań i konferencji a część trafia z polecenia klientów, którzy skorzystali już z usług.  

                                                 
100 Ewaluacja zewnętrzna produktu finalnego opracowanego w ramach projektu innowacyjnego testującego „SPIN – 
Model transferu innowacji w Małopolsce” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego (Poddziałanie 8.2.1 PO KL)” Województwo Małopolskie, 2015. 
101 W projekcie pilotażowym, CWT nie były zainteresowane udzielaniem usług komercyjnych gdyż przychody z tych usług 
musiałyby być zwracane do Programu. 
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W badaniu ewaluacyjnym102 projektu pilotażowego realizowanego w poprzedniej perspektywie finansowej 

zwracano uwagę na słabą stronę usług jaką jest funkcjonowanie CTW w „otoczeniu administracyjnym” 

uczelni, co skutkuje małą elastycznością i wydłużeniem czasu zatwierdzania decyzji np. umów. W relacjach 

biznesowych ważna jest szybkość działania, więc w CTW ograniczono do minimum obciążenia 

administracyjne związane z wykonywaniem usługi.  

„<jeśli>nie może podpisywać kierownik projektu, czyli kierownik Centrum, tylko to idzie przez całą 

administrację i taka umowa jest podpisywana czasem miesiąc. I to jest wielkie rozczarowanie, naprawdę” 

(IDI, przedstawiciel koordynatora sieci CTW) 

Przeważnie kierownik CTW ma prawo do podpisywania umowy (poprzednio bywało, że umowa przechodziła 

cała ścieżkę proceduralną w uczelni) a jeden z ośrodków w ogóle zrezygnował z umów zadowalając się 

wymianą maili z klientem, w których ustalono zakres i wynagrodzenie za usługę (w postaci pomocy de 

minimis). Jest to możliwe, bo nie następuje w praktyce przepływ środków finansowych za wykonaną usługę. 

W SPIN 2.0 prawdopodobnie to rozwiązanie nie będzie możliwe, bo taki przepływ środków od klienta jest 

planowany. 

Takie uproszczone ustalanie warunków umowy ma zaletę szybkości, ale może być też źródłem rozczarowań 

klientów. Do najczęściej zgłaszanych powodów niezadowolenia należy rozczarowanie związane z 

ostatecznym zakresem otrzymanej usługi. Klienci niejednokrotnie oczekują czego innego niż otrzymują a 

wynika to z nieprecyzyjnego ustalenia zakresu usługi w momencie zawierania umowy. Przedsiębiorcy 

przyznają, że nie dopytują o szczegóły na etapie kontraktu a potem są rozczarowani tym co dostają. 

Przypomina to nieco sytuację klientów sieci Krajowego Systemu Usług103 w momencie przechodzenia z usług 

bezpłatnych na częściowo odpłatne. Przedsiębiorcy w momencie, kiedy usługi były bezpłatne nie domagali 

się ustalania precyzyjnego zakresu usługi - w momencie, kiedy były częściowo płatne oczekiwali bardzo 

precyzyjnych informacji co dostaną za swoje pieniądze. Z tego punktu widzenia wprowadzenie częściowej 

odpłatności za usługi w projekcie SPIN 2.0, choć pierwotnie nie planowane, może się okazać krokiem w dobrą 

stronę dla CTW i ich klientów.  

Według opinii koordynatora, bazującej na z wewnętrznych ankietach prowadzonych przez sieć, większość 

dotychczasowych klientów CTW jest jednak zadowolona z usługi. Rosnące zainteresowanie usługami 

deklarowane przez CTW, z którymi zrealizowano wywiady, potwierdzone przez koordynatora, umacnianie się 

na rynku branżowym marek poszczególnych CTW działających pod szyldem SPIN i historie sukcesu, które 

przytaczają przedstawiciele sieci pokazują, że rynkowy debiut sieci SPIN w wersji pełnej nie-pilotażowej, już 

teraz można uznać za udany. Można uznać, że potwierdzono w praktyce działanie takiego modelu interwencji 

publicznej, w którym został udrożniony ważny kanał transferu wiedzy z uczelni do przedsiębiorstw 

stymulowany w głównej mierze potrzebami tych ostatnich.  

Projekt SPIN przynosi też określone korzyści naukowcom pracującym na uczelni. CTW działające w określonej 

branży „dysponuje” zespołem kilkudziesięciu wysokiej klasy specjalistów, których usługi mogą być oferowane 

przedsiębiorcom. Naukowcy odnoszą korzyść nie tylko w postaci wynagrodzenia za konkretne usługi 

doradcze świadczone w trakcie audytu, ale także, gdy projekt znajduje swoją kontynuację w postaci 

                                                 
102 Ewaluacja zewnętrzna produktu finalnego opracowanego w ramach projektu innowacyjnego testującego „SPIN – 
Model transferu innowacji w Małopolsce” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego (Poddziałanie 8.2.1 PO KL)” Województwo Małopolskie, 2015 
103 Ogólnokrajowa sieć IOB działająca w poprzedniej perspektywie finansowej pod auspicjami PARP 
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dofinansowanego z funduszy unijnych projektu badawczo-rozwojowego, jako potencjalnie i praktycznie 

najbardziej prawdopodobny partner przedsiębiorcy uczestniczy w tym projekcie. 

Dla uczelni CTW są uzupełnieniem ich systemu instytucjonalnego transferu wiedzy pomiędzy nauką a 

sektorem przedsiębiorstw. CTW działające według tego modelu uzupełniają lukę w tym systemie, który w 

chwili obecnie składa się z umocowanych ustawowo takich struktur jak centra transferu technologii, 

akademickie inkubatory przedsiębiorczości i spółki celowe powoływane do komercjalizacji pośredniej 

własności intelektualnej uczelni i zarzadzania infrastruktura badawczą. CTW odpowiada na potrzeby 

przedsiębiorców poszukujących na uczelni usług eksperckich i badawczych. 

Z doświadczeń projektu SPIN 1.0 wynika, że założenie o konieczności utworzenia i działania CTW we 

wszystkich branżach odpowiadających regionalnym inteligentnym specjalizacjom województwa 

małopolskiego nie jest konieczne, bowiem specjalizacje w niejednakowym stopniu wymagają wsparcia. Do 

takich nie wymagających wsparcia, zdaniem koordynatora, należą usługi w branży IT, która w związku z 

niedoborem kadr IT wypracowała komercyjne kanały wymiany wiedzy między uczelnią a biznesem (np. staże 

studentów lub zatrudnienie studentów i pracowników naukowych w przedsiębiorstwach IT, tworzenie spółek 

spin-off i spin-out). 

Słabą stroną powołanych struktur CTW jest ich projektowy charakter. Nawet jeśli CTW wypracują część 

przychodów za swoje usługi od przedsiębiorców, to przychody te nie będą prawdopodobnie w stanie pokryć 

kosztów działania CTW. Zgłaszane są też problemy kadrowe związane z rotacją pracowników wynikające z 

tego, że są to najczęściej pracownicy administracyjni, których pensje należą do dolnych zakresów siatki płac 

uczelni.  

 „Nasza kadra stricte brokerska to są osoby, które mają jakiś bagaż doświadczeń takich handlowych, są po 

studiach albo po przygotowaniu merytorycznym w danej branży i zdecydowanie w większości nie mają stopni 

naukowych i na uczelni są bardzo słabo wynagradzani. I z uwagi na to mamy rotację pracowników w centrach 

dosyć znaczną. I to jest trudne.”  (IDI, Przedstawiciel koordynatora sieci)  

CTW mogą przetrwać pod warunkiem uzyskania wsparcia w postaci kolejnych projektów finansowanych ze 

środków publicznych lub przejęcia większej części ich kosztów przez uczelnię, tak jak to ma miejsce w 

przypadku CTT. 

6.6. Model podażowy w działaniu 1.3 typ B vs model popytowy. 

 

Zastosowany w działaniu 1.3 w projektach SPIN model świadczenia usług doradczych jest modelem 

podażowym – ograniczona liczba IOB wybranych w trybie konkursowym otrzymuje finansowanie na działania, 

których efektem ma być wyświadczenie określonej liczby usług o ustalonym profilu. Model ten stosowany 

szeroko w poprzedniej perspektywie finansowej był krytykowany jako nieefektywny i został zastąpiony, 

promowanym zapisami Umowy Partnerstwa, modelem popytowym. W tym modelu to przedsiębiorca 

otrzymuje dofinansowanie, po to żeby mógł skorzystać z usług doradczych dostępnych na rynku.  

