
Proponujemy następujące zagadnienia: 

1. Wyniki monitoringu inteligentnych specjalizacji – określone w RSI WK-P. Czy będzie 

rozwinięta kategoria „inne” oraz czy zostaną ogłoszone przez                                                           

IZ RPO szczegółowe wytyczne dla tej kategorii.  

 

2. Przedstawienie informacji o stanie realizacji projektów grantowych w osi 1 RPO WKP 

2014-2020  - Fundusz Badań i Wdrożeń- Voucher Badawczy” i „Fundusz Badań i 

Wdrożeń”– stan realizacji projektów i przyczyny opóźnień w organizacji naborów dla 

firm.  

 

Przedstawienie wyjaśnień i propozycji w odniesieniu do problemów zgłaszanych przez 

przedsiębiorców w odniesieniu do Vouchera Badawczego – brak  długofalowego 

harmonogramu naborów, zbyt krótki czas na komercjalizację wyników badań 

(zaledwie 1 rok od zakończenia przedsięwzięcia badawczego), finansowanie wyłącznie 

w trybie refundacji, krótki czas na realizację przedsięwzięć – zaledwie 6 miesięcy. 

 

3. Zaprezentowanie planowanych działań na 2018 rok w zakresie poddziałania 1.2.1 

Wsparcie procesów badawczo – rozwojowych – planowany konkurs organizowany 

przez Instytucję Zarządzającą dla firm oraz planowany projekt grantowy.  Dyskusja z 

przedstawicielami Sejmiku Gospodarczego w tym zakresie.  

 

4. Zaprezentowanie planowanych działań dotyczących bezpośredniego dofinansowania 

dla przedsiębiorstw w zakresie internacjonalizacji (poddziałanie 1.5.3 Wsparcie 

umiędzynarodowienia przedsiębiorstw ) i przyczyn opóźnień w tym zakresie. Dyskusja 

z przedstawicielami Sejmiku Gospodarczego w tym zakresie.  

 

5. Podsumowanie efektów konkursu w ramach poddziałania 1.6.2 Dotacje dla 

innowacyjnych MŚP  RPO WKP 2014-2020 rozstrzygniętego w 2017roku – omówienie 

przyczyn długotrwałej oceny formalno-merytorycznej oraz                                                     

analiza ilości i jakości dofinansowanych projektów.  

 

6. Czy dla działania 1.6.2 będącego aktualnie w realizacji (konkurs z roku 2016), w związku 

ze znacznym przekroczeniem okresu oceny wniosków (leżącym wyłącznie po stronie 

UM) planowane jest wyrażenie zgody Beneficjentom na przedłużenie okresu realizacji 

projektów? 

 

7. Zaprezentowanie i skonsultowanie z przedsiębiorcami koncepcji  konkursu na 2018 rok 

w ramach poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP  RPO WKP 2014-2020.  

 

8. Zaprezentowanie informacji o dotychczasowej efektywności wydatkowania środków  

w ramach funduszy pożyczkowych w RPO WKP 2014-2020. Zaprezentowanie koncepcji 

wydatkowania środków  w ramach funduszy pożyczkowych w RPO WKP 2014-2020. 



Dyskusja z przedstawicielami Sejmiku Gospodarczego w tym zakresie. 

 

9. Czy w związku z potencjalnym niewykorzystaniem środków dotyczących narzędzi 

zwrotnych planowane są przesunięcia środków do projektów dotacyjnych? 

 

10. Czy i ile konkursów o charakterze inwestycyjnym (ŚT + WNiP związane z innowacjami) 

planuje jeszcze przeprowadzić  Urząd Marszałkowski w okresie do 2020r.? 

 

11. Zaprezentowanie form zryczałtowanych w RPO WKP 2014-2020 i dyskusja o ich 

użyteczności.  

 

12. Dyskusja nt. możliwości uproszczeń przy składaniu wniosków  o dofinansowanie. W 

RPO deklarowano minimalizację wymaganych załączników, co w opinii 

przedsiębiorców  nie jest realizowane (przykładowo w konkursie do poddziałania 1..6.2  

do wniosku należało załączać wypis z KRS lub CEIDG –są do bazy powszechnie dostępne 

i uważa się to za działanie zbędne). Do tego część wymaganych dokumentów można 

by – wzorem POIR – dostarczać w ciągu 9 miesięcy od dnia decyzji o dofinansowanie 

(dokumentacja w zakresie oceny oddziaływania na środowisko, pozwolenie na 

budowę).  

 

13. Uwagi do procedur i kryteriów konkursowych: 

 

o Wydłużony czas rozpatrywania wniosków o płatność. Przekraczanie 90 dniowego 

czasu weryfikacji. 

o Brak elastyczności IZ w zakresie korekt wniosków o płatność przez ich pracowników. 

o Kryteria konkursowe faworyzują jednostki samorządu terytorialnego. 

o Bariery dostępu do aplikowania w postaci przychodów odpowiadających wartości 

projektów.  

o Obligowanie na poziomie wdrażania projektów, do kooperacji i zakupu 

usług/towarów od podmiotów ekonomii społecznej, których brakuje. Sytuacja 

prowadzi do monopolizowania rynku - nie pozwala na realną konkurencję z 

przedsiębiorstwami. 


