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1 Wykaz skrótów 

B+R Badania i rozwój 

B+R+I Badania, rozwój i innowacje 

BERD Nakłady sektora przedsiębiorstw na działalność B+R 

CP Cel Polityki 

CT Cel Tematyczny  

EPC Ekwiwalent Pełnego Czasu Pracy 

EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

FE Fundusze Europejskie 

FENG Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 

FS Fundusz Spójności 

GERD Nakłady krajowe brutto na działalność badawczą i rozwojową 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

IDI Indywidualny wywiad pogłębiony 

IOB Instytucje Otoczenia Biznesu 

IP Instytucja Pośrednicząca 

IZ Instytucja Zarządzająca 

JN Jednostka naukowa 

KE Komisja Europejska 

KIS Krajowe Inteligentne Specjalizacje 

KM Komitet Monitorujący 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

KSI SIMIK System Informatyczny Monitoringu i Kontroli finansowej Funduszy 

Strukturalnych i Funduszu Spójności na lata 2007-2013 

LSI Lokalny system informatyczny 

MŚP Małe i średnie przedsiębiorstwa 

OI Ośrodki Innowacji  

PI  Priorytet Inwestycyjny  

PFR Polski Fundusz Rozwoju  

PKB Produkt Krajowy Brutto 

POIR Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 

RIS Regionalne Inteligentne Specjalizacje  

RPO Regionalny Program Operacyjny  

MFiPR Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 

MR Ministerstwo Rozwoju 

NCBR Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

UE Unia Europejska 

UP Umowa Partnerstwa 

SL2014 Centralny system teleinformatyczny SL2014 
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SOR Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 

SzOOP Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych 

TRL Technology Readiness Level (poziom gotowości technologicznej) 

VC Venture Capital (kapitał ryzyka) 
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2 Streszczenie 

Niniejsze badanie miało na celu ocenę wpływu, trafności, użyteczności i skuteczności 

interwencji polityki spójności 2014-2020 w ramach celu tematycznego 1 (CT1), która 

wdrażana była w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) oraz 

regionalnych programów operacyjnych (RPO).  Ewaluacja ta stanowi pierwszy z planowanych 

dwóch etapów badania. Jej zakres czasowy obejmuje efekty wsparcia jakie uwidoczniły się 

w latach 2014-2019, przy czym wyjątek od tej reguły stanowią zagadnienia związane ze 

skutkami pandemii COVID-19, które ocenione zostały w oparciu o najnowsze dostępne dane. 

Przyjęta w badaniu cezura czasowa (abstrahując od kwestii związanych z pandemią) ma 

swoje konsekwencje dla prowadzonych analiz. Powoduje ona, że w raporcie w ograniczonym 

stopniu możliwe jest uchwycenie ostatecznych efektów projektów B+R związanych z 

wdrożeniami ich wyników. Efekty te, nawet jeśli zaczęły się pojawiać w latach 2018-2019, nie 

były możliwe do uchwycenia, bowiem dane, w szczególności dane finansowe niezbędne do 

oceny ich skali i znaczenia dla beneficjentów, w okresie przeprowadzania niniejszego 

badania były dostępne tylko w bardzo ograniczonym stopniu. 

W ewaluacji tej opieramy się w głównej mierze na analizie danych zastanych, w szczególności 

raportów i baz danych z przeprowadzonych ewaluacji wsparcia z celu tematycznego 1 oraz 

danych z systemu SL2014. Wnioski z analizy danych zastanych uzupełniliśmy o wywiady 

jakościowe z szerokim gronem interesariuszy oraz panele eksperckie. Przyjęte podejście 

metodologiczne również przekłada się na pewne ograniczenia badania, o których należy 

pamiętać czytając raport.  W bieżącej perspektywie finansowej przeprowadzono już szereg 

ewaluacji wsparcia z POIR, w tym wieloletnie badania panelowe beneficjentów wybranych 

działań tego programu, które stanowią bogate źródło informacji o efektach interwencji. 

Podobne dane nie są jednak dostępne dla programów regionalnych, co więcej do momentu 

oddania niniejszego raportu dostępna była relatywnie niewielka liczba badań, w których 

analizowane było wsparcie z CT1, wdrażane w poszczególnych RPO. Z tego powodu nasze 

analizy są zdecydowanie bardziej pogłębione w odniesieniu do efektów POIR, niż RPO.  

Założenia wsparcia  

Cel tematyczny 1 Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji  

wychodzi naprzeciw wyzwaniom sformułowanym w kluczowych dokumentach 

strategicznych dla perspektywy 2014-2020 . Do głównych problemów z jakimi borykała się 

polska gospodarka zaliczono jej niską innowacyjność i w konsekwencji konkurencyjność. Jako 

realne w momencie przygotowywania interwencji wskazywano ryzyko wejścia na ścieżkę 

tzw. dryfu rozwojowego, związanego ze zjawiskiem „pułapki średniego dochodu” 1. Bodźcem 

do zmiany tej sytuacji miały być działania ukierunkowane na zwiększenie zastosowania 

                                                      
1 Zagadnienie to oryginalnie rozwijane było w opracowaniach eksperckich, w tym w raporcie „Polska 2030. 
Wyzwania rozwojowe” (2009). Warszawa: KPRM, „Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu?” (2012). 
FGiAP, TP S.A. oraz kontynuowane w „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” (2017). Warszawa: MR. 
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w sektorze przedsiębiorstw wyników prac B+R, nowoczesnych technologii i innowacji. 

Przewidziane instrumenty w pierwszej kolejności miały przekładać się na wzrost nakładów 

przedsiębiorstw na działalność B+R+I, czego skutkiem miały być projekty badawcze 

ukierunkowane na wypracowanie innowacyjnych rozwiązań gotowych do zastosowania 

w gospodarce. Prowadzone działania miały być przy tym ukierunkowane na obszary 

wyznaczone przez strategie na rzecz inteligentnych specjalizacji (krajową i regionalne). 

Wśród oczekiwanych efektów realizowanych projektów pojawiają się zmiany na poziomie 

beneficjentów, związane bezpośrednio z rozwojem ich działalności dzięki wdrażanym 

innowacjom. Zmiany na poziomie beneficjentów powinny również przekładać się dalej 

na zmiany w skali makro – docelowo uruchomiony bodziec w postaci interwencji w ramach 

CT1 powinien doprowadzić do pozytywnych zmian na poziomie całej gospodarki, zarówno 

w wymiarze jej innowacyjności jak i konkurencyjności. Wywołane w tym zakresie zmiany 

powinny przełożyć się na szersze efekty społeczno-ekonomiczne w sferze gospodarek 

regionalnych i krajowej.  