W Tabeli 3 zestawiono model popytowy z podażowym i skonfrontowano je z modelem rynkowym, który jest 

modelem odniesienia, bowiem zakłada się, że interwencja powinna działać podobnie do mechanizmów 

rynkowych, usuwając tylko bariery dostępu dla defaworyzowanych przez rynek grup podmiotów (w tym 

przypadku MSP).  
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Tabela 21 Zestawienie trzech modeli świadczenia usług doradczych  

L.p. Proces/czynność Bez wsparcia 

publicznego 

Model rynkowy 

Wsparcie publiczne 

Model popytowy 

Wsparcie publiczne 

Model podażowy 

1.  Inicjatywa 

realizacji usług 

Najczęściej usługodawca Najczęściej odbiorca 

usług 

Najczęściej usługodawca 

2.  Przygotowanie 

wniosku o 

dofinansowanie/ 

realizacja projektu  

nd Odbiorca usług Usługodawca 

3.  Formułowanie 

zakresu 

przedmiotowego 

usług 

Odbiorca usługi w 

dialogu z usługodawcą 

 

Odbiorca usługi Usługodawca. Zakres usług 

ograniczony i szczegółowo 

określony przez podmiot 

udzielający wsparcia. 

4.  Wybór 

wykonawcy usług 

Odbiorca usług 

Wybór subiektywny, 

zgodnie z kryteriami 

ustalonymi przez 

odbiorcę usług. 

Akceptacja dla kryteriów 

niemierzalnych, np.: 

- wynikających z wiedzy i 

doświadczenia odbiorcy 

usług, 

- mających charakter 

kontynuacji 

wcześniejszych relacji, 

- wynikających z 

powiązań osobowych i 

kapitałowych odbiorcy 

usług. 

Odbiorca usług 

Wybór w procedurze 

konkurencyjnej, zgodnie 

z kryteriami 

„obiektywnymi” (jakość, 

doświadczenie) 

potwierdzonymi 

wskaźnikami 

akceptowanymi przez 

podmiot udzielający 

wsparcia publicznego 

Odbiorca usług. Wybór 

zgodnie z kryteriami 

„subiektywnymi”. 

Wykonawca pochodzący z 

ograniczonego zbioru, 

utworzonego bez konsultacji 

z odbiorcą usług. 

5.  Czas rozpoczęcia 

świadczenia 

usługi 

Natychmiastowy po 

uzgodnieniu zakresu i 

wynagrodzenia 

Odroczony w czasie w 

związku z procedurą 

aplikacyjną 

Natychmiastowy po 

uzgodnieniu zakresu i 

wynagrodzenia 

6.  Stopień 

zaangażowania 

odbiorcy 

Wysoki. Odbiorca usługi 

silnie angażuje się w 

procesie jej realizacji, 

angażując swoje zasoby, 

wykorzystując proces 

świadczenia usługi do 

budowania swoich 

kompetencji. 

Zaangażowanie 

uzależnione od wielkości 

ponoszonego wkładu 

własnego 

Zaangażowanie uzależnione 

od wielkości ponoszonej 

odpłatności. 

7.  Kryteria 

dopuszczające dla 

usługodawców  

nd Mało rygorystyczne i 

niekonkurencyjne, 

wymaganie spełnienia 

minimalnych standardów 

Bardzo szczegółowa. 

Konkurencyjne kryteria 

dostępu. 



 
 

92 
 

w zakresie jakości i 

doświadczenia  

8.  Przepływy 

finansowe 

Odbiorca usług  

dostawca usług 

Podmiot udzielający 

wsparcia  odbiorca 

usług  dostawca usług 

Podmiot udzielający 

wsparcia  dostawca usług 

9.  Weryfikacja 

jakości 

świadczonych 

usług 

Odbiorca usług Dominująca rola 

odbiorcy usług 

Dominująca rola podmiotu 

udzielającego wsparcia 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Efektywność świadczenia usług proinnowacyjnych w „modelu 

popytowym” – identyfikacja barier wsparcia PO IR, PARP, 2018 

Śledząc w Tabeli 21. poszczególne etapy realizacji usługi doradczej dla tych trzech modeli można porównać 

„rynkowość” modelu popytowego i podażowego. Z porównania widać, że: 

Ad. 1. Na etapie inicjacji realizacji usługi w modelu rynkowym to usługodawca najczęściej szuka klientów dla 

oferowanych przez siebie usług. Wynika to m.in. z wielokrotnie potwierdzanego w badaniach braku 

świadomości przedsiębiorców na temat potrzeby korzystania z usług doradczych. W modelu podażowym 

usługodawca – podobnie jak w modelu rynkowym uruchamia „sprzedaż” usług angażując się w promocję i 

bezpośredni kontakt z potencjalnymi klientami. W modelu popytowym nie ma „sprzedawcy” usług, co jest 

słabą stroną tego modelu. 

Ad. 2. W modelach ze wsparciem publicznym konieczne jest złożenie wniosku o dofinansowanie usługi. Z 

badań obciążeń administracyjnych beneficjentów funduszy unijnych wynika, że koszty przygotowania i 

obsługi projektu dotacyjnego są znaczące104. W przypadku usług doradczych maksymalne kwoty wsparcia są 

relatywnie niewielkie, a więc koszty obciążeń administracyjnych stanowią większą część uzyskanego wsparcia 

niż w przypadku dużych projektów inwestycyjnych. Może to być barierą ubiegania się o to wsparcie, bowiem 

koszty te obniżają intensywność wsparcia, zmniejszając efekt zachęty. Z punktu widzenia ogólnej 

efektywności programu wsparcia, koszt obciążeń administracyjnych rozpatruje się jako iloczyn kosztu 

jednostkowego (np. koszt przygotowania wniosku) i liczby podmiotów ponoszących ten koszt. Jest oczywiste, 

że w modelu popytowym koszt ten będzie wielokrotnie większy (ze względu na liczbę 

wnioskodawców/beneficjentów) niż w modelu podażowym. Te same zależności dotyczą kosztów obciążeń 

administracyjnych na etapie realizacji dofinansowanego projektu. 

Ad. 3. W przypadku formułowania zakresu usługi przedsiębiorca, w realiach rynkowych, wchodzi w dialog z 

usługodawcą, który dokonuje wstępnej oceny potrzeb klienta i oferuje mu pakiet usług dostosowany do jego 

wymagań. W modelu podażowym mechanizm jest ten sam, z tym że zakres świadczonych usług jest zawężony 

do tych, które zostały wybrane przez podmiot udzielający wsparcia, co utrudnia dostosowanie usług do 

indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy. W modelu popytowym zakłada się, że przedsiębiorca powinien 

samodzielnie zdefiniować zakres usług doradczych, co w praktyce jest bardzo trudne, a wręcz niemożliwe bez 

ścisłej współpracy („dialogu technicznego”) z potencjalnym wykonawcą105. 

Ad. 4. Wybór wykonawcy usług w modelu podażowym jest zbliżony do wyboru wykonawcy w modelu 

rynkowym. To przedsiębiorca, w obu przypadkach, kierując się swoimi subiektywnymi kryteriami, ostatecznie 

                                                 
104 Ocena obciążeń administracyjnych beneficjentów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, 
Ministerstwo Rozwoju, 2017 
105 Efektywność świadczenia usług proinnowacyjnych w „modelu popytowym” – identyfikacja barier wsparcia PO IR, 
PARP, 2018, s. 18 
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wybiera wykonawcę usługi, z tym że w modelu podażowym wybór ten jest ograniczony do pewnej grupy 

usługodawców wskazanych przez podmiot udzielający wsparcia. W modelu popytowym wybór dokonywany 

jest w procedurze konkurencyjnej. Ten sposób wyboru jest daleki od modelu rynkowego. Rynkowy wybór 

wykonawców w usługach oparty jest, poza ceną, na kryteriach jakościowych takich jak np. wcześniejsze 

doświadczenia we współpracy, zaufanie, rekomendacje innych kontrahentów, doświadczeniach w realizacji 

podobnych zleceń, które to parametry są trudne do odzwierciedlenia w procedurze konkurencyjności106. 

Ad. 5. W modelu rynkowym i podażowym usługa może się rozpocząć natychmiast po uzgodnieniu jej zakresu 

i ceny. W modelu popytowym od momentu inicjacji (ustalenia potrzeb i zakresu usług) może minąć nawet 

kilka miesięcy (przygotowanie wniosku, ocena wniosku, podpisanie umowy) zanim usługodawca realnie 

rozpocznie pracę u klienta. Obniża to użyteczność usługi. 

