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dladla
Środa z FunduszamiŚroda z Funduszami

Rzeszów, 01.10.2014 r.Rzeszów, 01.10.2014 r.

�� organizacjiorganizacji pozarządowychpozarządowych ((33 grudniagrudnia 20142014 rr..),),
�� jednostekjednostek samorządusamorządu terytorialnegoterytorialnego ((77 styczniastycznia 20152015 rr..),),
�� przedsiębiorcówprzedsiębiorców ((44 lutegolutego 20152015 rr..),),
�� społecznościspołeczności lokalnychlokalnych ((44 marcamarca 20152015 rr..))..

www.funduszeeuropejskie.gov.pl                         www.fundusze.podkarpackie.pl       
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PROGRAM:PROGRAM:
Część I
� Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 – podstawowe założenia, zasady, cele,
alokacja finansowa

Część II
� Dofinansowania na prowadzenie badań i infrastrukturę badawczą

Część III
� Dofinansowanie na nawiązywanie współpracy sektora nauki i biznesu

� Dofinansowanie na działalność dydaktyczną jednostek naukowych

� Inne obszary wsparcia uczelni

� Możliwości finansowania projektów uczelni w Programach Krajowych i inicjatywach
Komisji Europejskiej

Źródła informacji o Funduszach Europejskich 3



Nowy system funduszy europejskich w swoich założeniach

opiera się głównie na trzech dokumentach,

przygotowanych przez Komisję Europejską, są to:

1. Strategia Europa 2020
2. Rozporządzenia
3. Wspólne Ramy Strategiczne

Dokumenty te wskazują na Unijne cele do zrealizowania

w perspektywie 2014-2020 oraz sposoby i mechanizmy ich

wdrażania poprzez system funduszy europejskich.
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Strategia Europa 2020 mówi o priorytetach i wskaźnikach
realizacji celów strategicznych, Rozporządzenia i Wspólne
Ramy Strategiczne mówią o tym, które z tych priorytetów
będą finansowane z funduszy oraz jakimi metodami możnabędą finansowane z funduszy oraz jakimi metodami można
je implementować.

Polska ze względu na Unijne dyrektywy również musi
tworzyć dokumenty strategiczne zawierające plany rozwoju
kraju, które powinny być spójne ze strategiami Komisji
Europejskiej.
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Takimi dokumentami planistycznymi są:

� Krajowe Programy Reform;

� oraz dokumenty horyzontalne: długo i średniookresowa
strategia rozwoju kraju, które swym zakresem tematycznymstrategia rozwoju kraju, które swym zakresem tematycznym
obejmują najistotniejsze kwestie rozwoju gospodarczego
i społecznego kraju, również w ujęciu regionalnym, opierając je na
strategii Europa 2020.
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Źródło: www.osg.pl
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POZIOM UNIJNY
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Europa 2020 – priorytety:

� wzrost inteligentny, czyli rozwój oparty na wiedzy
i innowacjach,i innowacjach,

� wzrost zrównoważony, czyli transformacja
w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, efektywnie
korzystającej z zasobów i konkurencyjnej,

� wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, czyli
wspieranie gospodarki charakteryzującej się wysokim
poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność
gospodarczą, społeczną i terytorialną.

9



Strategia Europa 2020 – cele (wskaźniki):

1. osiągnięcie wskaźnikawskaźnika zatrudnieniazatrudnienia na poziomie 75%;

2. poprawa warunków prowadzenia działalnościdziałalności badawczobadawczo––rozwojowejrozwojowej, w tym
przeznaczanie 3% PKB UE na inwestycje w badania i rozwój;

3. zmniejszenie emisjiemisji gazówgazów cieplarnianychcieplarnianych o 20% w porównaniu z poziomami z 1990
r.; zwiększenie do 20% udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii;
dążenie do zwiększenia efektywnościefektywności energetycznejenergetycznej o 20%;

4. podniesienie poziomu wykształceniawykształcenia, zwłaszcza poprzez zmniejszenie odsetka osób
przedwcześnie kończących naukę do poniżej 10% oraz zwiększenie do co najmniej
40% odsetka osób w wieku 30−34 lat mających wykształcenie wyższe;

5. wspieranie włączeniawłączenia społecznegospołecznego, zwłaszcza poprzez ograniczanie ubóstwa, mając
na celu wydźwignięcie z ubóstwa lub wykluczenia społecznego 20 milionów
obywateli.
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Rozporządzenia Komisji Europejskiej

6 października 2011 r. Komisja Europejska przedstawiła6 października 2011 r. Komisja Europejska przedstawiła
pakiet legislacyjny dla polityki spójności na lata 2014-
2020.

Pakiet określał, jakie cele strategii Europa 2020 będą
finansowane z funduszy europejskich.
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Rozporządzenia zawierają ogólne wytyczne dla krajów

członkowskich, na podstawie których są tworzone

programy operacyjne i inne dokumenty strategiczneprogramy operacyjne i inne dokumenty strategiczne

formułujące system funduszy okresu programowania

2014-2020.
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WspólneWspólne RamyRamy StrategiczneStrategiczne

W marcu 2012 roku Komisja Europejska przedstawiła

Wspólne Ramy Strategiczne, które ułatwiły państwomWspólne Ramy Strategiczne, które ułatwiły państwom

członkowskim przygotowanie się do wdrożenia kolejnej

perspektywy finansowej.
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WspólneWspólne RamyRamy StrategiczneStrategiczne

przewidywały przyjęcie umów o partnerstwie,przewidywały przyjęcie umów o partnerstwie,

w których określone zostały zobowiązania

partnerów (m.in. państw i komisji) na poziomie

regionalnym i lokalnym.
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POZIOM KRAJOWYPOZIOM KRAJOWYPOZIOM KRAJOWYPOZIOM KRAJOWY

Obraz źródło: http://silnyaleksandrow.blog.onet.pl/2014/05/10-lat-polski-u-unii-europejskiej/
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POZIOM KRAJOWY

KrajoweKrajowe ProgramyProgramy ReformReform (KPR)(KPR)
są najważniejszym narzędziem realizacji unijnej strategiisą najważniejszym narzędziem realizacji unijnej strategii

gospodarczej „Europa 2020” na poziomie państw

członkowskich.