W sferze projektów badawczo-rozwojowych nie istniała formalnie przyjęta linia 

demarkacyjna pomiędzy programem krajowym (POIR), a regionalnymi (RPO), które to 

rozwiązanie miało zarówno swoje zalety, jak i wady. W wielu regionach wartości projektów, 

o jakie mogli ubiegać się wnioskodawcy, częściowo „nakładały” się na wartości, o jakie 

można było ubiegać się w ramach POIR. Problem ten nie występował pomiędzy wsparciem 

dostępnym na szczeblu krajowym i unijnym, w ramach programu Horyzont 2020, który ma 

zasadniczo inny charakter – ze względu na swoją złożoność i rozbudowane partnerstwa – 

niż POIR i poszczególne RPO.W Polsce w znaczącym stopniu wykorzystywany jest również 

tzw. mechanizm Seal of Excellence2 (przede wszystkim w ramach POIR, w ramach RPO 

podjęto tylko nieudaną próbę w jednym z regionów), przeznaczony dla projektów 

pozytywnie ocenionych w ramach Horyzontu 2020, dla których jednak zabrakło finansowania 

z powodu wyczerpania budżetu grantowego. Firmy dysponujące Seal of Excellence miały 

łatwiejszą ścieżkę do pozyskania finansowania w ramach POIR, dzięki organizacji specjalnych 

konkursów (dotyczących jednak różnego typu projektów), przeznaczonych dla takich firm 

o bardzo uproszczonej i przyśpieszonej ocenie merytorycznej.  

Skala i efekty wsparcia  

Na CT1 przeznaczono łącznie ponad 8,2 mld euro. Zdecydowana większość tych środków 

dystrybuowana jest w ramach programu krajowego, na który przypadło 6,2 mld euro, 

tj. około 26,4 mld zł. Z kolei regiony mają w tym obszarze do rozdysponowania ponad 

2 mld euro, odpowiadające ponad 9 mld zł. Wsparcie z POIR i 16 RPO udostępnione zostało 

w ramach 54 działań. W okresie objętym badaniem (tj. do końca 2019 r.) przeprowadzono 

422 nabory, w tym 384 nabory konkursowe. W ich ramach wybrano 6490 projektów, które 

                                                      
2 „Pieczęć Doskonałości”. 
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skonsumowały niemal 26,5 mld zł dofinansowania UE, odpowiadające około 75% dostępnej 

alokacji.  

Zdecydowana większość wsparcia przyjęła formę dotacji bezpośrednich, a ich beneficjentami 

były w większości firmy, które podjęły się realizacji łącznie 5 934 projektów, wobec 439 

inwestycji realizowanych przez jednostki naukowe, uczelnie i instytuty naukowo-badawcze. 

W obecnej perspektywie finansowej, na poziomie regionalnym upowszechniły się również 

bony na innowacje – w ramach RPO do końca 2019 r. przyznano 1 207 tego rodzaju 

dofinansowań. Obok wsparcia bezzwrotnego, środki z CT1 przyznawane były również w 

formie instrumentów finansowych, w tym kapitałowych. W ramach działania 1.3 POIR (Prace 

B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych) w analizowanym okresie wsparto 525 

podmiotów, natomiast w programach regionalnych 38.  

Na obecnym etapie można już zaobserwować pierwsze efekty makroekonomiczne wsparcia 

z CT1. Wyniki symulacji wykonanych za pomocą modelu makroekonomicznego gospodarki 

Polski wskazują na jednoznacznie pozytywny wpływ interwencji na wielkość nakładów 

sektora przedsiębiorstw na działalność B+R. Dzięki interwencji z funduszy unijnych wskaźnik 

ten przekroczy próg 1% w relacji do PKB po roku 2021. Oddziaływanie wsparcia na całkowitą 

wielkość nakładów na B+R mierzonych w relacji do PKB jest niewiele większe od wpływu na 

nakłady sektora przedsiębiorstw. Dzięki wsparciu z CT1 udział wydatków na B+R będzie 

w latach 2020-2022 oscylował w granicy 1,5% PKB. Przeprowadzone szacunki wskazują 

również, na pozytywne oddziaływanie interwencji na poziom nakładów firm na innowacje. 

Dzięki interwencji z funduszy unijnych poziom wydatków na innowacyjność utrzymuje się na 

poziomie około 2% PKB, co powstrzymuje trend spadkowy tego wskaźnika. Pobudzanie 

aktywności innowacyjnej i zwiększanie nakładów na B+R mają również jednoznacznie 

pozytywny wpływ na Produkt Krajowy Brutto. 

Badania przeprowadzone w odniesieniu do beneficjentów wybranych instrumentów 

realizowanych w ramach CT1 również potwierdzają występowanie silnego związku 

przyczynowo-skutkowego między udzielonym wsparciem a nakładami ponoszonymi na 

działalność B+R. Najmocniejsze w tym względzie dowody przynoszą wyniki ewaluacji pomocy 

publicznej NCBR3, która jednocześnie analizowała największą grupę instrumentów 

realizowanych w ramach CT1, z potencjalnie również największym oddziaływaniem w skali 

makro. Wyniki zakończonego w 2020 r. badania wskazują, że bez wsparcia publicznego 

w ramach środków UE, odsetek beneficjentów I osi priorytetowej POIR, ponoszących nakłady 

na B+R, byłby niższy o około 31 p.p. w 2016, 39 p.p. w roku 2017 i wreszcie 43 p.p. w roku 

2018.  

                                                      
3 „Badanie ewaluacyjne pomocy publicznej udzielanej w ramach Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – NCBR” (2020). Warszawa: NCBR. 
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Na podobne wnioski wsazują wyniki prowadzonego równolegle badania pomocy publicznej 

PARP, w ramach którego analizowano wybrane instrumenty II OP POIR4. W szczególności 

ustalono, dla firm korzystających z poddziałania 2.3.1 Bony na innowacje dla MŚP, że bez 

wsparcia publicznego w ramach środków UE, w 2018 r. udział podmiotów ponoszących 

nakłady na wewnętrzną lub zewnętrzną działalność B+R, byłby odpowiednio niższy o 19 p.p. i 

29 p.p. Ustalenia te potwierdzają również wyniki badań, dotyczących innych interwencji 

realizowanych w ramach CT1 (w tym regionalnych), choć bazują one na danych 

deklaratywnych, pozyskanych od przedsiębiorstw, nie są również dostępne dla wszystkich 

instrumentów, które były ukierunkowane na ten cel.  

Zrealizowane badania potwierdzają również, że obok efektów związanych z aktywizacją 

beneficjentów do prowadzenia działalności B+R, występowały również efekty polegające na 

intensyfikacji prowadzonej działalności badawczej. W ewaluacji pomocy publicznej NCBR 

ustalono m.in., że beneficjenci I osi priorytetowej POIR zwiększyli dzięki uzyskanemu 

wsparciu wartość ponoszonych nakładów na B+R średnio o około 4,1 mln zł w roku 2017 oraz 

średnio o blisko 6 mln zł w 2018 r.   