Ad. 6. Zaangażowanie przedsiębiorcy w realizację usług zależy od tego w jakim stopniu partycypuje w jej 

kosztach. Z badań usług w modelu podażowym wynika, że przedsiębiorcy nie cenią i nie angażują się w usługi, 

które otrzymują bezpłatnie107.  

Ad. 7. W modelu rynkowym jakość usług i doświadczenie ośrodka poddane są subiektywnej weryfikacji 

przedsiębiorcy. W modelu popytowym podmiot akredytujący gwarantuje tylko, że jakość usług i 

doświadczenie usługodawcy są zapewnione na minimalnym dopuszczalnym poziomie. Wszystkie 

akredytowane podmioty mogą ubiegać się o kontrakt na usługi doradcze w procedurze konkurencyjnej, gdzie 

najprawdopodobniej zadecyduje cena a nie jakość. W modelu podażowym, jakość usług i doświadczenie 

usługodawcy weryfikowane jest w procedurze konkurencyjnej przez podmiot udzielający wsparcia.   

Ad. 8. i ad. 9. W modelu podażowym to przedsiębiorca dokonuje zapłaty za usługę (która jest następnie w 

części refundowana) usługodawcy. Daje to mu poczucie kontroli nad otrzymanym produktem i możliwość 

formułowania wymagań jakościowych. W modelu podażowym, w szczególności w przypadku, gdy usługa jest 

bezpłatna, przedsiębiorcy nie mają poczucia, że mogą wymagać od usługodawcy więcej niż aktualnie 

otrzymują.  

Z przeprowadzonej analizy wynika, że model popytowy, który w założeniu jest bardziej zbliżony do modelu 

rynkowego, w praktyce, z powodu wymagań proceduralnych funduszy unijnych, jest od niego dość daleki. Co 

więcej ze względu na obciążenia administracyjne jest mniej efektywny - łączny koszt obciążeń 

administracyjnych w modelu popytowym jest znacznie większy niż w modelu podażowym, ze względu na 

większą liczbę wnioskodawców i beneficjentów. 

Wydaje się, że oba modele mogą być stosowane równolegle jako instrumenty ułatwiające dostęp 

przedsiębiorstw do usług doradczych. Model podażowy z jednej strony nadaje się dobrze do precyzyjnie 

zdefiniowanych usług prowadzących do osiągnięcia mierzalnego rezultatu np. w postaci certyfikatu ISO lub 

CE108. Z drugiej strony, i tu przykładem jest projekt SPIN 1.0, nadaje się do etapu identyfikacji potrzeb, 

formułowania problemów i możliwych sposobów ich rozwiązywania, jak to ma miejsce w przypadku usług 

audytu wstępnego i pogłębionego w SPIN. Z relacji przedstawicieli CTW wynika, że niejednokrotnie po 

zakończeniu usługi doradczej w CTW przedsiębiorcy otrzymywali dojrzałą koncepcję usługi badawczej, która 

następnie stawała się przedmiotem wniosku na bon na innowacje. W ten sposób usługa CTW niwelowała 

                                                 
106 Tamże, s. 7 
107 Badanie rynku wybranych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce, Transfer 
technologii, PARP, 2010, s. 101. 
108 Efektywność świadczenia usług proinnowacyjnych w „modelu popytowym” – identyfikacja barier wsparcia PO IR, 
PARP, 2018, s. 14 
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słabe strony modelu popytowego (bon na innowację) związane z trudnością z identyfikacją zakresu usługi na 

etapie aplikowania. Ten przykład pokazuje, że oba modele mogą współistnieć i wzajemnie się uzupełniać. 

6.7. Podsumowanie 

 

Nowym paradygmat wsparcia oferty usługowej ośrodków innowacji (zapisy Umowy Partnerstwa), który 

kładzie nacisk na oczekiwane rezultaty wsparcia po stronie ostatecznych odbiorców usług IOB, głównie MSP, 

mierzone liczbą świadczonych odpłatnie usług, wymusza bardziej „biznesowe” podejście potencjalnego 

beneficjenta do inwestycji wspieranej w działaniu 1.3 typ A. Jednocześnie zastosowany mechanizm pomocy 

publicznej w postaci regionalnej pomocy inwestycyjnej stawia bardzo wysokie wymagania finansowe 

potencjalnym beneficjentom. Wysoki udział własny beneficjenta IOB powinien być zatem w racjonalnym 

okresie rekompensowany przychodami ze świadczonych usług. Tymczasem rynek usług świadczonych na 

infrastrukturze badawczej jest mały i w ograniczonym stopniu dotyczy firm z sektora MSP. W związku z tym 

IOB stają w sytuacji wyboru - realizacji usług komercyjnych dla podmiotów dużych lub usług „misyjnych”, po 

cenach nie w pełni rynkowych, dla MSP. Te ostatnie nie zapewniają racjonalnego okresu zwrotu z inwestycji, 

przy tak małej intensywności pomocy jaką oferuje regionalna pomoc inwestycyjna.  

Czynnikiem potęgującym niekorzystne efekty wskazane powyżej jest duża skala projektów przewidzianych 

do dofinansowania w działaniu 1.3. Przy minimalnej wartości kosztów kwalifikowanych na poziomie 5 mln zł 

wkład własny potencjalnych beneficjentów, którzy mają w większości przypadków status dużego 

przedsiębiorstwa, zaczyna się od 3,5 mln zł, co jest barierą dla wielu IOB uprawnionych do aplikowania. W 

praktyce instrument jest więc skierowany do bardzo wąskiego grona małopolskich ośrodków innowacji.  

Łącznie powyższe przyczyny: skala projektów, skala udziału własnego wynikająca z RPI i niewielki rynek usług 

na infrastrukturze badawczej, powodują, że środki inwestycyjne beneficjenta nie zwrócą się w racjonalnym 

okresie czasu a zwiększenie komercyjnego wykorzystania infrastruktury oznaczać będzie odejście od misji IOB 

i celów działania związanych ze świadczeniem usług na rzecz MSP. 

Można więc uznać, że zaplanowana skala interwencji była zbyt duża w stosunku do potrzeb a rodzaj pomocy 

publicznej, ze względu na jej relatywnie niewielką intensywność, czyni instrument wsparcia nieadekwatnym 

do jego celów. Zastosowanie pomocy zwrotnej w miejsce dotacji nie zwiększy atrakcyjności instrumentu 

(efektu zachęty), gdyż z punktu widzenia beneficjenta instrument ten związany jest z większym ryzykiem 

utraty dofinansowania niż dotacja, w przypadku problemów z jego realizacją. 

Sieć CTW, która działa w ramach projektu pozakonkursowego (typ B) uzupełnia ekosystem innowacji 

działając na styku sektora przedsiębiorstw i sektora nauki. Centra Transferu Wiedzy, obok Centrów Transferu 

Technologii, Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości i spółek celowych są kolejnym elementem tego 

systemu. O ile CTT zajmują się komercjalizacją bezpośrednią własności intelektualnej i know-how powstałych 

uczelni, oferując gotowy „produkt” dla którego szukają odpowiedniego klienta, to CTW widzą swoją rolę, jako 

pośrednika umożliwiającego wykorzystanie przez przedsiębiorców potencjału osobowego (i w dalszej 

kolejności także infrastruktury badawczej) uczelni. Produkt nie jest „gotowy” a rozwiązanie poszukiwane jest 

w konfrontacji problemów przedsiębiorcy z wiedzą naukowców i ekspertów. Klient i jego potrzeby są więc 

siłą sprawczą w tym modelu pośrednictwa, który zaliczyć można do kategorii user-driven – odwrotnie niż w 

przypadku CTT. CTW mają też wyraźne, w przeciwieństwie do CTT, profile branżowe nawiązujące do 

regionalnych inteligentnych specjalizacji Małopolski. Taki model działania należy uznać za wysoce efektywny 

– z jednej strony potencjalny klient ma dostęp do szerokiego grona naukowców/ekspertów z danej branży a 

z drugiej koszt udziału eksperta jest generowany tylko w przypadku realizacji konkretnego zamówienia. 
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Oferta CTW, dzięki dofinansowaniu kosztu usługi, uzupełnia lukę rynkową w dostępie do drogich usług 

transferu wiedzy, bowiem staje się dostępna dla mniejszych podmiotów (MSP ale w szczególności do firm 

mikro, małych) podczas gdy oferta CTT trafia częściej do firm większych.  