Zgodnie z wdrażanym od początku 2011 r. nowym
mechanizmem koordynacji polityki gospodarczej UE, KPR
muszą być co roku aktualizowane i przekazywane w kwietniu
do Komisji Europejskiej.
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W Polsce wdrażane są trzy polityki strategiczne, które łączą
się z okresem programowania Funduszy Europejskich:

1) Polityka Spójności,1) Polityka Spójności,

2) Polityka Rozwoju Kraju,

3) Polityka Regionalna.
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Polityka SpójnościPolityka Spójności

Każdy z krajów członkowskich zobowiązany jest do jejKażdy z krajów członkowskich zobowiązany jest do jej
realizacji.

Polska jest obecnie największym beneficjentem polityki
spójności Unii Europejskiej.
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Polityka Rozwoju KrajuPolityka Rozwoju Kraju

Do strategicznych dokumentów opracowanych w Polsce należą:

� Strategia długookresowa: Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności.� Strategia długookresowa: Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności.

� Strategia średniookresowa: Strategia Rozwoju Kraju do roku 2020.

� 9 „branżowych” strategii zintegrowanych (dotyczących
innowacyjności, transportu, kapitału ludzkiego, kapitału
społecznego, energetyki i środowiska, sprawności państwa,
rozwoju regionalnego, rozwoju rolnictwa oraz obszarów wiejskich).
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Polityka RegionalnaPolityka Regionalna

Część polityki rozwoju kraju.Część polityki rozwoju kraju.

Skupia się szczegółowo na rozwoju konkretnego
regionu, przeważnie województwa.
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• Głównymi dokumentami przygotowywanymi na potrzeby
polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020
w Polsce są:

• Umowa Partnerstwa,
• Programy operacyjne,• Programy operacyjne,
• Kontrakty terytorialne.

Podstawą prawną do wdrażania Funduszy Europejskich w kraju jest
natomiast ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-
2020 (tzw(tzw.. ustawaustawa wdrożeniowa)wdrożeniowa), która 11 lipca 2014 roku została
przyjęta przez Sejm RP. 29 sierpnia 2014 r. została ogłoszona w
Dzienniku Ustaw. Weszła w życie po upływie 14 dni od dnia
publikacji, tj. 13 września 2014 r . 21



UmowaUmowa PartnerstwaPartnerstwa
Jest formą kontraktu między Polską a Komisją Europejską, w
którym przedstawia się strategię wykorzystania Funduszy
Europejskich do realizacji celów rozwojowych kraju w latach
2014 - 2020. Dokument ten określa m.in.:2014 - 2020. Dokument ten określa m.in.:
� zakres wsparcia ze środków europejskich w wybranych

obszarach tematycznych,
� liczbę i zakres programów,
� sposób podziału wspieranych obszarów tematycznych

pomiędzy programy krajowe i regionalne,
� zarys systemu wdrażania,
� sposób uzupełniania się polityki spójności, wspólnej

polityki rolnej oraz wspólnej polityki rybackiej.
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�� ProgramyProgramy operacyjneoperacyjne
To dokumenty (a w pewnym sensie także cała struktura organizacyjna)
uszczegóławiające zasady faktycznej obsługi wdrażania Funduszy
Europejskich. Programy dzielą się na osie priorytetowe, a te na działania.Europejskich. Programy dzielą się na osie priorytetowe, a te na działania.

�� KontraktKontrakt terytorialnyterytorialny
To dokument będący wynikiem dwustronnych negocjacji pomiędzy rządem
a samorządem terytorialnym na poziomie województwa. Taka umowa
zawarta będzie z samorządem każdego województwa w Polsce w celu m.in.
uzgodnienia zakresu wsparcia z Funduszy Europejskich, indywidualizacji
podejścia w zależności od cech konkretnego regionu, zaproponowania
konkretnych przedsięwzięć priorytetowych realizowanych na określonych
geograficznie i tematycznie obszarach.
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23 maja 2014 r. 23 maja 2014 r. 

Umowa Partnerstwa została Umowa Partnerstwa została Umowa Partnerstwa została Umowa Partnerstwa została 
zatwierdzona przez Komisję zatwierdzona przez Komisję 

Europejską.Europejską.
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Najważniejsze zasady wynikające Najważniejsze zasady wynikające 
z Umowy Partnerstwa:z Umowy Partnerstwa:

�� ZasadaZasada partnerstwapartnerstwa;;

�� ZasadaZasada promowaniapromowania równouprawnieniarównouprawnienia;;

�� ZasadaZasada zrównoważonegozrównoważonego rozwojurozwoju;;

�� ZasadaZasada politykipolityki przestrzennejprzestrzennej;;

�� ZasadaZasada niedyskryminacjiniedyskryminacji..
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REGUŁYREGUŁY PROGRAMOWANIAPROGRAMOWANIA::
Umowa Partnerstwa i programy na lata 2014 - 2020 opierają się
na strategicznych założeniach przygotowanych przez Unię
Europejską, m.in. na strategii Europa 2020. UkierunkowanieEuropejską, m.in. na strategii Europa 2020. Ukierunkowanie
funduszy europejskich na realizację celów tej strategii oznacza
nowe podejście i oparcie m.in. na następujących zasadach:
� koncentracja tematyczna,
� Koordynacja,
� Komplementarność,
� Decentralizacja zarządzania,
� Dodatkowość,
� Zwiększenie znaczenia wymiaru terytorialnego.
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CELE TEMATYCZNE CELE TEMATYCZNE –– PRIORYTETOWE OBSZARY WSPARCIAPRIORYTETOWE OBSZARY WSPARCIA

� Cel tematyczny 1: wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego
i innowacji (np. dofinansowanie innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach,
infrastruktury badawczej jednostek naukowych).

� Cel tematyczny 2: zwiększenie stopnia wykorzystania technologii� Cel tematyczny 2: zwiększenie stopnia wykorzystania technologii
informacyjno – komunikacyjnych (np. wsparcie informatyzacji przedsiębiorstw,
rozwoju e-usług)

� Cel tematyczny 3: podnoszenie konkurencyjności małych i średnich
przedsiębiorstw (np. nowe inwestycje w firmach)

� Cel tematyczny 4: wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach (np. inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii)

� Cel tematyczny 5: promowanie dostosowania do zmian klimatu, zarządzanie
ryzykiem (np. wspieranie infrastruktury przeciwpowodziowej)

27



CELE TEMATYCZNE CELE TEMATYCZNE –– PRIORYTETOWE OBSZARY WSPARCIAPRIORYTETOWE OBSZARY WSPARCIA

� Cel tematyczny 6: ochronę środowiska naturalnego i wspieranie
efektywności wykorzystywania zasobów (np. dofinansowanie inwestycji w
gospodarkę wodno – ściekową czy gospodarkę odpadami)