Powiązane bezpośrednio z powyższymi obszarem oddziaływania interwencji są efekty 

w zakresie wzrostu liczby personelu badawczego. Zmiany w tym zakresie odnoszą się 

do wzrostu nakładów osobowych, które stanowią główną pozycję w strukturze nakładów 

bieżących na działalność B+R w Polsce. W ewaluacji NCBR ustalono m.in., że latach  

2014-2018 liczba personelu badawczego w grupie beneficjentów I osi priorytetowej POIR 

podwoiła się, przy braku zasadniczych zmian w tym względzie w dobranej grupie kontrolnej.  

Badanie potwierdza również duże znaczenie projektów CT1 dla rozwoju współpracy firm 

z jednostkami badawczymi. Wynika to z samego charakteru interwencji CT1 polegającej na 

wsparciu prac B+R gdzie udział jednostek naukowych jest w większości przypadków 

nieodzowny. Analizy kontrfaktyczne wskazują na występowanie widocznego efektu 

przyczynowego wsparcia. Międzysektorowa współpraca badawcza nie zaistniałaby lub 

zaistniałaby w widocznie mniejszym zakresie w przypadku braku uzyskania dofinansowania 

w ramach programów CT1. Pozytywny wpływ interwencji potwierdzają także wyniki 

przeprowadzonych w ramach niniejszej ewaluacji badań jakościowych, w tym zrealizowane 

studia przypadków. Niemniej jednak poziom współpracy sektora nauki z sektorem 

przedsiębiorstw pozostaje wciąż niesatysfakcjonujący. W ramach badania zidentyfikowano 

również szereg barier dla inicjowania i rozwoju współpracy firm z jednostkami naukowymi. 

Na obecnym etapie w bardzo ograniczonym zakresie ujawniają się kolejne efekty wsparcia 

występujące w zakładanej teorii programu dla CT1. W momencie realizacji przedmiotowego 

badania, sytuacja była zgodna ze stanem zaawansowania interwencji oraz powiązana 

                                                      
4 „Ewaluacja pomocy publicznej PARP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, 
(2020). Warszawa: PARP. 
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z typowymi przesunięciami w dostępności danych sprawozdawczych5. Jednocześnie 

spodziewane są również potencjalne opóźnienia wywołane negatywnymi skutkami pandemii 

Covid-19. Dotychczas przeprowadzone badania wskazują jedynie na wstępne pozytywne 

efekty w zakresie wdrożeń wyrażane we wzroście udziału innowacji dostępnych w ofercie 

wybranych przedsiębiorstw wspartych w ramach CT1. Wstępne potwierdzenie skuteczności 

wsparcia w tym zakresie przynoszą również wybrane wyniki badań sondażowych. 

Jednocześnie nie ujawniają się jeszcze efekty finansowe tych wdrożeń (np. po stronie 

zwiększonych przychodów), co związane jest z ich bieżącą skalą i stopniem zaawansowania 

realizacji projektów B+R.  

Bariery w realizacji wsparcia  

Pomimo ogólnie pozytywnej oceny dotychczasowych efektów interwencji, w trakcie jej 

wdrażania zidentyfikowano szereg barier utrudniających osiągnięcie zakładanych celów, 

które podzielić można na trzy grupy. Pierwsza z nich dotyczy kwestii związanych z realizacją 

założeń wsparcia, które – pomimo właściwego zaadresowania zidentyfikowanych 

problemów – okazały się zbyt ambitne i/lub nie do końca odpowiadające potencjałowi i/lub 

preferencjom grup docelowych. Do grupy tej zaliczamy m.in. problemy z mniejszą niż 

oczekiwano podażą projektów B+R, zbyt wysokimi minimalnymi wartościami projektów 

(przynajmniej w pierwszych latach obecnej perspektywy finansowej), nie do końca trafnym 

modelem wsparcia IOB, założeniami dotyczącymi wykorzystania instrumentów finansowych 

w obszarze B+R, trudniejszym niż w poprzednich perspektywach finansowych modelem 

wsparcia infrastruktury B+R uczelni i jednostek naukowych oraz problemami występującymi 

w obszarze animacji współpracy świata nauki z biznesem. Druga grupa obejmuje problemy 

występujące podczas wdrażania projektów. W tym przypadku największym wyzwaniem 

okazała się procedura konkurencyjności, z którą problemy mają niemal wszyscy beneficjenci. 

Ostatnia grupa barier dotyczy systemu selekcji projektów, a w szczególności jakości pracy 

ekspertów zajmujących się oceną merytoryczną.   

Poza barierami związanymi z realizacją interwencji z CT1, w trakcie wdrażania obecnej 

perspektywy finansowej ma miejsce sytuacja, która w bardzo istotny sposób wpłynęła na 

warunki społeczno-gospodarcze, w tym warunki wdrażania wsparcia. Pandemia 

koronawirusa, rozprzestrzeniająca się w Polsce od marca 2020 r., dotknęła wiele branż 

gospodarki, aczkolwiek z różnym nasileniem. Niekorzystne skutki pandemii dotyczą także 

beneficjentów interwencji publicznej, udzielanej w działaniach / poddziałaniach w ramach 

CT1 Europejskich Funduszy Inwestycyjnych i Strukturalnych. W niniejszym badaniu źródłem 

wniosków na ten temat były (m.in.) studia przypadku beneficjentów CT1. Wnioski te 

wskazują, że negatywne skutki pandemii w mniejszym zakresie oddziaływają na ogólną 

sytuację przedsiębiorstw – beneficjentów wsparcia. Co prawda, w wyniku pandemii 

                                                      
5 Większość zakończonych w 2020 r. badań ewaluacyjnych dysponowała dostępem do danych 
sprawozdawczych statystyki publicznej, według stanu na koniec 2018 roku.  
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odnotowano pewne spadki obrotów i zatrudnienia, ale (jak dotąd) ich skala nie zagraża 

stabilności finansowej przedsiębiorstw. Natomiast, negatywny wpływ pandemii widoczny  

jest w znacznie większym stopniu w przypadku realizacji wdrożeń / komercjalizacji wyników 

dofinansowanych prac badawczo-rozwojowych. Pomimo skutecznego włączenia nowych 

produktów / rozwiązań do oferty handlowej beneficjentów, poważnemu zakłóceniu uległ 

etap komercjalizacji – sytuacja ta była charakterystyczna dla wszystkich analizowanych 

przypadków.  

Rekomendacje  

1) Należy kontynuować, a nawet poszerzać skalę (liczba wspartych firm 

i przenalizowanych projektów) programów, w ramach których jest analizowany 

potencjał firm do realizacji innowacyjnych projektów (w tym projektów badawczo-

rozwojowych) oraz jest udzielane odpowiednie wsparcie informacyjno-doradcze 

tj. Innovation Coach oraz STEP. 

2) Dążąc do aktywizacji nowych podmiotów w zakresie działalności B+R+I, należy – 

w ramach prowadzonych działań promocyjnych – skierować się m.in. do wybranych 

przedsiębiorstw, nieskutecznie ubiegających się o wsparcie w ramach perspektywy 

2014-2020. 