CTW działają w modelu podażowym, który nie jest priorytetowym rozwiązaniem w obecnej perspektywie 

finansowej. Preferowane są rozwiązania, które prowadzą do urynkowienia oferty IOB. Jednak nie należy 

zapominać, że rolą IOB tworzących ekosystem innowacji, działających nie dla zysku, jest prowadzenie 

działalności misyjnej w obszarach nie podlegających pełnemu urynkowieniu. Jeśli obszar działania IOB 

dawałby szanse rynkowe, nie byłaby konieczna żadna interwencja publiczna związana z ich wykorzystaniem. 

Obecność środków publicznych, jest więc warunkiem świadczenia usług IOB grupom defaworyzowanym 

przez rynek109. Obserwowane tendencje w zmianie oferty usługowej ośrodków innowacji „z infrastrukturą” 

wskazują, że przy trudnej dostępności środków publicznych w obecnej perspektywie finansowej i 

niepewności co do ich dostępności w przyszłej perspektywie finansowej, ośrodki innowacji coraz częściej 

poszukują komercyjnych źródeł finansowania swojej działalności, co musi skutkować osłabieniem ich 

działalności misyjnej. 

Należy oczekiwać, że po doświadczeniach z obecnym modelem popytowym, w kolejnej perspektywie 

finansowej nastąpi „powrót wahadła”, które wychyliło się, w naszej opinii, zbyt daleko w kierunku rozwiązań 

rynkowych w przypadku IOB. Wydaje się, że w ekosystemie innowacji uprawniona jest obecność 

instrumentów wsparcia zarówno w modelu podażowym jak i popytowym. Zresztą porównanie modelu 

popytowego stosowanego w obecnej perspektywie z modelem podażowym SPIN prowadzi do wniosku, że 

model SPIN ma w pewnych przypadkach więcej cech modelu rynkowego, niż stosowany obecnie model 

popytowy. Jest też bardziej efektywny ze względu na mniejsze obciążenia administracyjne programu jako 

całości (mniejsza liczba beneficjentów i wnioskodawców przy podobnym koszcie jednostkowym 

wnioskowania i realizacji projektu). Wydaje się, że ekosystem innowacji powinien dopuszczać oba modele w 

zależności od konkretnych potrzeb i problemów do rozwiązania. Sieć SPIN udowodniła, że może stanowić 

ważne ogniwo pośrednie w identyfikacji dojrzałej koncepcji badań, które następnie mogą być finansowane w 

modelu popytowym, podnosząc jego efektywność.  

                                                 
109 Tamże, s. 50 
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7. WSKAŹNIKI RAM WYKONANIA 
 

Dysponując pełną wiedzą na temat poszczególnych instrumentów wsparcia – zainteresowania 

dotychczasowymi naborami, szacowanych wartości wskaźników, czynników utrudniających wdrażanie 

można przejść do analizy obecnego i planowanego stopnia osiągnięcia wskaźników z ram wykonania. W 

programie przyjęto 2 wskaźniki produktu: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie i Liczba 

przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi oraz jeden wskaźnik finansowy: Całkowita kwota 

certyfikowanych wydatków kwalifikowanych. 

 

Jeżeli chodzi o wskaźniki produktu to należy zauważyć, że ich brzmienie oraz wartości docelowe są identyczne 

co wskaźników produktu przypisanych do priorytetu inwestycyjnego 1b. Wartości tych wskaźników zostały 

przedstawione we wcześniejszej części raportu. W tym miejscu warto wskazać, że wartości pośrednie tych 

wskaźników zostały osiągnięte. 

 

Wskaźnik finansowy ram wykonania 

 

Wskaźnik mierzy rzeczywiste tempo ponoszenia i weryfikowania wydatków kwalifikowanych w projektach. 

W każdym PO zastosowano analogiczny algorytm w celu określenia minimalnego poziomu certyfikacji na 

koniec 2018 r uwzględniający takie zmienne jak: minimalna kwota wniosków o płatność w części wkładu 

przesłanych do KE na koniec 2018 r, pełna kwota całkowitych wydatków kwalifikowalnych, które muszą 

zostać certyfikowane na koniec 2018 r, całkowite wydatki kwalifikowalne certyfikowane do końca 2018 r. dla 

zwykłych osi priorytetowych (tj. bez pomocy technicznej), specyficzne dla każdej osi priorytetowej tempo 

certyfikacji.  

 

Stan obecny oraz prognozy 

 

Wartość celu pośredniego 

 

Zgodnie z Informacją na temat ustanowienia ram wykonania dla RPO WM wartość wskaźnika na koniec roku 

2018 została oszacowana na poziomie 13 000 000 EUR. Aktualna na dzień 31.12.2018r. wartość wskaźnika to 

11 915 309,73. Instytucja Zarządzająca oszacowała wartość wskaźnika na bazie doświadczeń z poprzedniej 

perspektywy finansowej oraz w oparciu o doświadczenia z pierwszych naborów ogłaszanych w ramach osi 

priorytetowej „gospodarka wiedzy”. Uwzględniono znaczące opóźnienia we wdrażaniu działania 1.1 oraz 

brak zainteresowania konkursowym naborem w działaniu 1.3. Przyjęto, że do końca 2018 roku certyfikowane 

wydatki pojawiać się będą przede wszystkim w projektach bonowych – z uwagi na ich krótki czas realizacji i 

wczesne uruchomienie naborów. Metodologia okazała się być słuszna – wartość celu pośredniego została 

osiągnięta w 91,7% procentach co wskazuje na wysoką trafność dokonanych przez IZ oszacowań. 

 

Wartość celu końcowego 

Wartość wskaźnika na koniec roku 2023 została oszacowana na poziomie 270 609 822 EUR i jest równa 

całkowitej alokacji na pierwszą oś priorytetową tj. uwzględnia wkład UE (bez rezerwy wykonania), krajowe 

środki publiczne oraz krajowe środki prywatne. Oszacowanie jest wartości docelowej wymaga wzięcia pod 

uwagę kwoty dofinansowania oraz kwoty wkładu prywatnego beneficjenta w części dot. wydatków 
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kwalifikowalnych. Wartość celu końcowego odnosi się do roku 2023 a więc należy ją utożsamiać z całkowitą 

wartością wydatków kwalifikowalnych, które zostały certyfikowane. W wariancie optymistycznym, który 

zakładamy dla obliczeń certyfikowane będzie 100% wydatków kwalifikowalnych. Jeżeli chodzi o samo 

ustalenie wartości wydatków kwalifikowalnych to przyjmujemy 2 scenariusze – optymistyczny zakładający, 

że zakontraktowana zostanie pełna alokacja na będące w trakcie lub planowane do ogłoszenia nabory oraz 

realistyczny uwzględniający dotychczasowe doświadczenia z wdrażaniem poszczególnych instrumentów. 

 

W działaniu 1.1 wartość kosztów kwalifikowalnych w projekcie wybranym do dofinansowania wynosi 25,3 

mln zł. W drugim naborze szansę na pozyskanie dofinansowania mają 3 projekty, w których koszty 

kwalifikowalne wynoszą 90 425 321,72 zł. Jeżeli chodzi o trzeci nabór to ogólna pula środków przeznaczonych 

na dofinansowanie projektów to 38,6 mln zł. Z uwagi na jej niewielką wartość w stosunku do alokacji na 

dotychczasowe nabory przyjmujemy, że zostanie zakontraktowana w całości. Zakładając dotychczasową 

relację między wartością kosztów kwalifikowalnych a wartością dofinansowania wynoszącą 1,35 przyjęto, że 

wartość kosztów kwalifikowalnych w projektach wybranych do dofinansowania w trzecim naborze wyniesie 

52 mln zł (38,6*1,35). Sumując powyższe wartości otrzymujemy dla działania 1.1 wartość kosztów 

kwalifikowalnych wynoszącą 170 mln zł. 

 

W poddziałaniu 1.2.1 wartość kosztów kwalifikowalnych w projektach, dla których zawarto umowy wynosi 

279 mln zł. Relacja między wartością tych kosztów a wartością dofinansowania wynosi 1,55 (279 mln zł / 

179,6 mln zł). Łączna kwota na nabory niezakończone (nabór IV) oraz planowane do ogłoszenia to 294,1 mln 

zł. Przyjmując, że średni poziom wykorzystania alokacji wyniesie tak jak dotychczas 65%110 oznacza to 

zakontraktowanie 191 mln zł co przełoży się na wydatki kwalifikowalne w wysokości 296,8 mln zł 

(185,6*1,55). Zakontraktowanie pełnej kwoty oznaczałoby wydatki kwalifikowalne w wysokości 456,6 mln zł. 