� Cel tematyczny 7: promowanie zrównoważonego transportu (np.
dofinansowanie budowy dróg, rozwoju transportu ekologicznego)dofinansowanie budowy dróg, rozwoju transportu ekologicznego)

� Cel tematyczny 8: wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników (np.
środki na zakładanie firm, na szkolenia dla pracowników)

� Cel tematyczny 9: wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
(np. wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem – przez integrację oraz tworzenie
infrastruktury społecznej)

� Cel tematyczny 10: inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się
przez całe życie (np. środki na tworzenie przedszkoli, zajęcia pozalekcyjne, kursy
dla osób dorosłych)

� Cel tematyczny 11: wzmacnianie potencjału instytucjonalnego
i skuteczności administracji publicznej (np. informatyzacja administracji,
szkolenia dla urzędników).
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ALOKACJA FINANSOWA ALOKACJA FINANSOWA 
NA LATA 2014NA LATA 2014--20202020NA LATA 2014NA LATA 2014--20202020
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W wyniku przeliczenia cen stałych na bieżące, wynegocjowana
w lutym podczas szczytu Rady Europejskiej kwota 72,9 mld euro
z polityki spójności dla Polski wzrosła o ok. 13 proc. i wynosi 82,3
mld euro.

Dodatkowo, otrzymamy ponad 250 mln euro na wsparcieDodatkowo, otrzymamy ponad 250 mln euro na wsparcie
bezrobotnej młodzieży.

Oznacza to, że Polska z budżetu polityki spójności na lata 2014-
2020 otrzyma ponad 82,5 mld euro.

Dla porównania:

� budżet polityki rolnej w Polsce to ponad 32 mld euro

� a polityki rybackiej – ponad 531 mln euro. 31



Polska z budżetu polityki spójności na lata 2014-
2020 otrzyma ponad 82,5 mld euro.

32



W ramach programów operacyjnych do 
dyspozycji będziemy mieć 

ponad 77,5 mld euro. 

Ź
ródło: w

w
w

.interia.pl
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W latach 2014 – 2020 w ramach polityki spójności realizowane będą
następujące programy:

� Inteligentny Rozwój (POIR) 8,61 mld EUR

� Polska Cyfrowa (POPC) 2,17 mld EUR

� Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 27,41 mld EUR

� Polska Wschodnia (POPW) 2 mld EUR

� Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 4,69 mld EUR

� Programy regionalne (RPO) 31,28 mld EUR

� Pomoc Techniczna (POPT) 0,71 mld EUR

� Programy Europejskiej Współpracy

� Terytorialnej (EWT) 0,7 mld EUR
34
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CT 1 9 989 mln euro

CT 2 3 082 mln euro

CT 3 9 401 mln euro

CT 4 9 189 mln euro

CT 5 1 383 mln euro

CT 6 8 818 mln euroCT 6 8 818 mln euro

CT 7 23 796 mln euro

CT 8 5 560 mln euro

CT 9 6 366 mln euro

CT 10 4 018 mln euro

CT 11 189 mln euro 36



Środki wdrażane na poziomie regionalnym 
też już zostały podzielone.też już zostały podzielone.
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Źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020
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Programy OperacyjneProgramy OperacyjneProgramy OperacyjneProgramy Operacyjne
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Za przygotowanie programów operacyjnych, zgodnie
z założeniami Umowy Partnerstwa, odpowiedzialni byli
odpowiednio:

�Minister Rozwoju Regionalnego – dla programów�Minister Rozwoju Regionalnego – dla programów
krajowych finansowanych w ramach polityki
spójności,

�Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dla programów
finansowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej
i Wspólnej Polityki Rybołówstwa oraz

�Zarządy województw dla programów regionalnych
finansowanych w ramach polityki spójności.
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W latach 2014-2020 realizowanych będzie
6 krajowych programów operacyjnych,
w tym jeden ponadregionalny dla województw
Polski Wschodniej, a także 16 programówPolski Wschodniej, a także 16 programów
regionalnych.

Samorządy województw będą zarządzać większą niż
obecnie pulą europejskich pieniędzy – w latach
2007-2013 miały do dyspozycji ok. 25 proc.
wszystkich środków dla Polski, w nowej
perspektywie będzie to niemal 40 proc. całej puli.
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Instytucje Zarządzające, Pośredniczące i Wdrażające Instytucje Zarządzające, Pośredniczące i Wdrażające 
w poszczególnych Programach:w poszczególnych Programach:

Za przygotowanie programów operacyjnych oraz sprawneZa przygotowanie programów operacyjnych oraz sprawne
i efektywne funkcjonowanie systemów zarządzania
i kontroli programów odpowiedzialne są ii nn ss tt yy tt uu cc jj ee
zz aa rr zz ąą dd zz aa jj ąą cc ee. Rolę instytucji zarządzającej
programem operacyjnym dla programów krajowych pełni
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, w
przypadku regionalnych programów operacyjnych rolę
instytucji zarządzających pełnią zarządy województw.
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Instytucje Zarządzające, Pośredniczące i Wdrażające Instytucje Zarządzające, Pośredniczące i Wdrażające 
w poszczególnych Programach:w poszczególnych Programach:

POIRPOIR
�� IZIZ -- Departament Konkurencyjności i Innowacyjności�� IZIZ -- Departament Konkurencyjności i Innowacyjności
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

� IP - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (I i IV oś) oraz
Ministerstwo Gospodarki (II i III oś).

� Mogą zostać powołane także instytucje wdrażające
(prawdopodobnie Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości oraz Bank Gospodarstwa Krajowego).
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Instytucje Zarządzające, Pośredniczące i Wdrażające Instytucje Zarządzające, Pośredniczące i Wdrażające 
w poszczególnych Programach:w poszczególnych Programach:

POPWPOPW
�� IZIZ - Departament Programów Ponadregionalnych�� IZIZ - Departament Programów Ponadregionalnych

w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

�� IPIP - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz
Polska Organizacja Turystyczna.

� Nie wyklucza się również powołania w razie potrzeby
instytucji wdrażających.
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Instytucje Zarządzające, Pośredniczące i Wdrażające Instytucje Zarządzające, Pośredniczące i Wdrażające 
w poszczególnych Programach:w poszczególnych Programach:

POIiŚPOIiŚPOIiŚPOIiŚ
�� IZIZ - Departament Programów Infrastrukturalnych

w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

�� IPIP - Ministerstwo Gospodarki (I i V oś), Ministerstwo
Środowiska (II oś), Ministerstwo Infrastruktury
i Rozwoju (III i IV oś), Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego (VI oś), Ministerstwo
Zdrowia (VII oś). 45



Instytucje Zarządzające, Pośredniczące i Wdrażające Instytucje Zarządzające, Pośredniczące i Wdrażające 
w poszczególnych Programach:w poszczególnych Programach:

POPCPOPCPOPCPOPC
�� IZIZ - Departament Rozwoju Cyfrowego

w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

�� IPIP - Obecnie tylko Ministerstwo Administracji
i Cyfryzacji wskazane zostało do pełnienia tych zadań.