3) W okresie 2021-2027 należy albo utrzymać brak linii demarkacyjnej pomiędzy 

szczeblem krajowym i regionalnym albo – co sugerujemy – uzgodnić  z regionami 

„miękką” demarkację, być może także dostosowaną do specyfiki poszczególnych 

regionów. 

4) W kolejnym okresie programowania niezbędne jest zasadnicze wzmocnienie 

wymiany informacji i doświadczeń (a szczególnie najlepszych, ale także i najgorszych 

przykładów praktyk) w sferze oceny i nadzoru nad wdrażaniem projektów badawczo-

rozwojowych pomiędzy instytucjami ze szczebla krajowego i regionalnego, 

co najmniej poprzez stworzenie forum dyskusyjnego i organizację okresowych 

spotkań. 

5) Konieczne jest pogłębione badanie problemów dotyczących komercjalizacji wyników 

B+R w związku z pandemią COVID-19 w kierunku podjęcia środków zaradczych w tym 

zakresie.  Punktem wyjścia powinno być uwzględnienie w systemie monitoringu 

informacji o wpływie / skutkach pandemii na realizowane projekty B+R, następnie 

zasilenie systemu informacjami oraz – na tej podstawie – zidentyfikowanie głównych 

zagrożeń oraz wypracowanie wniosków i dalszych rekomendacji co adekwatnych 

środków zaradczych / przeciwdziałania niekorzystnym skutkom pandemii (np. 

wynikających z ustalenia ewentualnej konieczności wydłużenia okresu trwałości 

projektów). Identyfikacja głównych zagrożeń i propozycje działań zaradczych 

– wypracowane w ramach odrębnego badania poświęconego analizowanym 

kwestiom. 
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6) Należy powtórzyć przedmiotowe badanie w przyszłości poszerzając przy tym jego 

zakres o analizy przyczynowe wsparcia, weryfikowane na poziomie wszystkich 

beneficjentów pomocy CT1, w tym z uwzględnieniem poziomu regionalnego. 
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3 Summary 

This study aimed to assess the impact, relevance, usefulness and effectiveness of 

interventions under the cohesion policy 2014-2020 under Thematic Objective 1 (TO1), which 

was implemented within the framework of the Smart Growth Operational Programme 

(SGOP) and regional operational programmes (ROP). This evaluation is the first of the 

planned two stages of the study. Its time range includes the effects of support that surfaced 

in 2014-2019; with the exception of the issues relating to the impact of the COVID-19 

pandemic, which have been assessed based on the latest available data. The time limit 

adopted in the study (apart from pandemic-related issues) has implications for the analyses 

carried out. It decides that the report has limited abilities to depict the final effects of R+D 

projects relating to the implementation of their results. These effects, even if they started to 

emerge in 2018-2019, have not been possible to capture, because the data, in particular 

financial data necessary to assess their scale and significance for the beneficiaries, were 

available only to a very limited extent at the time of conducting this study. 

In this evaluation, we rely mainly on the desk research. In particular, reports and databases 

from the evaluations of support under Thematic Objective 1 and data from the SL2014 

system. We have supplemented the desk research conclusions with qualitative interviews 

held with a broad range of stakeholders and expert panels. The adopted methodological 

approach also engenders some limitations of the study, which should be borne in mind when 

perusing the report. In the current financial perspective, several evaluations of SGOP 

support have already been carried out, including multi-annual panel studies of the 

beneficiaries of selected measures within the framework of the said programme, which 

provide a valuable source of information on the intervention effects. However, similar data 

are not available for regional operational programmes, and until this report was published, 

a relatively small number of studies was available in which support under Thematic 

Objective 1, implemented in the various regional operational programmes, was analysed. 

For this reason, our analyses are much more in-depth concerning the effects of the SGOP 

than ROP. 

Assumptions of the support 

Thematic objective 1. Strengthening research, technological development and innovation 

meets the challenges set out in key strategy papers for the 2014-2020 perspective. Among 

the main problems faced by the Polish economy was its low innovativeness and, as a result, 

competitiveness. The risk of entering the path of the so-called development drift associated 

with the “middle-income trap”6 phenomenon was identified as real at the time of the 

                                                      
6 This issue has been addressed resourcefully in the experts’ papers, also in the report „Polska 2030. Wyzwania 
rozwojowe” [Poland 2030. Development challenges] (2009), „Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę 
z rozwojowego dryfu?” [Aiming at innovations. How to make Poland leave the development drift?] (2012) and 
continued in the „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” [Strategy for Responsible Development] 
(2017). 
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preparation of the intervention. That situation was to be spurred by measures aimed at 

increasing the application of the results of R+D projects, modern technologies and 

innovations in the business sector. The instruments envisaged were primarily intended to 

increase the companies’ investments in R+D+I activities, resulting in research projects aimed 

at developing innovative solutions ready for use in the economy. The activities were to be 

targeted at the areas identified by smart specialisation strategies (national and regional). 

Among the expected results of the implemented projects, there are changes at the 

beneficiaries’ level directly relating to the development of their activities, owing to the 

innovations implemented. Changes at the beneficiary level should also further translate into 

macro-scale changes – ultimately, the stimulus triggered by TO1 interventions should bring 

positive developments at the level of the economy as a whole, both in terms of its 

innovativeness and competitiveness. The changes brought about in this regard should bring 

about broader socio-economic effects in the sphere of regional and national economies. 

In the area of R+D projects, there was no formally adopted demarcation line between the 

national programme (SGOP) and the regional programmes (ROP), which situation had both 

its advantages and disadvantages. In many regions, the projects’ values that applicants could 

apply for, partly “overlapped” with those that could be applied for under the SG OP. That 

problem did not exist between the support available at the national and EU level under the 

Horizon 2020 programme, which is fundamentally different in nature - due to its complexity 

and extensive partnerships - than the SGOP and the individual ROPs. In Poland, the so-called 

Seal of Excellence mechanism is also being used to a significant extent (mainly under SG OP, 

under ROP only an unsuccessful attempt was made in one of the regions), intended for 

projects positively evaluated under Horizon 2020, for which, however, funding has been 

lacking due to the exhaustion of the grant budget. Companies with the Seal of Excellence 

had an easier path to SGOP funding, thanks to the organisation of special calls (nevertheless 

for different types of projects), designed for such companies, with a significantly simplified 

and fast-tracked assessment. 

The scale and effects of support 

A total of more than €8.2 billion was allocated to TO1. The vast majority of these funds are 

distributed under the national programme, which amounted to €6.2 billion, i.e. around PLN 

26.4 billion. On the other hand, the regions have more than €2 billion for allocation in this 

area, equivalent to more than PLN 9 billion. Support within the SGOP and 16 regional 

operational programmes framework has been made available under 54 measures. During 

the period covered by the survey (i.e. by the end of 2019), 422 calls for proposals were 

carried out, including 384 competition calls for proposals. As the result of the calls 6 490 

projects were selected, consuming almost PLN 26.5 billion in EU funding, corresponding to 

roughly 75% of the available allocation.  