W obliczeniach należy też uwzględnić wartości projektów wybranych do dofinansowania w trzecim naborze, 

dla których nie zostały jeszcze zawarte umowy oraz projekty, które zostaną wybrane do dofinansowania w V 

rundzie naboru. Jeżeli chodzi o ten pierwszy rodzaj projektów to zidentyfikowano ich siedem. Wartość 

wydatków kwalifikowalnych w tych projektach to 17,65 mln zł. W V rundzie złożono 40 projektów o łącznej 

wartości kosztów kwalifikowalnych wynoszącej 160,8 mln zł. W rundach 1-4 relacja wartości kosztów 

kwalifikowalnych w projektach wybranych do dofinansowania do wartości kosztów kwalifikowalnych we 

wszystkich złożonych projektach wyniosła 0,32 co oznacza, że w V rundzie można się spodziewać wyboru do 

dofinansowania projektów o wartości kosztów kwalifikowalnych wynoszącej 52,5 mln zł (160,8*0,32). 

Sumując powyższe wartości otrzymujemy dla projektów, które dopiero zostaną wybrane do dofinansowania 

wartość kosztów kwalifikowalnych w przedziale 367 – 527 mln zł. Wartości wymagają pomniejszenia o 

odsetek równy odsetkowi umów rozwiązywanych, który wynosi 2% co daje odpowiednio 358 i 514 mln zł. 

Sumując te wartości z wartością kosztów kwalifikowalnych w projektach już wybranych do dofinansowania 

otrzymujemy w poddziałaniu 1.2.1 całkowitą wartość kosztów kwalifikowalnych w przedziale 637 – 793 mln 

zł. 

 

W poddziałaniu 1.2.2 wartość kosztów kwalifikowalnych w projektach, dla których zawarto umowy wynosi 

90 mln zł a relacja między wartością tych kosztów a wartością dofinansowania to 2,08. Alokacja na planowany 

na 2019r. nabór, który ma być naborem ostatnim wynosi 43,3 mln zł i jest dwukrotnie niższa od alokacji na 

dotychczasowe nabory. W związku z powyższym przyjęto, że w wariancie realistycznym średni poziom 

                                                 
110 Obliczono na podstawie relacji przyznanego dofinansowania do wartości alokacji na pierwsze 2 nabory w 
poddziałaniu 1.2.1 
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wykorzystania alokacji będzie dwukrotnie wyższy niż dotychczas czyli wyniesie 50% co oznacza 

zakontraktowanie 21,7 mln zł a to przełoży się na koszty kwalifikowalne w wysokości 45,1 mln zł. W wariancie 

optymistycznym zakontraktowana zostanie cała alokacja co przełoży się na koszty kwalifikowalne w 

wysokości 90 mln zł. Po odjęciu umów, które zostaną rozwiązane (dotychczasowa skala rozwiązywania 

wyniosła 9%) otrzymujemy wartości 40,9 i 81,8 mln zł. Sumując powyższe wartości otrzymujemy dla 

poddziałania 1.2.2 wartość kosztów kwalifikowalnych w przedziale 131 – 172 mln zł 

 

W poddziałaniu 1.2.3 w projektach, dla których zawarto umowy wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 

15,8 mln zł a relacja między wartością tych kosztów a wartością dofinansowania to 1,12. W czwartym naborze 

umowy nie zostały jeszcze zawarte dla wybranych do dofinansowania 30 projektów, w których wartość 

kosztów kwalifikowalnych wynosi 2,38 mln zł. Na nabór planowany do ogłoszenia w roku 2019 zaplanowano 

alokację w wysokości 16,6 mln zł. Przyjmując w wariancie realistycznym średni poziom wykorzystania alokacji 

w ostatnich trzech naborach111 wynoszący 20%112 otrzymujemy w planowanym naborze łączną kwotę 

dofinansowania wynoszącą 3,3 mln zł co przekłada się na koszty kwalifikowalne w wysokości 3,7 mln zł. W 

wariancie optymistycznym koszty kwalifikowalne wyniosą 18,7 mln zł. W projektach, dla których zostaną 

zawarte umowy można spodziewać się więc kosztów kwalifikowalnych z przedziału 6,1 mln zł – 21 mln zł a 

po odjęciu umów, które zostaną rozwiązane (dotychczasowa skala rozwiązywania wyniosła 15%) z przedziału 

5,2 mln zł – 17,8 mln zł. 

 

Sumując powyższe wartości otrzymujemy dla poddziałania 1.2.3 wartości kosztów kwalifikowalnych w 

przedziale 21 – 33,6 mln zł.  

 

W działaniu 1.3 B dofinansowany jest 1 projekt pozakonkursowy, w którym wydatki kwalifikowalne wynoszą 

6,72 mln zł. Drugi projekt pozakonkursowy, będący kontynuacją pierwszego, zostanie uruchomiony 

w II kwartale 2019 roku. Planowany wkład RPO WM w tym projekcie wynosi 17 mln zł. Nie przewiduje się 

natomiast kolejnych naborów konkursowych w 1.3 A (w dotychczasowych dwóch naborach nie zostały 

złożone żadne wnioski).  

 

Sumując wartości dla poszczególnych instrumentów wsparcia można oszacować, że wartość certyfikowanych 

kosztów kwalifikowalnych będzie mieściła się w przedziale: 983 mln zł – 1,19 mld zł tj. 230 – 279,5 mln EUR. 

Wartość docelowa wskaźnika to ponad 270 mln EUR co oznacza, że należy spodziewać się osiągnięcia 

wartości wskaźnika w przedziale 85% – 103%.  

 

Podsumowanie wartości dotyczących wskaźników z ram wykonania zawiera poniższa tabela: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
111 Wzięto pod uwagę nabory, na które alokacja była zbliżona do alokacji na planowany piąty nabór 
112 Uwzględniono również wybrane do dofinansowania projekty z V rundy czwartego naboru, dla których nie zostały 
jeszcze zawarte umowy 
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Tabela 22 Stopień osiągnięcia wartości wskaźników z ram wykonania OP1  

 
Cel 

pośredni 

Wartość 

na dzień 

31.12.2018 

Poziom 

osiągnięcia 

na dzień 

31.12.2018 

Cel 

końcowy 

Szacunek – 

wariant 

realistyczn

y 

Poziom 

osiągnięcia 

w wariancie 

realistyczny

m 

Szacunek 

– wariant 

optymist

yczny 

Stopień 

osiągnięcia 

w wariancie 

optymistycz

nym 

Liczba 

przedsiębiorst

w 

otrzymujących 

wsparcie 

104 213 204,8% 719 477 66% 675 93,9% 

Liczba 

przedsiębiorst

w 

współpracując

ych z 

ośrodkami 

badawczymi 

82 145 176,8% 453 326 71,9% 483 106% 

Całkowita 

kwota 

certyfikowany

ch wydatków 

kwalifikowany

ch 

13 000 

000 

11915309,

73 
91,66% 

270 609 

822 

983 mln zł 

tj. 230,4 

mln EUR 

85% 

1,19 mld 

zł tj. 

279,5 

mln EUR 

103% 

Źródło: opracowanie własne
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8. TABELA REKOMENDACJI  
 

Nr Wniosek Rekomendacja Adresat Sposób wdrożenia Termin 
wdrożenia 

Klasa 
rekomendacji 

Obszar 
tematyczny 

Spodziewane 
efekty 

Status 

DZIAŁANIE 1.1 

1 Realizacja działania 1.1. 
jest opóźniona, w efekcie 
osiągnięcie zakładanych 
celów oraz założonych 

wartości wskaźników jest 
zagrożone. Ponadto czas 

na realizację ewentualnych 
kolejnych naborów oraz 
projektów jest bardzo 
ograniczony – co przy 

złożonej materii działania 
1.1 stwarza ryzyko 
niezrealizowania 

zakładanych celów. 
 
 

Rekomenduje się 
rezygnację z kolejnych 

naborów w działaniu 1.1 
(dokończony powinien być 
jedynie nabór uruchomiony 

w październiku 2018 r.). 

Instytucja 
Zarządzająca 

Wprowadzenie zmian w 
dokumencie RPO 

(weryfikacja zakładanych 
wskaźników) 

2019 Programowa Działanie 1.1 Możliwość 
zagospodarowania 
w ramach innych 
działań środków 

ewentualnie 
niezagospodarowan
ych w działaniu 1.1  

Zatwierdzona 
w całości 

2 W kolejnej perspektywie 
finansowej UE wsparcie 

tworzenia publicznej 
infrastruktury badawczej  

powinno być 
kontynuowane –  potrzeby 
małopolskiej sfery B+R są 
duże, a jej rozwój może 

być istotnym czynnikiem 
budowania podstaw do 

długookresowej 
konkurencyjności 

gospodarczej regionu. 