� W przypadku dużej ilości zadań, część pracy będzie
mogło jednak przekazać instytucjom wdrażającym.
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Instytucje Zarządzające, Pośredniczące i Wdrażające w poszczególnych Programach:Instytucje Zarządzające, Pośredniczące i Wdrażające w poszczególnych Programach:

POWERPOWER
�� IZIZ - Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

�� IPIP - To one będą ogłaszać konkursy, przyjmować wnioski
o dofinansowanie, oceniać je, a następnie wspierać beneficjentów

�� IPIP - To one będą ogłaszać konkursy, przyjmować wnioski
o dofinansowanie, oceniać je, a następnie wspierać beneficjentów
w realizacji projektów i ich rozliczeniu. Rolę instytucji pośredniczących w
POWER pełnić będą: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS),
Ministerstwo Zdrowia (MZ), Ministerstwo Administracji
i Cyfryzacji (MAiC), Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM),
Ministerstwo Sprawiedliwości (MS), Ministerstwo Edukacji Narodowej
(MEN), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBIR), Centrum
Projektów Europejskich (CPE), 16 Wojewódzkich Urzędów Pracy (WUP).

� W przypadku dużej ilości zadań, część pracy będą mogły przekazać
instytucjom wdrażającym.
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Instytucje Zarządzające, Pośredniczące i Wdrażające Instytucje Zarządzające, Pośredniczące i Wdrażające 
w poszczególnych Programach:w poszczególnych Programach:

POPTPOPTPOPTPOPT
�� IZIZ - Departament Programów Pomocowych w Ministerstwie

Infrastruktury i Rozwoju.

� System realizacji nie przewiduje powołania instytucji
pośredniczących.
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Instytucje Zarządzające, Pośredniczące i Wdrażające Instytucje Zarządzające, Pośredniczące i Wdrażające 
w poszczególnych Programach:w poszczególnych Programach:

PROWPROWPROWPROW
� Program będzie zarządzany przez Ministerstwo

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a poszczególne działania
będą wdrażane przez: Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, Agencję Rynku Rolnego,
samorządy województw oraz wybrane podmioty
w przypadku niektórych działań (np. LGD).

49



Instytucje Zarządzające, Pośredniczące i Wdrażające Instytucje Zarządzające, Pośredniczące i Wdrażające 
w poszczególnych Programach:w poszczególnych Programach:

PROGRAMPROGRAM RYBACTWORYBACTWO II MORZEMORZEPROGRAMPROGRAM RYBACTWORYBACTWO II MORZEMORZE
� Program będzie zarządzany przez Ministerstwo

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a poszczególne działania
będą wdrażane przez: Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, samorządy województw oraz
wybrane podmioty w przypadku niektórych działań
(np. LGR).
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NOWE INSTRUMENTYNOWE INSTRUMENTY

Strategia Europa 2020 oraz inne dokumenty programowe
związane z nową odsłoną polityki spójności bardzo
podkreślają terytorialny wymiar Funduszy Europejskich.podkreślają terytorialny wymiar Funduszy Europejskich.

Chcąc mocniej zaakcentować potrzebę koncentracji
wysiłków na tych obszarach, Komisja Europejska
zaproponowała nowe instrumenty wspierające rozwój
terytorialny.
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NOWE INSTRUMENTYNOWE INSTRUMENTY

ZINTEGROWANEZINTEGROWANE INWESTYCJEINWESTYCJE TERYTORIALNETERYTORIALNE (ZIT)(ZIT)
� Mają służyć zwiększeniu zaangażowania miast i ich obszarów funkcjonalnych

w zarządzanie środkami europejskimi. Będzie to możliwe dzięki temu, że
miasta otrzymają część kompetencji w zakresie zarządzania i wdrażania
środków unijnych. ZIT będą realizowane na terenach obszarów
miasta otrzymają część kompetencji w zakresie zarządzania i wdrażania
środków unijnych. ZIT będą realizowane na terenach obszarów
funkcjonalnych miast wojewódzkich oraz dodatkowo w miastach
o charakterze regionalnym i subregionalnym.

� Wspomniane „obszary funkcjonalne” oznaczają położone w okolicach
większego ośrodka miejskiego gminy, które współpracują z miastem i na
które przyjmują jego oddziaływanie.

� W ramach ZIT realizowane będą powiązane ze sobą małe projekty o różnych
założeniach, wpisujące się w strategię całego obszaru. Podkreślane jest tu
także podejście zintegrowane – zachęca się do tego, by ZIT stanowiły
połączenie funduszy nastawionych na rozwój inwestycyjny (Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego) i na rozwój społeczny (Europejski Fundusz
Społeczny). Jest to szczególnie istotne w przypadku zrównoważonego
rozwoju miast. 52



NOWE INSTRUMENTYNOWE INSTRUMENTY

ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ
� Ich celem jest zwiększenie udziału społeczności lokalnych w programowaniu

i zarządzaniu rozwojem danego obszaru. Przedsięwzięcia takie będą
obowiązkowe w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich, natomiastobowiązkowe w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich, natomiast
dobrowolnie będą mogły być podejmowane w programach polityki spójności.

� RLKS jest podejściem przekrojowym. Jego celem jest aktywizacja lokalnych
społeczności poprzez budowanie potencjału społecznego. Aktywizacja wymaga
włączenia się w te działania partnerów społecznych. RLKS zakłada więc oddolne
opracowanie przez społeczność lokalnej strategii rozwoju oraz realizacji
wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby, wiedzę
i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego
i społecznego. Przedstawiciele tych trzech środowisk tworzyć mają lokalną grupę
działania – partnerstwo międzysektorowe, które samodzielnie wybiera projekty,
których realizacja przyczyni się do osiągnięcia celów wspólnie opracowanej
strategii. T
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UŁATWIENIA W KORZYSTANIU Z FEUŁATWIENIA W KORZYSTANIU Z FE