The vast majority of the support took the form of direct grants, and the beneficiaries of 

those grants were, in most cases, companies that undertook to implement a total of 5934 
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projects, compared to 439 investments implemented by scientific units, universities and 

research institutes. In the current financial perspective, innovation vouchers have also 

become popular at the regional level – under the ROP by the end of 2019, 1 207 such grants 

were awarded. In addition to non-refundable support, TO1 funds were also granted in the 

form of financial instruments, including equity instruments. Under Measure 1.3 of the SGOP 

(R+D projects co-funded by equity funds), 525 entities were supported during the analysed 

period, and 38 under regional programmes. 

At this stage, the first macroeconomic effects of TO1 support can already be observed. The 

results of the simulations carried out using the macroeconomic model of the Polish economy 

indicate a clearly positive impact of the intervention on the volume of expenditure of 

enterprises on R+D activities. Owing to the intervention under EU funds, this indicator will 

exceed the 1% threshold in relation to GDP after 2021. The impact of support on the total 

R+D expenditure measured in relation to GDP is slightly more significant than the effect on 

the business sector’s expenditure. With the TO1 backing, the share of spending on R+D 

projects will fluctuate at 1.5% of GDP between 2020 and 2022. The estimates also show that 

interventions positively impact the level of the companies’ investments in innovation. 

Thanks to intervention under EU funds, innovation spending remains at approx. 2% of GDP, 

which is holding back the downward trend of this indicator. Stimulating innovation activity 

and increasing R+D expenditure also have a clear positive impact on the Gross Domestic 

Product. 

Studies carried out on beneficiaries of selected TO1 instruments also confirm the strong 

cause & effect relationship between the support provided and the expenditure on R+D 

projects. The strongest evidence in this respect is provided by the results of the evaluation of 

state aid of NCBR7, which concurrently analysed the largest group of instruments under TO1 

with potentially the greatest impact on a macro scale. The results of the 2020 study show 

that without public support under the EU funds, the percentage of beneficiaries of priority 

axis I SGOP spending on R+D would be lower by around 31 p.p. in 2016, 39 p.p. in 2017 and 

finally 43 p.p. in 2018.  

Similar conclusions stem from the results of a concurrent study on state aid under PAED in 

which chosen instruments under priority axis II SGOP8 were analysed. In particular, it was 

concluded for companies benefitting from support within Sub-measure 2.3.1 Innovation 

Vouchers for SMEs that without public support under EU funds, in 2018, the share of entities 

spending on internal or external R+D activities would be lower by 19 p.p. and 29 p.p. 

respectively. These findings are also confirmed by studies on other TO1 interventions 

                                                      
7 ‘Evaluation study regarding state aid granted under the Ordinance of the Minister of Science and Higher 
Education regarding the conditions and manner of granting public support and de minimis aid through the 
National Centre for Research and Development – NCBR’, 2020. Warszawa: NCBR. 
8 ‘Evaluation of aid scheme of PAED under the Smart Growth Operational Programme 2014-2020’, 2020. 
Warszawa: PAED. 
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(including regional ones), although they are based on declarative data obtained from 

companies and are also not available for all instruments targeted at that objective. 

The studies carried out also confirm that in addition to the effects of activating beneficiaries 

to carry out R+D activities there were also effects in the form of intensified research 

activities. The evaluation of NCBR state aid found, among others, that owing to the support, 

the beneficiaries of priority axis I SGOP increased the value of R+D expenditure by an 

average of around PLN 4.1 million in 2017 and by an average of almost PLN 6 million in 2018. 

Directly linked with the abovesaid area of the intervention’s impact is the increase in the 

number of research staff. The changes in this respect relate to the rise in personnel 

expenditure, which is the leading position in the structure of the current spending on R+D 

activities in Poland. The NCBR evaluation ascertained, among others, that between 2014 and 

2018, the number of research staff in the group of priority axis I SGOP beneficiaries doubled 

in the absence of fundamental changes in this respect in the selected control group. 

The study also confirms the importance of TO1 projects for the development of cooperation 

between companies and research entities. That is due to the very nature of TO1 intervention 

in supporting R+D activities, where the participation of scientific units is, in most cases, 

indispensable. Counterfactual analyses indicate a visible causal effect of the support. Cross-

sectoral research cooperation would not have occurred or would have happened to a 

noticeable lesser extent in the absence of funding under the TO1 programmes. The 

intervention's positive impact is also confirmed by the results of the qualitative studies 

carried out within the framework of this evaluation, including the case studies carried out.  

Nevertheless, the level of cooperation between the science sector and the business sector 

remains unsatisfactory. The study also identified several barriers to the initiation and 

development of collaboration between companies and scientific units. 

At this stage, other effects of support occurring in the assumed programme theory for TO1 

are revealed to a minimal extent. At the time of this study, the situation was consistent with 

the state of progress of the intervention and linked to typical shifts in the availability of 

reporting data9. At the same time, potential delays due to the adverse effects of the COVID-

19 pandemic are also expected. So far, the research has only shown the initial positive 

implementation effects in the form of an increase in the share of innovations available in the 

offer of selected companies supported by TO1. Selected survey results also provide 

preliminary confirmation of the effectiveness of support in this regard. Simultaneously, the 

financial impact of these implementations (e.g. increased revenue) is not yet disclosed due 

to their current scale and the stage of implementation of R+D projects. 

                                                      
9 Most evaluation studies completed in 2020 had access to reporting data of the public statistics according to 
the state as at the end of 2018. 
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Barriers in the support’s implementation 

Despite an overall positive assessment of the intervention's impact so far, several barriers 

have been identified during its implementation to achieve the objectives, divided into three 

groups. The first concerns issues relating to the implementation of the assumptions of 

support, which, even though the identified problems were addressed correctly, proved to be 

too ambitious and/or not entirely in line with the target groups' potential and/or 

preferences. This group includes, among others, problems with a lower than expected 

supply of R+D projects, too high minimum project values (at least in the first years of the 

current financial perspective), not exactly an accurate model of support for business support 

organisations, assumptions regarding the use of financial instruments in the area of R+D, 

a more intricate model of support for R+D infrastructure of the universities and research 

entities, and problems in the area of animation of cooperation between science and 

business. The second group covers problems that occur when implementing projects. In this 

case, the competitive selection procedures of external services and goods suppliers, with 

which almost all beneficiaries have problems, has proved to be the biggest challenge. The 

last group of barriers concerns the project selection system and, in particular, the quality of 

the work of the experts involved in the technical evaluation.  