Przygotowując schemat 
wsparcia rozwoju 

publicznej infrastruktury 
badawczej w kolejnej 

perspektywie należ znaleźć 
rozwiązania pozwalające 

na szybszy wybór 
projektów do realizacji oraz 

na uelastycznienie 
możliwości łączenia w 

ramach jednego projektu 
komercyjnej działalności 
badawczej z działalnością 

niekomercyjną a także 
dydaktyką. 

Instytucja 
Zarządzająca 

Określenie stanowiska 
negocjacyjnego w 

kontaktach z władzami 
centralnymi 

odpowiedzialnymi za 
kształtowanie przyszłych 

schematów wsparcia 
oraz Komisją Europejską. 

Lobbowanie za 
określonymi, korzystnymi 

dla regionu, 
rozwiązaniami. 

2020-2021 Strategiczna/ 
Programowa  

Rozwój 
infrastruktur

y B+R 

Dostosowanie 
mechanizmów 

wsparcia do potrzeb 
i możliwości 

jednostek sfery B+R 
w regionie 

Zatwierdzona 
w całości 
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DZIAŁANIE 1.2 

1. Intensywność wsparcia w 
poddziałaniu 1.2.1 
uzależniona jest od 
poziomu gotowości 

technologicznej, której 
dotyczą prace badawcze. 

Komplikuje to proces 
aplikowania o wsparcie 

oraz jego rozliczanie (różne 
poziomy dofinansowania w 

tym samym projekcie, 
jeżeli obejmuje on zarówno 
badania przemysłowe jak i 
prace rozwojowe). Ponadto 

linia rozgraniczająca 
badania przemysłowe od 

prac rozwojowych nie 
zawsze jest łatwa do 

wyznaczenia, mogą w tym 
zakresie pojawiać się 

wątpliwości i spory natury 

naukowej. 

Ujednolicenie 
intensywności wsparcia w 

przypadku projektów 
badawczo-rozwojowych 

Komisja 
Europejska/  

IZ RPO WM/ MCP 

Uwzględnienie w 
regulacjach prawnych 
dotyczących wsparcia 

projektów B+R w 
przyszłej perspektywie 

finansowej jednego 
poziomu dofinansowania 

zarówno dla badań 
przemysłowych jak i prac 
rozwojowych. Poziom ten 
mógłby stanowić średnią 

z dotychczasowych 
poziomów.  

 
W obecnej perspektywie 

można rozważyć 
zastosowanie w 

planowanym naborze 
również schematu 

pomocy de minimis co 
pozwoli na przyznanie do 

85% dofinansowania 
zarówno na badania 

przemysłowe jak i prace 
rozwojowe 

W związku z 
opracowywa

niem 
dokumentó

w 
legislacyjnyc

h 
dotyczących 
perspektywy 
finansowej 
2021-2027 

Horyzontalna innowacyjno
ść oraz 

badania i 
rozwój 

Redukcja obciążeń 

administracyjnych 

 

Zatwierdzona 

w całości 

2. W priorytecie 
inwestycyjnym 1b wartość 

komponentu 
wdrożeniowego zgodnie z 

zapisami Umowy 
Partnerstwa nie może 

przekraczać 50% 
całkowitej wartości 

kosztów kwalifikowalnych 
w projekcie. Z badań 
wynika, że wartość 

komponentu 
wdrożeniowego jest 

zdecydowanie większa niż 
wartość prac badawczo-

rozwojowych 

Zniesienie 50% limitu 
dotyczącego wartości 

komponentu 
wdrożeniowego 

Ministerstwo 
Inwestycji i 

Rozwoju 

Zmiana zapisu Umowy 
Partnerstwa tak by 

umożliwić 
dofinansowanie realizacji 

projektów, w których 
wartość komponentu 

wdrożeniowego 
przekracza 50% 

całkowitej wartości 
kosztów 

kwalifikowalnych w 
projekcie 

2019r. Horyzontalna innowacyjno
ść oraz 

badania i 
rozwój 

Pozytywny wpływ 

na kontraktację – 

wzrost 

zainteresowania z 

uwagi na wzrost 

atrakcyjności 

warunków 

przyznawania 

wsparcia. 

Do decyzji 

MIiR 
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3. Słabą stroną wsparcia 
udzielanego w czwartym 

naborze poddziałania 1.2.1 
jest wynikający z zapisów 

Umowy Partnerstwa i 
ustawy wdrożeniowej 

obowiązek opisania we 
wniosku o dofinansowanie 

zarówno komponentu 
badawczego jak i od razu 

komponentu 

wdrożeniowego. Takie 
rozwiązanie trudno uznać 
za trafne. Trudne jest ex-
ante, przed zakończeniem 

prac badawczych, 
określenie jak będzie 

wyglądało wdrożenie ich 
wyników oraz jaki będzie 
koszt wdrożenia. Istnieje 

ryzyko, że po zrealizowaniu 
prac B+R zapisy wniosku o 
dofinansowanie w zakresie 

w jakim dotyczył on 
komponentu 

wdrożeniowego będą 
wymagały istotnych 

modyfikacji dotyczących 
np. sposobu wdrożenia, 

zakresu wdrożenia czy też 
jego kosztu (zwłaszcza, że 

w trakcie trwania prac 
badawczych ceny 

wpływające na koszt 

wdrożenia mogą ulec 
znaczącym zmianom w 

stosunku do cen 
zakładanych na etapie 

opracowywania wniosku o 
dofinansowanie). 

Wprowadzenie możliwości 
ubiegania się o wsparcie 
na wdrożenie wyników 

prac B+R dopiero po ich 
zakończeniu 

Ministerstwo 
Inwestycji i 

Rozwoju 

Wprowadzenie zmian w 
zapisach Umowy 

Partnerstwa / ustawy 
wdrożeniowej 

2019r. Horyzontalna innowacyjno
ść oraz 

badania i 
rozwój 

Pozytywny wpływ 

na kontraktację – 

wzrost 

zainteresowania z 

uwagi na wzrost 

atrakcyjności 

warunków 

przyznawania 

wsparcia. 

Do decyzji 

MIiR 
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4. W poddziałaniu 1.2.1 po 
panelu ekspertów 

wnioskodawca nie ma 
możliwości poprawiania 

wniosku o dofinansowanie 
w zakresie kryteriów 

merytorycznych. Uczestnicy 
paneli ekspertów 

organizowanych w ramach 
niniejszego badania 
wskazywali, że po 

rozmowie z wnioskodawcą 
eksperci mają większą 

wiedzę na temat projektu 
aniżeli wyłącznie po 

zapoznaniu się z wersją 
papierową – między innymi 

mogą poznać 
argumentację 

wnioskodawcy na temat 
wysokości kosztów 

kwalifikowalnych oraz 
przyporządkowania 

poszczególnych zadań do 
określonych rodzajów 
prac). Tym samym 

rekomendacje dotyczące 
zmian we wniosku 
formułowane przez 

ekspertów po panelu mogą 
być bardziej trafne od 

rekomendacji 
formułowanych przez 

panelem. 

Wprowadzenie możliwości 
poprawienia wniosku po 

panelu ekspertów  

MCP Wprowadzenie 
odpowiednich zapisów 

do regulaminu pracy KOP 

w związku z 
opracowywa

niem 
dokumentó

w 
konkursowy

ch 
dotyczących 
naborów w 
perspektywi
e finansowej 

2021-2027 

Programowa innowacyjno
ść oraz 

badania i 
rozwój 

Lepsze 

dopasowanie 

procedury oceny do 

specyfiki projektów 

badawczych 

 

 

 

Zatwierdzona 

w całości 

5. Czas oceny projektów B+R 
powinien być maksymalnie 

krótki. Większość 
wnioskodawców 

poddziałania 1.2.1 nie była 
zadowolona z długości 
czasu oceny. Wpływ na 

czas między zamknięciem 

Połączenie etapu 
weryfikacji warunków 
formalnych z etapem 

oceny formalnej I stopnia 

Ministerstwo 
Inwestycji i 

Rozwoju 

Wprowadzenie 
odpowiednich zapisów 

do ustawy wdrożeniowej 

2019r. Horyzontalna innowacyjno
ść oraz 

badania i 
rozwój 

Skrócenie czasu 

oceny projektów 

 

Do decyzji 

MIiR 
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naboru a opublikowaniem 
listy rankingowej ma 

przede wszystkim 
wieloetapowość procedury 

wyboru projektów (na 
każdym z etapów 
wnioskodawca ma 

możliwość poprawienia 
wniosku) 

6. Zainteresowanie 
małopolskich firm 

ubieganiem się o wsparcie 
na inwestycje w 

infrastrukturę badawczą 
jest niewielkie. Wpływ na 
taką sytuację ma przede 

wszystkim niska 
intensywność wsparcia, 

niekompensująca w 
wystarczającym stopniu 

ryzyka oraz de facto 
niekomercyjnego 

charakteru inwestycji w 

infrastrukturę B+R (co do 
zasady sama infrastruktura 

nie ma potencjału do 
generowania przychodów, 
te pojawiają się dopiero po 
wdrożeniu wyników prac 

badawczych prowadzonych 
z wykorzystaniem 

zakupionej infrastruktury). 
Należy podkreślić, że 

intensywność wsparcia w 

przypadku infrastruktury 
badawczej jest taka sama 

jak w przypadku 
„typowych” inwestycji w 

środki trwałe, 
niezwiązanych z 

aktywnością badawczą 
firmy. 