Beneficjentów i projektodawców spotkają liczne pozytywne
zmiany, nie tylko na poziomie aplikowania o środki unijne. Jednym
z celów wskazanych w Umowie Partnerstwa jest bowiem poprawapoprawa
warunkówwarunków administracyjnoadministracyjno –– prawnychprawnych dladla rozwojurozwoju gospodarkigospodarki..warunkówwarunków administracyjnoadministracyjno –– prawnychprawnych dladla rozwojurozwoju gospodarkigospodarki..
Realizacji tego celu mają służyć m.in. następujące działania:
� poprawa istniejącego prawa poprzez zmniejszanie obciążeń

biurokratycznych, deregulacje,
� usprawnienie procesu legislacyjnego,
� poprawa dostępu i podniesienie efektywności wymiaru

sprawiedliwości w sprawach cywilnych i gospodarczych,
� poprawa jakości usług świadczonych przez administrację

publiczną,
� poprawa jakości planowania przestrzennego. 54



UŁATWIENIA W KORZYSTANIU Z FEUŁATWIENIA W KORZYSTANIU Z FE

Ponadto zaplanowano:

� większą decentralizację i zwiększenie udziału środków
rozdysponowywanych na poziomie regionalnym;

� bardziej przystępny dostęp do informacji o możliwościach pozyskania� bardziej przystępny dostęp do informacji o możliwościach pozyskania
dofinansowania;

� instytucje będą zobowiązane do publikowania do 30 listopada
każdego roku harmonogramów konkursów planowanych w kolejnym roku
oraz na bieżąco ewentualnych zmian w harmonogramach;

� instytucje przeprowadzające nabory wniosków, do czasu zawarcia
z wnioskodawcami wszystkich umów o dofinansowanie projektu, będą
związane treścią opublikowanej dokumentacji konkursowej w taki
sposób, że jej ewentualne zmiany nie będą mogły pogarszać sytuacji
wnioskodawców; 55



UŁATWIENIA W KORZYSTANIU Z FEUŁATWIENIA W KORZYSTANIU Z FE

Ponadto zaplanowano:

� na etapie aplikowania o środki unijne kontynuowana będzie zasada
stosowania oświadczeń w miejsce zaświadczeń potwierdzających
spełnianie określonych warunków;spełnianie określonych warunków;

� elastyczne formy finansowania przedsięwzięć z rozbudowanym
systemem zaliczkowym;

� zmniejszenie obciążeń raportowych beneficjentów;

� standardowego formatu wniosku o płatność;

� proces obsługi wniosku o płatność, a więc zarówno jego złożenie przez
beneficjenta, jak i weryfikacja dokonywana przez instytucję, będzie
realizowany w ramach systemu informatycznego.
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Dofinansowanie na Dofinansowanie na 
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REGIONALNY PROGRAM REGIONALNY PROGRAM 
OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA 

PODKARPACKIEGOPODKARPACKIEGO

NA LATA 2014NA LATA 2014--20202020
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Celem Celem głównym RPO głównym RPO WPWP

jest wzmocnienie i efektywne wykorzystanie jest wzmocnienie i efektywne wykorzystanie 
gospodarczych i społecznych potencjałów 

regionu dla zrównoważonego 
i inteligentnego rozwoju województwa.
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„Jednym spośród trzech priorytetów Strategii Europa 2020 jest rozwój

inteligentny wskazujący na potrzebę rozwoju gospodarki opartej na wiedzy

i innowacji, stanowiącego warunek zapewniający inteligentny wzrost

gospodarczy. Niniejsza Strategia podkreśla konieczność podniesienia jakości

edukacji, poprawy wyników działalności badawczej, wspierania transferu

innowacji i wiedzy w Unii Europejskiej, pełnego wykorzystania technologiiinnowacji i wiedzy w Unii Europejskiej, pełnego wykorzystania technologii

informacyjno-komunikacyjnych i zadbania o to, by innowacyjne pomysły

przeradzały się w nowe produkty oraz usługi, a także przyczyniały się do

zwiększenia wzrostu, tworzenia nowych miejsc pracy i rozwiązywania

problemów społecznych w Europie i na świecie. Realizacja RPO WP 2014-2020

poprzez finansowanie badań naukowych, wsparcie innowacyjnych

przedsiębiorstw, rozwój instytucji otoczenia biznesu i e-usług oraz poprawę

jakości kształcenia przyczyni się do wdrożenia ww. priorytetu.”

Str. 3, projekt RPO WP 2014-2020
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„W celu przyśpieszenia rozwoju społeczno-gospodarczego w województwie podkarpackim
sprecyzowano inteligentne specjalizacje w obszarach, w których osiągnąć można przewagę
konkurencyjną i dokonać transformacji gospodarczej zgodnie z Regionaln ą Strategi ą
Innowacji . Takie podejście jest spójne z jednym z celów regionalnej polityki badawczej
polegającym na wspieraniu procesu tworzenia w regionie doskonałej bazy naukowej,
w zakresie wyznaczonych inteligentnych specjalizacji, na europejskim i światowymw zakresie wyznaczonych inteligentnych specjalizacji, na europejskim i światowym
poziomie, poprzez ciągły rozwój infrastruktury badawczej. Ogromne znaczenie w tym
zakresie ma potencjał istniejących uczelni oraz prowadzone przez nie badania. Choć dzięki
inwestycjom podjętym w perspektywie finansowej 2007-2013 w województwie
podkarpackim znacznej poprawie uległy warunki infrastrukturalne w zakresie prowadzenia
badań, to jednak dotychczas obserwowane trendy i procesy wskazują, że wci ąż dużym
wyzwaniem jest silniejsze powi ązanie sektora nauki z gospodark ą, dlatego
niezbędne są przedsi ęwzięcia ukierunkowane na popraw ę tych powi ązań. Podstawą
rozwoju sektora nauki jest uzupełnienie infrastruktury B+R, umożliwiające świadczenie
usług badawczych na rzecz przedsiębiorców, a także prowadzenie badań naukowych lub
prac rozwojowych, których wyniki mogą być skomercjalizowane (w wyniku ich sprzedaży do
gospodarki lub wdrożenia w praktyce gospodarczej).”

Str. 5, projekt RPO WP62



Cel tematyczny 1. Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju
technologicznego i innowacji

1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania
i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między
przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymiprzedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi
i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności
promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów
i usług, transferu technologii, innowacji społecznych,
ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych,
tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych
innowacji poprzez inteligentną specjalizację oraz
wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii
pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji
produktów i zaawansowanych zdolności produkcyjnych
i pierwszej produkcji w szczególności w dziedzinie
kluczowych technologii wspomagających, oraz
rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu.