In addition to the barriers to implementing the TO1 intervention, when implementing the 

current financial perspective, a situation has occurred which has had a very significant 

impact on socio-economic conditions, including the conditions for implementing the 

support. The coronavirus pandemic, which has been spreading in Poland since March 2020, 

has affected many sectors of the economy, albeit with varying degrees of severity. The 

pandemic's adverse effects also apply to beneficiaries of public intervention granted under 

measures/sub-measures within the Thematic Objective 1 of the European Investment and 

Structural Funds. In this study, the source for the conclusions on that subject was (among 

others) case studies of TO1 beneficiaries. These findings show that the pandemic's adverse 

effects have less impact on the overall situation of the enterprises – beneficiaries of support. 

The pandemic has indeed resulted in some declines in turnover and employment, but (so 

far) their scale does not jeopardise the financial stability of companies. On the other hand, 

the negative impact of the pandemic is much more significant when realising 

implementations/commercialisation of the results of co-financed R+D projects. Despite the 

effective inclusion of new products/solutions in the commercial offer of the beneficiaries, 

the stage of commercialisation has been seriously disrupted – this situation was 

characteristic of all the cases analysed. 

Recommendations 

1) Continued and even expanded should be the scale (number of supported companies 

and examined projects) of programmes in which companies' potential to carry out 

innovative projects (including R+D projects) is analysed and appropriate information 

and advisory support are provided, i.e. Innovation Coach and STEP. 
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2) Aiming to activate new entities  in the area of R+D+I activities – within the framework 

of the undertaken promotional activities – among others – chosen companies that 

have been unsuccessfully applying for support under the 2014-2020 perspective 

should be targeted. 

3) In the period 2021-2027, the absence of a demarcation line between national and 

regional level should either be maintained or, as we suggest, a “soft” demarcation 

should be agreed with the regions, perhaps also adapted to the specificities of the 

different regions.  

4) In the next programming period, it is essential to substantially strengthen the 

exchange of information and experience (and in particular the best, but also the 

worst examples of practices) in the evaluation and supervision of the implementation 

of R+D projects between national and regional institutions, at least by setting up 

a discussion forum and organising periodic meetings. 

5) The thorough research on problems related to the commercialisation of R&D projects 

results in relation to the COVID-19 pandemic would be needed, in order to prepare 

adequate remedies. The R+D project monitoring system should include information 

on the impact of the COVID-19 pandemic on implementing the results of the co-

financed projects. Based on the data collected, the main risks should be identified, 

and appropriate remedies should then be developed in line with the assessment of 

the negative pandemic’s impact (such as prolonging durability period). The 

identification of hazards and the formulation of measures should be carried out in 

a separate study. 

6) This study should be repeated in future, broadening the scope to include casual 

analyses of support, verified on the level of all beneficiaries of TO1 support, including 

the regional operational programmes. 
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4 Wprowadzenie 

4.1 O badaniu 

Niniejsze badanie jest pierwszym etapem ewaluacji dotyczącej wpływu wsparcia działalności 

badawczo-rozwojowej w polityce spójności 2014-2020 na konkurencyjność i innowacyjność 

gospodarki. Zostało ono zrealizowane w okresie sierpień 2020-luty 2021 przez konsorcjum 

firm IDEA Instytut, PAG Uniconsult oraz IMAPP Consulting.  

Celem głównym ewaluacji była ocena wpływu, trafności, użyteczności i skuteczności 

wsparcia udzielanego w ramach CT1 w polityce spójności 2014-2020 w Polsce. Analizą objęta 

została interwencja podjęta do końca 2019 r. w ramach POIR oraz wszystkich RPO.  

Punktem wyjścia dla analiz zawartych w raporcie było odtworzenie założeń wsparcia obszaru 

B+R w perspektywie 2014-2020, uwzględniające kontekst, w jakim interwencja była 

planowana i wdrażana. Zagadnieniom tym poświęcony jest rozdział 5. W rozdziale 

6 koncentrujemy się na opisie dotychczasowych i spodziewanych efektów dofinansowania 

projektów B+R. Analizujemy zarówno wpływ makroekonomiczny, jak i bezpośrednie efekty 

interwencji, w tym efekty osiągnięte na poziomie konkretnych projektów, opisanych szerzej 

w studiach przypadku. Oddzielne miejsce poświęciliśmy w nim również kluczowym barierom, 

jakie zidentyfikowano w obszarze wsparcia B+R. W rozdziale 7 wskazujemy na potencjalne 

oddziaływanie interwencji z CT1 na kwestie związane z pandemią COVID-19. Załącznik do 

raportu stanowi szczegółowy opis 10 studiów przypadku projektów dofinansowanych ze 

środków polityki spójności w POIR oraz wybranych RPO. 

4.2 Opis zastosowanych metod badawczych 

Wnioski zaprezentowane w raporcie bazują na informacjach pozyskanych w ramach analizy 

danych zastanych, uzupełnionej o jakościowe badania terenowe. Analiza desk-research 

objęła w głównej mierze raporty z dotychczas przeprowadzonych ewaluacji dotyczących 

wsparcia z CT1, jak również dostępne informacje na temat zrealizowanych projektów 

i literaturę przedmiotu. Bardzo ważnym źródłem informacji była sprawozdawczość POIR 

i RPO (głównie dane z systemu SL2014) oraz bazy danych z badań pomocy publicznej, 

realizowanych w perspektywie 2014-2020 przez NCBR i PARP. Informacje te były kluczowe 

dla określenia dotychczasowych oraz oczekiwanych efektów interwencji. Szczegółowe 

charakterystyki beneficjentów pochodzące z systemu SL2014 wykorzystane zostały 

w analizie segmentacyjnej, dzięki której możliwe było zidentyfikowanie specyficznych 

podgrup wnioskodawców ubiegających się o wsparcie B+R. Z kolei dane o poniesionych 

wydatkach oraz prognozy dalszego wydatkowania funduszy przeznaczonych na CT1, zasiliły 

model makroekonomiczny, dzięki czemu możliwe było oszacowanie skali oddziaływania 

interwencji na podstawowe wskaźniki konkurencyjności i innowacyjności gospodarki. 

Podejście to uzupełnione zostało analizami mikroekonomicznymi, korzystającymi ze 

zagregowanych danych na temat wspartych projektów, co z kolei pozwoliło na oszacowanie 
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bezpośredniego wpływu wsparcia na zmiany obserwowane na poziomie wybranych 

wskaźników innowacyjności.   

Uzupełnienie podejścia badawczego o badania jakościowe umożliwiło pogłębienie wniosków 

z analiz przeprowadzonych z wykorzystaniem danych zastanych. Wywiady z beneficjentami 

wsparcia dały możliwość lepszej oceny dopasowania obecnej oferty programowej do potrzeb 

i możliwości jego odbiorców. Rozmowy z przedsiębiorcami korzystającymi zarówno 

ze środków POIR i/lub RPO, jak i wsparcia dostępnego na poziomie unijnym (w ramach 

programu Horyzont 2020) pozwoliły na porównanie trafności i efektywności poszczególnych 

instrumentów i formuły wsparcia.  