Wprowadzenie w 
poddziałaniu 1.2.2 

możliwości przyznania 
wsparcia o intensywności 
wyższej aniżeli wynikająca 
z art. 14 GBER (regionalna 

pomoc inwestycyjna) 

IZ RPO WM/MCP Zwiększenie w naborze 
ogłaszanym w roku 2019 

intensywności wsparcia 
udzielanego w oparciu o 

pomoc de minimis do 
85% Bardzo ważne jest 

poinformowanie 
potencjalnych 

wnioskodawców o nowej 
możliwości i 

podkreślenie, że pomoc 
de minimis oznacza 

intensywność wsparcia 
na poziomie nawet 85%. 

2019r. Programowa innowacyjno
ść oraz 

badania i 
rozwój 

Pozytywny wpływ 

na kontraktację – 

wzrost 

zainteresowania 

poddziałaniem 1.2.2 

ze strony firm z 

uwagi na wzrost 

intensywności 

wsparcia 

 

Zatwierdzona 

w całości 

7. Wzrost intensywności 
wsparcia w odniesieniu do 
inwestycji w infrastrukturę 

B+R w kolejnej 
perspektywie finansowej 

Komisja 
Europejska 

Opracowanie 
dedykowanej 

inwestycjom w 
infrastrukturę B+R 

podstawy prawnej, która 
przewidywałaby 

intensywność wsparcia 
zbliżoną do 

dotychczasowej 
intensywności 

obowiązującej w 

odniesieniu do projektów 
badawczo-rozwojowych 

W związku z 
opracowywa

niem 
dokumentó

w 
legislacyjnyc

h 
dotyczących 
perspektywy 
finansowej 
2021-2027 

Horyzontalna innowacyjno
ść oraz 

badania i 
rozwój 

Lepsze 

dopasowanie 

wsparcia do 

specyfiki 

wspieranych 

projektów oraz 

potrzeb 

przedsiębiorców 

 

Do decyzji 

MIiR 
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8. Czynnikiem obniżającym 

motywację do aplikowania 

o środki jest mnogość 

wymogów formalno-

prawnych i związany z nią 

poziom skomplikowania 

procesu aplikowania. Tylko 

13% badanych 

zadeklarowało, że 

przygotowanie wniosku 

aplikacyjnego było mało 

skomplikowane. Ponad 

80% korzystało na tym 

etapie ze wsparcia firmy 

doradczej. Niemal 70% 

badanych deklarowało 

trudności w realizacji 

procedury 

konkurencyjności Jednym z 

głównych atutów NCBR 

jest obsługa procesu 

aplikowania o środki i 

podpisywania umowy za 

pomocą narzędzia 

informatycznego 

(generatora). 

Redukcja obciążeń 
administracyjnych 

związanych z procesem 
ubiegania się o środki z 

działania 1.2 i rozliczania 
projektów 

Ministerstwo 
Inwestycji i 

Rozwoju 
(rekomendacja 
dot. procedury 

konkurencyjności) 
 

IZ RPO WM / 
MCP 

Wprowadzenie 

następujących zmian: 

- Wprowadzenie 

szablonu wniosku oraz 

generatora 

dedykowanego 

inwestycjom w  obszarze 

badań i rozwoju 

- Rezygnacja z kryteriów, 
których spełnienie jest 

równoznaczne z 
koniecznością podjęcia 

przez beneficjenta 
dodatkowych działań i 

poniesienia określonych 
kosztów – za takie 

uznano stosowane w 
poddziałaniu 1.2.2 

kryterium „wzrost liczby 
etatów badawczych” 

- rezygnacja z 
uzależniania w 
stosowanym w 

poddziałaniu 1.2.2 
kryterium „zakres 

współpracy z sektorem 
nauki” liczby 

przyznanych punktów od 
liczby form współpracy. 

Alternatywą dla 
rezygnacji z tych 

kryteriów może być 
zmniejszenie ich wpływu 

na końcowy wynik oceny 
punktowej  

- opracowanie na użytek 
kolejnej perspektywy 
finansowej procedury 
konkurencyjności w 

kształcie, który będzi e 
uwzględniał specyfikę 

2019 
(rekomenda

cja dot. 
szablonu 
wniosku, 

generatora 
wniosków i 
procedury 

konkurencyj
ności – 
kolejna 

perspektywa 
finansowa) 

Programowa innowacyjno
ść oraz 

badania i 
rozwój 

Pozytywny wpływ 
na kontraktację – 

wzrost 
zainteresowania z 
uwagi na redukcję 

obciążeń 
administracyjnych. 

Zatwierdzona 
w całości 
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projektów badawczo-
rozwojowych 

9. Tylko 49% wnioskodawców 

uważa informacje o 

możliwości pozyskania z 

RPO WM dotacji na 

realizację prac B+R za 

łatwo dostępne. Ponad 

połowa (55%) informację 

taką otrzymało od firmy 

doradczej. Co trzeci 

badany miał przed 

złożeniem wniosku mylne 

wyobrażenie, że wsparcie z 

RPO WM na realizację prac 

B+R jest zarezerwowane 

tylko dla wąskiej grupy firm 

opracowujących innowacje 

w skali światowej. Istnieje 

grono firm, które nie 

zaliczają prowadzonych 

przez siebie działań B+R 

do aktywności badawczej, 

mimo że spełniają kryteria 

prac badawczo-

rozwojowych. Skutkuje to 

tym, że firmy te same 

wykluczają się z katalogu 

potencjalnych 

wnioskodawców 

poddziałania działania 1.2. 

Intensyfikacja działań 
informacyjno - 
promocyjnych 

IZ RPO WM / 
MCP 

Wykorzystanie 

szerokiego wachlarza 

kanałów komunikacji 

pozwalającego na 

dotarcie do szerokiego 

grona firm np. : kontakt 

poprzez izby 

branżowe/organizacje 

przedsiębiorców, 

wydarzenia 

organizowane przez 

Urząd 

Marszałkowski/MCP, 

prasę branżową, 

 

Promowanie nie tylko 

instrumentów wsparcia 

ale również MCP jako 

instytucji wspierającej 

projekty badawcze. 

 

Położenie dużego 

nacisku na działania 

uświadamiające 

przedsiębiorców czym są 

prace badawczo-

rozwojowe (wzorem 

programy STEP oraz 

Beneficjent). 

2019r. Programowa innowacyjno
ść oraz 

badania i 
rozwój 

Pozytywny wpływ 

na kontraktację – 

wzrost 

zainteresowania 

działaniem 1.2 ze 

strony firm z uwagi 

na większą wiedzę 

na temat możliwości 

pozyskania wsparcia 

 

Zatwierdzona 

w całości 

10. Brak w MCP komórki 
organizacyjnej, która 
dedykowana byłaby 

jedynie wdrażaniu działania 
1.2, pracownicy MCP 

wdrażają również inne 
działania co prowadziło do 

Wydzielenie w MCP 
zespołu, który byłby 

odpowiedzialny jedynie za 
obsługę projektów z 

obszaru badań i rozwoju 

 

MCP Wprowadzenie zmian w 
regulaminie 

organizacyjnym MCP 

2020-2021 Operacyjna/ 
Programowa  

innowacyjno
ść oraz 

badania i 
rozwój 

Usprawnienie pracy 
MCP, skróceni czasu 

oceny wniosków, 
zbudowanie zespołu 
specjalizującego się 

w konkretnym 

Zatwierdzona 
w całości 
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sytuacji, kiedy w tym 
samym czasie odpowiadali 
za proces oceny wniosków 

zarówno dotyczących 
projektów B+R jak i innych 
typów projektów. Może to 

być ważny czynnik 
tłumaczący dlaczego w 

MCP ocenia wnioski dłużej 
niż w NCBR, który jest 

instytucją zajmującą się 

wspieraniem tylko 
projektów badawczych 

obszarze 
tematycznym 

11. Połowa badanych uznała, 
że w NCBR wnioski o 
dofinansowanie są 

oceniane bardziej rzetelnie 
niż wnioski składane do 
RPO WM. Przekonanie 

takie może być 
kształtowane wiedzą o 
tym, że wynagrodzenie 
ekspertów NCBR jest 

wyższe aniżeli ekspertów 
MCP (co może przekładać 
się na większe możliwości 

rekrutacji ekspertów a 
także ich większą 

motywację do pracy). 
NCBR-owi może być łatwiej 
zrekrutować ekspertów o 
pożądanych kwalifikacjach 

z uwagi na to, że za 
wynagrodzenie oferowane 

ekspertowi to 1500 zł 
podczas gdy w 

województwie małopolskim 
stawka wynosi 600 zł. 