Źródło: www.eyesat.pl
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OŚ IOŚ I
KONKURENCYJNA I INNOWACYJNA GOSPODARKA

64



OŚ I KONKURENCYJNA I INNOWACYJNA GOSPODARKA
Priorytet Inwestycyjny 1.2

Działania przewidziane w ramach priorytetu inwestycyjnego 1.2 mają na celu
zwiększenie innowacyjności poprzez rozwój infrastruktury B+R oraz wsparcie
prac badawczo –rozwojowych . Planuje się również wsparcie inwestycjiprac badawczo –rozwojowych . Planuje się również wsparcie inwestycji
polegających na tworzeniu i rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej
jednostek naukowych , mające na celu ukierunkowanie ich potencjału na
zastosowanie gospodarcze.
Równocześnie wzmacniane b ędą możliwo ści prowadzenia prac badawczo-
rozwojowych poprzez inwestycje w aparatur ę, sprz ęt, technologie i inne
niezb ędne wyposa żenie, które służą tworzeniu innowacyjnych produktów i usług.
Oferowane wsparcie przyczyni się do powstawania działów badawczo-
rozwojowych. Możliwe będzie również finansowanie infrastruktury TIK tylko
wówczas, gdy infrastruktura ta jest niezbędna do realizacji projektu. W ramach
priorytetu wspierane będą inwestycje wynikające głownie z regionalnych
specjalizacji okre ślonych w Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2014-2020
na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3) . 65



OŚ I KONKURENCYJNA I INNOWACYJNA GOSPODARKA
Priorytet Inwestycyjny 1.2

Przykładowe typy projektów:

� wsparcie na stworzenie lub rozwój istniej ącego zaplecza
badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych,
służącego działalności innowacyjnej;

� projekty B+R przedsiębiorstw, obejmuj ące realizacj ę badań, prac
rozwojowych, aż po wytworzenie linii demonstracyjnej;

� projekty związane z wdrożeniem prac B+R w działalności
przedsiębiorstw.
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OŚ I KONKURENCYJNA I INNOWACYJNA GOSPODARKA
Priorytet Inwestycyjny 1.2

Potencjalne typy beneficjentów:
� przedsiębiorstwa;� przedsiębiorstwa;

�� jednostkijednostki naukowenaukowe;;

� konsorcja naukowe;

� szkoły wyższe;

� podmioty zarządzające parkami naukowo-technologicznymi, parkami
przemysłowymi, centrami transferu technologii, inkubatorami
przedsiębiorczości, inkubatorami technologicznymi;

� podmioty zarządzające klastrami;

� jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
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OŚ I KONKURENCYJNA I INNOWACYJNA GOSPODARKA
Priorytet Inwestycyjny 1.2

Potencjalne grupy docelowe:

� przedsiębiorstwa;� przedsiębiorstwa;

� zespoły naukowo-badawcze;

� pracownicy sektora B+R;

� klastry.

Terytorialny obszar realizacji:

Projekty objęte priorytetem realizowane będą na terenie całego województwa

Przewidywane finansowanie krzy żowe:

Nie
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OŚ I KONKURENCYJNA I INNOWACYJNA GOSPODARKA
Priorytet Inwestycyjny 1.2

Kierunkowe zasady wyborów projektów:
W ramach priorytetu przewiduje się następujące tryby wyboru projektów:

� tryb konkursowy;� tryb konkursowy;
� tryb pozakonkursowy.

W ramach interwencji objętej zakresem priorytetu inwestycyjnego 1.2 przewiduje
się stosowanie konkursowego trybu wyboru projektów. Przewidywana jest także
realizacja ograniczonej liczby przedsięwzięć w formule projektów strategicznych.
Zastosowanie konkretnego trybu będzie uzależnione od rodzaju projektów, które
będą podlegały dofinansowaniu. Projekty dotyczące tworzenia i rozwoju
infrastruktury sfery B+R w jednostkach naukowych wynikające z regionalnych
specjalizacji uzgodnione będą w trakcie negocjacji kontaktu terytorialnego i będą
objęte trybem pozakonkursowym.
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OŚ I KONKURENCYJNA I INNOWACYJNA GOSPODARKA
Priorytet Inwestycyjny 1.2

W pozostałym zakresie priorytetu inwestycyjnego, projekty wyłaniane będą
w trybie konkursowym. W procesie wyboru projektów objętych dofinansowaniem
w ramach PI 1.2 przewiduje się zastosowanie preferencji dla interwencjiw ramach PI 1.2 przewiduje się zastosowanie preferencji dla interwencji
w obszarach regionalnej inteligentnej specjalizacji oraz pr zedsi ęwzięć
realizowanych w ramach współpracy pomi ędzy przedsi ębiorstwem,
a jednostk ą naukow ą i/lub realizowane w ramach inicjatyw klastrowych.
Wybór projektów do dofinansowania odbywać się będzie w oparciu o kryteria
wyboru przyjęte przez Komitet Monitorujący. Kryteria wyboru będą służyły
zapewnieniu efektywnej i prawidłowej realizacji priorytetu inwestycyjnego.
Z uwagi na horyzontalny wymiar polityk zrównoważonego rozwoju, równości szans
i zapobiegania dyskryminacji oraz promowania równouprawnienia kobiet
i mężczyzn, będą one przestrzegane na każdym etapie realizacji Programu.
Na etapie wyboru projektów mogą zostać zastosowane dodatkowe kryteria wyboru
premiujące projekty, w których poprzez zaplanowane działania wspierane będą
ww. polityki horyzontalne.
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OŚ I KONKURENCYJNA I INNOWACYJNA GOSPODARKA
Priorytet Inwestycyjny 1.2

W ramach niniejszego priorytetu nie 
przewiduje się wykorzystania 
instrumentów finansowych. 