Z beneficjentami POIR i RPO rozmawialiśmy również przy okazji prac nad studiami 

przypadku, które posłużyły do pogłębionej analizy, zrozumienia i zaprezentowania 

całościowego charakteru poszczególnych rodzajów interwencji w ramach CT1. Projekty 

do studiów przypadku (łącznie 10) wybrane zostały w sposób umożliwiający formułowanie 

wniosków dla różnych rodzajów instrumentów wspierania działalności B+R przy 

jednoczesnym zachowaniu reprezentatywności z punktu widzenia interwencji CT1 jako 

całości. Punktem wyjścia dla wyboru projektów do analizy była ogólna struktura interwencji 

CT1 zróżnicowana ze względu na cele szczegółowe, przedmiot wsparcia oraz poziom 

wdrażania. Jednocześnie przy wyborze kierowaliśmy się także wielkością alokacji 

na poszczególne instrumenty, stąd większą wagę (4 projekty na 10) nadaliśmy interwencjom 

realizowanym w ramach Osi Priorytetowej I POIR. Ponadto wybrane projekty to 

przedsięwzięcia zakończone, typowe dla danego instrumentu wsparcia, zróżnicowane 

regionalnie oraz charakteryzujące się potencjalnie istotnym oddziaływaniem na wzrost 

konkurencyjności i innowacyjności badanych firm.   

Obok wywiadów z beneficjentami, przeprowadziliśmy również rozmowy z przedstawicielami 

instytucji zaangażowanych w proces programowania i wdrażania interwencji (zarówno 

z POIR, jak i RPO). Pozwoliły one na identyfikację założeń i oczekiwań leżących u podstaw 

ocenianego wsparcia, jak również problemów wdrożeniowych, na które napotkano po 

uruchomieniu środków z obecnej perspektywy finansowej. Wreszcie panele eksperckie 

z udziałem ekspertów zewnętrznych, przeprowadzone w ramach niniejszej ewaluacji, 

pozwoliły na weryfikację wstępnych hipotez badawczych przyjętych przez nasz zespół (panel 

pierwszy) oraz weryfikację wniosków wypracowanych w toku badania (panel drugi).   
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5 Założenia wsparcia obszaru B+R w perspektywie 2014-2020 

5.1 Sytuacja wyjściowa i kontekst wdrażania wsparcia 

Punktem wyjścia analiz prowadzonych w ramach niniejszego opracowania jest odtworzenie 

sytuacji wyjściowej oraz kontekstu wdrażania interwencji z CT1 w ramach perspektywy 

finansowej 2014-2020. W rozdziale tym skupiamy się na kluczowych danych 

makroekonomicznych, obrazujących w jakich warunkach i na podstawie jakich przesłanek 

projektowano założenia wsparcia, przyjęte w Umowie Partnerstwa na lata 2014-2020.  

Od lat w Polsce widoczny jest systematyczny wzrost całkowitych nakładów na prace B+R. 

W momencie uruchamiania perspektywy finansowej 2014-2020 udział GERD w realizacji do 

PKB wynosił 0,94% i był to istotny wzrost w stosunku do 2007 r. (0,56%). Nakłady w dalszym 

ciągu szybko rosły w okresie realizacji interwencji w ramach obecnej perspektywy 

finansowej, osiągając poziom 1,32% PKB według danych za 2019 r. Szczególnie szybki wzrost 

można zauważyć w latach 2018-2019, w których zintensyfikowano wydatkowanie dzięki 

wsparciu ze środków UE. Jedynie w 2016 r. nastąpiło chwilowe wyhamowanie wzrostu, na co 

wpływ mogło mieć ograniczenie liczby projektów badawczych w okresie przejściowym 

między dwiema perspektywami finansowymi. 

Jeszcze silniej rosną nakłady na prace B+R w sektorze przedsiębiorstw, przy czym wyraźne 

zwiększenie ich dynamiki nastąpiło po 2014 r. Nakłady BERD przez dłuższy czas (lata 2007-

2010) utrzymywały się na praktycznie niezmienionym poziomie (ok. 0,19% PKB). Pierwszy 

wzrost nastąpił w latach 2010-2015, co można wiązać z realizacją projektów unijnych 

z perspektywy 2007-2013. Można więc wnioskować, że już przed rozpoczęciem obecnej 

perspektywy udało się zainicjować pozytywny trend systematycznego wzrostu 

zainteresowania prowadzeniem prac B+R przez przedsiębiorców. Natomiast intensyfikacja 

prac B+R nastąpiła po 2014 r., w okresie wdrażania interwencji w ramach UP 2014-2020. 

Ogółem, w latach 2014-2019 udział BERD w relacji do PKB prawie się podwoił (wzrost 

z 0,44% do 0,83%)10. 

Skokowy wzrost nakładów na B+R w sektorze przedsiębiorstw w latach 2018-2019 (łącznie 

o 43%) wskazuje na faktyczną zmianę w skali prowadzonych przez firmy prac B+R. Jak 

wskazujemy w dalszej części tego rozdziału, wzrost ten wynika zarówno ze zwiększenia liczby 

firm aktywnych badawczo, jak i z intensyfikacji prowadzonych przez nie prac (zwiększenia ich 

wartości). Niewątpliwie takim zmianom sprzyjało konsekwentne zwiększanie wsparcia 

innowacyjności gospodarki w polityce publicznej. Z jednej strony, w latach 2018-2019 

nastąpiło znaczące przyspieszenie wydatkowania środków w ramach CT1, w programie POIR 

                                                      
10 Przy czym pewna część tego wzrostu (szacunkowo ok. 0,08 p.p.), widoczna w skokowym wzroście nakładów 
BERD w 2016 r., wynikała z wprowadzonych wówczas zmian metodologicznych, w tym ze zmiany klasyfikacji 
jednostek naukowych PAN oraz instytutów badawczych. Do sektora przedsiębiorstw przyporządkowane zostały 
te instytuty badawcze i jednostki naukowe PAN, które sprzedawały swoje produkty i usługi po cenach 
umożliwiających pokrycie poniesionych kosztów. „Frascati Manual” (2015). OECD, s. 200.  
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oraz RPO. Z drugiej strony, w 2018 r. znacznie zwiększono atrakcyjność ulgi badawczo-

rozwojowej11, która cieszy się coraz większym zainteresowaniem przedsiębiorców (w 2019 r. 

w ramach ulgi rozliczono 2,4 mld zł kosztów prac B+R, w 2018 r.  1,7 mld, a w 2017 r. jedynie 

0,6 mld zł)12. Ogółem, wskutek szybkiego wzrostu nakładów na B+R w sektorze 

przedsiębiorstw, ich udział w całkowitych nakładach na B+R w gospodarce wzrósł z 27% 

w 2010 r. do 63% w 2019 r. Wzrostu udziału przedsiębiorstw w wartości prowadzonych prac 

B+R jest bardzo korzystnym zjawiskiem, zwiększającym szanse na wdrożenie 

opracowywanych technologii do praktyki gospodarczej. 