Kwota może też przekładać 
się na sumienność 

ekspertów w wywiązywaniu 
się ze swoich obowiązków 

Ujednolicenie lub 
przynajmniej zbliżenie 
poziomu wynagrodzeń 

ekspertów między RPO WM 
a PO IR 

IZ RPO WM / 
MCP 

Wprowadzenie 
odpowiednich zapisów w 

dokumentach 
dotyczących zasad 

wynagradzania 
ekspertów 

2019  / 
kolejna 

perspektywa 
finansowa 

Operacyjna/ 
Programowa 

Innowacyjno
ść oraz 

badania i 
rozwój 

Większa podaż 
ekspertów 

zainteresowanych 
oceną wniosków w 
RPO WM, wzrost 
zaangażowania 
ekspertów w 
wykonywane 
obowiązki, 

wyeliminowanie 

„cenowej” 
rywalizacji z NCBR o 

ekspertów 

Zatwierdzona 
w całości 
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(np. jakość uzasadnień 
oceny). 

DZIAŁANIE 1.3 

1 Popyt na usługi ośrodków 
innowacji „z infrastrukturą” 

jest niewielki i nie jest 
istotnym źródłem 
przychodów tych 

ośrodków. Ze względu na 
skalę finansową takich 
inwestycji i konieczny 

wkład własny 
potencjalnego 

beneficjenta, taki 
instrument wsparcia 
dotyczy nielicznych 

podmiotów w Małopolsce. 
Intensywność wsparcia w 

zastosowanym 
instrumencie pomocy 

publicznej nie pozwala na 
zbilansowanie finansowe 
wkładu beneficjenta z 

przychodów od klientów w 
rozsądnym przedziale 

czasowym. Jednocześnie 
potencjalni beneficjenci z 

Małopolski zgłaszają 
zapotrzebowanie na taki 
instrument wsparcia w 

przyszłości – po dokonaniu 
inwestycji w powierzchnie 
laboratoryjne, które będą 

mogły przyjąć nową 
aparaturę badawczą. 

Obecna perspektywa 
finansowa 

Brak zainteresowania 
oboma ogłoszonymi 

dotychczas konkursami na 
typ projektu A w działaniu 
1.3 krakowskich parków 

technologicznych, które 
jako jedyne w Małopolsce 
mają wystarczająco duży 
potencjał finansowy, żeby 

złożyć wnioski w tych 
konkursach oznacza, że nie 

ma uzasadnienia dla 
ogłaszania kolejnych 

konkursów. 

Przyszła perspektywa 
finansowa 

W kolejnej perspektywie 
finansowej możliwe jest 
zastosowanie podobnego 
instrumentu wsparcia pod 
warunkiem wdrożenia na 

szczeblu EU nowych 
rozwiązań dotyczących 

pomocy publicznej 
umożliwiających 

zastosowanie większej 
intensywności pomocy 
publicznej na zakup 

infrastruktury badawczej. 

 

Instytucja 
Zarządzająca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KE – kwestie 
związane 

z intensywnością 
pomocy 

publicznej na 
zakup 

infrastruktury 
B+R przez IOB 

Brak kolejnych naborów. 
Realokacja środków 

z działania 1.3 typ A na 
inne działania w osi 1 

(np. Działanie 1.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przygotowanie 
podobnego schematu 

wsparcia skierowanego 
do dużych IOB „z 
infrastrukturą“ w 

Małopolsce 
 

2019 i 2020 
r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Następna 
perspektywa 
finansowa 

Operacyjna/ 
Programowa 

innowacyjno
ść oraz 

badania i 
rozwój 

Wykorzystanie 
alokowanych 

środków na inne 
działania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zwiększenie 
dostępu 

przedsiębiorstw do 
usług na aparaturze 

badawczej 
 

Zatwierdzona 
w całości 

2 Sieć Centrów Transferu 
Wiedzy działająca pod 
marką SPIN uzupełnia 
ekosystem innowacji 

działając na styku sektora 

Obecna perspektywa 

finansowa 

Potencjalny 
Beneficjent, 
Instytucja 

Pośrednicząca 
 

Dostosowanie projektu 
SPIN 2.0 do nowych 
zasad rozliczeń VAT, 

aplikowanie i realizacja 
 

I i II kw. 
2019 

 
 
 

Operacyjna 
 
 
 
 

innowacyjno
ść oraz 

badania i 
rozwój 

Pełna realizacja 
zaplanowanych 

efektów działania 
1.3 typ B 

 

Zatwierdzona 
w całości 
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przedsiębiorstw i sektora 
nauki. Model działania CTW 

należy uznać za wysoce 
efektywny – z jednej 

strony potencjalny klient 
ma dostęp do szerokiego 

grona 
naukowców/ekspertów z 
danej branży a z drugiej 

koszt udziału eksperta jest 
generowany tylko w 

przypadku realizacji 
konkretnego zamówienia. 

Oferta CTW, dzięki 
dofinansowaniu kosztu 
usługi, uzupełnia lukę 

rynkową w dostępie do 
drogich usług transferu 

wiedzy, bowiem staje się 
dostępna dla mniejszych 

podmiotów. Trzeba jednak 
jasno powiedzieć, że sieć 

CTW nie ma szans na 

pełne samofinansowanie 
po wycofaniu finansowania 

publicznego. 

Należy zrealizować projekt 

SPIN 2.0. Zmiany w 

projekcie wymuszone 

zmianą interpretacji VATu 

należnego od dotacji na 

doradztwo spowodują 

najprawdopodobniej 

konieczność pobierania 

opłat od klientów w 

wysokości 5% do 10% 

wartości usługi. Zmiany te 

idą w dobrym kierunku 

zwiększając urynkowienie 

usług CTW i dywersyfikując 

źródła finansowania jego 

działalności. 

 

 

Przyszła perspektywa 

finansowa 

Instytucje otoczenia 

biznesu działające nie dla 

zysku to jeden z ważnych 

elementów ekosystemu 

innowacji. Obecność 

środków publicznych, jest 

warunkiem świadczenia 

usług IOB grupom 

przedsiębiorstw 

defaworyzowanych przez 

rynek. Należy wprowadzać 

mechanizmy dywersyfikacji 

przychodów CTW. Jednym 
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Zaplanowanie 
podobnego schematu 

wsparcia w następnej 
perspektywie finansowej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Następna 
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Programowa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uzupełnienie 
modelu popytowego 

modelem 
podażowym, 

transfer wiedzy do 
MSP 
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z nich jest częściowa 

odpłatność za usługi 

pobierana od 

przedsiębiorców. Jednak 

CTW nigdy nie będzie się w 

pełni samofinansować – 

brakujące środki powinny 

być dostarczane przez 

uczelnię lub z programów 

publicznych. Rekomenduje 

się kontynuowanie 

projektu SPIN w kolejnej 

perspektywie finansowej. 

 

3 Przedsiębiorstwa będące 
klientami sieci CTW 

otrzymują usługi doradcze 
w ramach pomocy de 

minimis. Zatem działanie 
1.3 B przyczynia się do 

realizacji wskaźnika 
(CI 1) Liczba 

przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie 

Należy włączyć wskaźnik 

(CI 1) Liczba 

przedsiębiorstw 

otrzymujących wsparcie do 

zestawu wskaźników 

produktu w działaniu 1.3. 

 

Instytucja 
Zarządzająca 

Zmiana załącznika nr 2 
do SZOOP 

I kw. 2019 Operacyjna innowacyjno
ść oraz 

badania i 
rozwój 

Urealnienie 
zagregowanej 

wartości wskaźnika 
(CI 1) dla całej osi i 
programu, poprzez 

uwzględnienie 
wskaźnika w 
działaniu 1.3 

Zatwierdzona 
w całości 

 