71



OŚ I KONKURENCYJNA I INNOWACYJNA GOSPODARKA
Priorytet Inwestycyjny 1.2

Planowane wykorzystanie dużych projektów :Planowane wykorzystanie dużych projektów :

W ramach niniejszego priorytetu nie wyklucza się
realizacji dużych projektów w rozumieniu art. 100
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (kryterium
wynikające z Rozporządzenia - całkowite koszty kwalifikowalne przekraczają
kwotę 50 000 000 EUR lub 75 000 000 EUR).
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„Jak pokazują badania, bardzo często wewnętrzne zasoby
danej firmy są niewystarczające do samodzielnej realizacji
projektu innowacyjnego. Konieczne staje się wówczas
wykorzystanie zewnętrznych źródeł innowacji poprzez zakup
technologii lub realizację projektów we współpracy z innymitechnologii lub realizację projektów we współpracy z innymi
podmiotami (przedsiębiorstwami lub jednostkami naukowymi).
Współpraca może być także sposobem na obniżenie kosztów
i ryzyka działalności innowacyjnej lub badawczo-rozwojowej.„

Str. 8, projekt POIR 
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„Do czynników, które wpływają na niedostateczną współpracę przedsiębiorców
z sektorem nauki należą popo stroniestronie przedsi ębiorstwprzedsi ębiorstw : niska aktywność
innowacyjna przedsiębiorstw, ograniczone zasoby kapitałowe MSP, polityka
dużych firm z udziałem kapitału zagranicznego preferujących współpracę
z zagranicznymi partnerami, słabo rozwinięty rynek funduszy venture capital oraz
brak zaufania do partnera naukowego i brak skłonności do współpracy.brak zaufania do partnera naukowego i brak skłonności do współpracy.
Natomiast popo stroniestronie naukinauki czynnikami wpływającymi na niedostateczną
współpracę z przedsiębiorcami należą: niedopasowanie oferty jednostek
naukowych do potrzeb przedsiębiorców, niedostateczna aktywność informacyjno-
promocyjna jednostek naukowych, wysoki koszt usług (w szczególności
świadczonych przez uczelnie), niska efektywność ośrodków transferu technologii
(np. centrów transferu technologii, spółek celowych), zbyt duże przeszkody
biurokratyczne na uczelniach, brak podejścia rynkowego ze strony jednostek
naukowych do wytworzonej w nich wiedzy oraz niskie zaufanie przedsiębiorców co
do jakości i terminowości usług świadczonych przez jednostki naukowe.„

Str. 9, projekt POIR 
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Celem głównym PO IR jest wspieranie innowacyjno ści
i konkurencyjno ści polskiej gospodarki, wyra żające si ę
głównie zwi ększeniem nakładów na B+R, w szczególno ści
poprzez :poprzez :
� wsparcie przedsiębiorstw w obszarach innowacyjności
i działalności badawczo-rozwojowej,
� podniesienie jakości i interdyscyplinarności badań naukowych
i prac rozwojowych,
� zwiększenie stopnia komercjalizacji oraz umiędzynarodowienia
badań naukowych i prac rozwojowych.
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Cel ten zostanie osiągnięty przez koncentrację działań programu na:
� wzmacnianiu powi ązań między nauk ą i potrzebami rynku oraz
przedsi ębiorstwami, w tym wzmacnianiu roli inicjatyw klastrowych w
celu budowy tych powi ązań,
� rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw,� rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw,
� wspieraniu tworzenia inicjatyw gospodarczych (w tym zwłaszcza MŚP
oraz spin-out, opartych o implementację innowacji wykorzystujących
Kluczowe Technologie Prorozwojowe (Key Enabling Technologies, KET)),
� podniesieniu jako ści prac B+R oraz pozycji krajowych jednostek
naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej,
� wsparciu działań odpowiadających na potrzebę pogodzenia wzrostu
gospodarczego i poprawy wyników ekonomicznych przy jednoczesnym
ograniczeniu wykorzystania zasobów (w tym także energii, wody
i surowców mineralnych) i zmniejszeniu presji na środowisko.
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Hasło przewodnie programu to: 

wsparcie projektów od pomysłu do wsparcie projektów od pomysłu do 
rynku
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OŚ PRIORYTETOWA I:
WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSI ĘBIORSTWA
ORAZ KONSORCJA NAUKOWO-PRZEMYSŁOWE
Priorytet inwestycyjny 1.2

promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje orazpromowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz
rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami
badawczo-rozwojowymi i instytucjami szkolnictwa wyższego,
w szczególności w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu
technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, aplikacji z dziedziny
usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów
i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację oraz wspieranie
badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań
w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności
produkcyjnych i pierwszej produkcji w dziedzinie kluczowych technologii
wspomagających oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym
przeznaczeniu.
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OŚ PRIORYTETOWA I:
WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSI ĘBIORSTWA
ORAZ KONSORCJA NAUKOWO-PRZEMYSŁOWE
Priorytet inwestycyjny 1.2

Przykładowe typy projektów :Przykładowe typy projektów :

� Wsparcie projektów B+R;

� Wsparcie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych z udziałem

funduszy kapitałowych;

� Programy B+R prowadzone przez konsorcja naukowo-przemysłowe.
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OŚ PRIORYTETOWA I:
WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSI ĘBIORSTWA
ORAZ KONSORCJA NAUKOWO-PRZEMYSŁOWE
Priorytet inwestycyjny 1.2

Typy beneficjentów :Typy beneficjentów :

� przedsiębiorstwa; 

� konsorcja przedsiębiorstw; 

� konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych; 

� konsorcja przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółek celowych uczelni); 

� jednostki administracji publicznej, w tym ich jednostki organizacyjne, 
lub wyłonione podmioty odpowiadające za realizację działań o charakterze 
systemowym.  

82



OŚ PRIORYTETOWA I:
WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSI ĘBIORSTWA
ORAZ KONSORCJA NAUKOWO-PRZEMYSŁOWE
Priorytet inwestycyjny 1.2

Terytorialny obszar realizacji :Terytorialny obszar realizacji :
cała Polska

Planowane zastosowanie instrumentów finansowych:
W ramach I osi priorytetowej PO IR wsparcie jest udzielane w formie
bezzwrotnej (dotacje) oraz w formie instrumentów finansowych
w przypadku instrumentu dotyczącego wsparcia prac badawczo-
rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych.
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OŚ PRIORYTETOWA I:
WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSI ĘBIORSTWA
ORAZ KONSORCJA NAUKOWO-PRZEMYSŁOWE
Priorytet inwestycyjny 1.2

Planowane zastosowanie dużych projektów :Planowane zastosowanie dużych projektów :
Wsparcie w ramach I osi PO IR jest prowadzone głównie w trybie
konkursowym, w związku z czym na etapie przygotowania programu nie
jest możliwe określenie, czy dofinansowanie będzie kierowane na
realizację dużych projektów.
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OŚ PRIORYTETOWA I:
WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSI ĘBIORSTWA
ORAZ KONSORCJA NAUKOWO-PRZEMYSŁOWE
Priorytet inwestycyjny 1.2

Opis kierunkowych zasad wyboru projektów osi priorytetowej I:Opis kierunkowych zasad wyboru projektów osi priorytetowej I:
• Tryb wyboru projektów :
Wybór trybu został dokonany przy uwzględnieniu następujących czynników:
� optymalny sposób osiągnięcia celów programu/osi priorytetowej/priorytetu
inwestycyjnego;
� typ beneficjenta;
� wielkość projektów (planowana wysokość dofinansowania).

W ramach priorytetu inwestycyjnego 1.2 dofinansowaniem objęte zostaną projekty
wyłaniane w trybie:
� konkursowym,
� pozakonkursowym – w przypadku projektów o charakterze pilotażowym
i systemowym.
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OŚ PRIORYTETOWA IV:
ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO
Priorytet inwestycyjny 1.1

udoskonalanie infrastruktury bada ń i innowacji i podnoszenie zdolno ści do
tworzenia doskonało ści w zakresie badań i innowacji oraz wspieranietworzenia doskonało ści w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie
ośrodków kompetencji, w szczególno ści le żących w interesie Europy.
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OŚ PRIORYTETOWA IV:
ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO
Priorytet inwestycyjny 1.1

Przykładowe typy projektów :

� Finansowanie bada ń naukowych;

� Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauk i;

� Wsparcie powstawania mi ędzynarodowych agend
badawczych;

� Rozwój kadr sektora B+R.
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OŚ PRIORYTETOWA IV:
ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO
Priorytet inwestycyjny 1.1

Typy beneficjentów :
� jednostki naukowe i ich konsorcja;� jednostki naukowe i ich konsorcja;
� uczelnie i ich konsorcja;
� naukowcy;
� studenci;
� doktoranci;
� konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych;
� instytucje otoczenia biznesu;
� jednostki administracji publicznej, w tym ich jednostki
organizacyjne, lub wyłonione podmioty odpowiadające za realizację
działań o charakterze systemowym.
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OŚ PRIORYTETOWA IV:
ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO
Priorytet inwestycyjny 1.1

Terytorialny obszar realizacji:
cała Polskacała Polska

Planowane zastosowanie instrumentów finansowych:
Przewiduje się w formie instrumentów bezzwrotnych (dotacje) oraz
instrumentów zwrotnych.

Planowane zastosowanie du żych projektów:
Wsparcie w ramach IV osi PO IR będzie prowadzone w trybie
konkursowym, w związku z czym na etapie przygotowania programu nie
jest możliwe określenie, czy dofinansowanie będzie kierowane na
realizację dużych projektów. 89



OŚ PRIORYTETOWA IV:
ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO
Priorytet inwestycyjny 1.1

Opis kierunkowych zasad wyboru projektów:
Wybór trybu został dokonany przy uwzględnieniu następujących czynników:Wybór trybu został dokonany przy uwzględnieniu następujących czynników:
� optymalny sposób osiągnięcia celów programu/osi priorytetowej/priorytetu
inwestycyjnego;
� typ beneficjenta;
� wielkość projektów (planowana wysokość dofinansowania).

W ramach priorytetu inwestycyjnego 1.1 przewiduje się dwa tryby wyboru projektów:
� konkursowy,
� pozakonkursowy.
Preferowanie trybu konkursowego naboru znajduje uzasadnienie z punktu widzenia jego
efektywności (zarówno dla potencjalnych beneficjentów jak i instytucji w systemie realizacji
PO IR – procedura uregulowana prawnie, możliwa do szybkiego i sprawnego sfinalizowania)
oraz skuteczności (największa szansa wyłonienia projektów dojrzałych do realizacji oraz
ściśle realizujących cele priorytetu inwestycyjnego 1.1), jak również potencjału
wnioskodawców.
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PROGRAM OPERACYJNY PROGRAM OPERACYJNY 
POLSKA WSCHODNIA
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Celem głównym interwencji 
programu w latach programu w latach 

2014 – 2020 będzie wzrost 
konkurencyjno ści

i innowacyjno ści makroregionu 
Polski Wschodniej
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OŚ PRIORYTETOWA I
INNOWACYJNA POLSKA WSCHODNIA
Priorytet inwestycyjny 1.2

promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badaniapromowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania
i innowacje, budowanie sieci współpracy pomiędzy firmami,
ośrodkami naukowo-badawczymi, ośrodkami akademickimi
w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii,
innowacji społecznych i aplikacji z dziedziny usług
publicznych, tworzenie sieci, pobudzanie popytu, klastrów
i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację
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OŚ PRIORYTETOWA I
INNOWACYJNA POLSKA WSCHODNIA
Priorytet inwestycyjny 1.2

Przykładowe typy projektów :Przykładowe typy projektów :
� Wsparcie na rzecz przedsiębiorstw w zakresie działalności

B+R+I;
� Zwiększenie potencjału instytucji otoczenia biznesu do
świadczenia usług na rzecz przedsiębiorstw w zakresie
działalności innowacyjnej, B+R i wdrożeniowej.
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OŚ PRIORYTETOWA I
INNOWACYJNA POLSKA WSCHODNIA
Priorytet inwestycyjny 1.2

Typy beneficjentów :Typy beneficjentów :
� przedsiębiorcy i ich konsorcja,
� ponadregionalne inicjatywy klastrowe,
� konsorcja członków ponadregionalnych inicjatyw
klastrowych,
� ośrodki innowacji (typu parki naukowo-technologiczne,
parki naukowe, parki technologiczne, inkubatory
technologiczne, centra transferu technologii).
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OŚ PRIORYTETOWA I
INNOWACYJNA POLSKA WSCHODNIA
Priorytet inwestycyjny 1.2

Terytorialny obszar realizacji:
Realizacja przedsięwzięć w ramach PI 1.2 obejmuje obszar Polski
Wschodniej, wskazanej w Umowie Partnerstwa jako obszar strategicznej
interwencji Państwa (OSI).

Opis planowanego zastosowania instrumentów finansowych:
W ramach PI 1.2 wsparcie będzie udzielane w formie mieszanej, zwrotnej
oraz formie bezzwrotnej (dotacje).

Opis planowanego zastosowania du żych projektów:
W ramach PI 1.2 nie przewiduje się dużych projektów.
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OŚ PRIORYTETOWA I
INNOWACYJNA POLSKA WSCHODNIA
Priorytet inwestycyjny 1.2

Opis kierunkowych zasad wyboru projektów :Opis kierunkowych zasad wyboru projektów :
Wybór projektu uzależniony będzie od spełnienia kryteriów
zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący oraz od
zatwierdzenia projektu do dofinansowania przez Instytucję
Zarządzającą lub Instytucję Pośredniczącą.
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A na zakończenie I części…A na zakończenie I części…
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FE na lata 2014FE na lata 2014--2020 skoncentrowane b ędą na:2020 skoncentrowane b ędą na:
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