Wykres 1. Nakłady na działalność B+R ogółem (GERD) i w sektorze przedsiębiorstw (BERD) na tle dynamiki PKB 

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

Obserwowany wzrost nakładów na B+R w sektorze przedsiębiorstw (BERD) w Polsce w latach 

2014-2019 był najwyższy spośród krajów Unii Europejskiej, a dystans dzielący nas od średniej 

UE-27 systematycznie maleje. W 2014 r., Polska z nakładami BERD na poziomie 0,44% PKB 

znajdowała się na 19 miejscu spośród krajów UE-2713. Wzrost nakładów BERD do 0,83% PKB 

w 2019 r. spowodował awans w tym zestawieniu na 14 miejsce, po wyprzedzeniu takich 

krajów jak Portugalia, Hiszpania, Luksemburg, Bułgaria i Irlandia. Większa skala prac B+R 

(w przypadku ich udanej komercjalizacji) powinna przełożyć się na poprawę pozycji 

konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw na rynku europejskim, wywołaną wzrostem 

innowacyjności oferowanych produktów. Zbliżony do Polski wzrost nakładów BERD był 

widoczny jedynie w Szwecji, Belgii oraz Grecji. Jednak mimo znaczącego wzrostu, nakłady 

                                                      
11 Od 2018 r., wszyscy przedsiębiorcy niezależnie od wielkości posiadanej firmy, którzy prowadzą działalność 
badawczo-rozwojową mogą korzystać z dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania w wysokości 
100% kosztów kwalifikowanych. W przypadku centrów badawczo-rozwojowych wysokość odliczeń może sięgać 
nawet do 150%. Por. Ulga na badania i rozwój. 
12 Rośnie również liczba podmiotów korzystających z ulgi B+R – w 2017 było to 1090 firm, w 2018 r. – 1844, 
a w 2019 r. już 2469 przedsiębiorstw. 
13 W zestawieniu nie uwzględniamy Wielkiej Brytanii, która opuściła UE w 2020 r. 

https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/ulga-na-badania-i-rozwoj
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przedsiębiorstw w Polsce na działalność badawczo-rozwojową wciąż są poniżej średniej UE-

27, która wynosi 1,46% PKB. 

Wykres 2. Poziom nakładów na B+R (BERD) jako % PKB w Polsce i pozostałych krajach Unii Europejskiej w latach 
2014 i 2019 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

Poziom nakładów na działalność B+R jest jednak bardzo zróżnicowany w poszczególnych 

regionach, szczególnie w przypadku sektora przedsiębiorstw. Zdecydowanymi liderami pod 

tym względem są obecnie województwa mazowieckie i małopolskie, które jednocześnie 

odnotowały silny wzrost nakładów w latach 2014-2018. Za nimi znalazły się 3 kolejne 

województwa: pomorskie, podkarpackie i dolnośląskie, które również pozytywnie wyróżniają 

się w skali kraju pod względem wysokości nakładów na prace B+R realizowane 

w przedsiębiorstwach. Przy czym podkarpackie jest jedynym regionem, w którym 

w analizowanym okresie nakłady BERD w relacji do PKB spadły. Natomiast relatywnie 

najmniejsze nakłady na B+R ponoszą firmy w woj. podlaskim, warmińsko-mazurskim 

i zachodniopomorskim, w których nakłady BERD nie przekraczały w 2018 r. poziomu 0,3% 

PKB. Podobnie wygląda układ województw pod względem całkowitych nakładów na B+R 

(GERD) w relacji do PKB, przy czym wówczas nieco lepiej wypadają regiony o dość silnych 

ośrodkach naukowych, takie jak woj. lubelskie czy podlaskie. 
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Wykres 3. Poziom nakładów na B+R (BERD) jako % PKB w poszczególnych województwach w latach 2014 i 2018 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

Zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej w Polsce potwierdzają dane o liczbie osób 

pracujących w B+R. W 2014 r., liczba pracowników wewnętrznych (tj. osób pracujących 

w danej jednostce) zaangażowanych w prace B+R we wszystkich sektorach wynosiła 153 tys., 

z czego 43 tys. stanowiły osoby pracujące w sektorze przedsiębiorstw. W tym okresie 

widoczny był już trwający od 2009 r. trend wzrostowy, wskazujący na systematyczny wzrost 

zatrudnienia pracowników B+R. Od 2015 r., tj. w okresie realizacji interwencji w ramach 

obecnej perspektywy finansowej, trend ten uległ dalszemu przyspieszeniu. Ogółem, w latach 

2014-2019 liczba pracowników wewnętrznych B+R wzrosła aż o 40% (61,3 tys.), przy czym 

wynika to praktycznie wyłącznie ze zwiększenia zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw 

(o 64,6 tys., co oznacza ponad 2-krotny wzrost). W pozostałych sektorach, liczba pracujących 

w obszarze B+R minimalnie spadła (o 3,3 tys. osób)14. 

Znaczące zwiększenie liczby osób pracujących w B+R w sektorze przedsiębiorstw należy 

uznać za bardzo pozytywną tendencję. Udział pracowników B+R zatrudnionych w firmach 

wzrósł z 28% w 2014 r. do ponad 50% w 2019 r.15 Oznacza to, że w 2019 r. po raz pierwszy, 

to właśnie osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach stanowią (nieznaczną) większość 

wszystkich pracowników B+R w Polsce. Znacznie zwiększa to szanse na ściślejsze 

ukierunkowanie prowadzonych prac na rozwiązania możliwe do szybkiej komercjalizacji, 

które powinny przynieść wymierne korzyści firmom i całej gospodarce. Daje również nadzieję 

na większą trwałość działalności badawczej w firmach, które w celu utrzymania zatrudnionej 

                                                      
14 Przy czym, z powodu zmiany klasyfikacji jednostek naukowych PAN oraz pozostałych instytutów badawczych 
(będącej skutkiem zmian metodycznych w GUS wprowadzonych od 2016 r., modyfikujących przyporządkowanie 
jednostek sprawozdawczych do poszczególnych sektorów wykonawczych), ok. 13 tys. pracowników tych 
instytucji zostało zaliczonych do sektora przedsiębiorstw.  
15 W przypadku przeliczenia pracujących na ekwiwalenty pełnego czasu pracy – EPC – udział ten jest nawet 
wyższy i wynosi w 2019 r. 57%. 
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kadry B+R mają większą motywację do zachowania ciągłości w prowadzeniu projektów 

badawczo-rozwojowych. 

Wykres 4. Pracujący w B+R ogółem i w sektorze przedsiębiorstw (w osobach) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

Obserwowany wzrost nakładów na prace B+R wynika zarówno ze zwiększenia liczby 

podmiotów aktywnych badawczo, jak i ze zwiększenia przeciętnych nakładów na B+R 

w przeliczeniu na 1 podmiot aktywny badawczo. Przy czym dostępne dane wskazują, że 

szczególnie silny jest wzrost bazy podmiotów decydujących się na prowadzenie prac B+R. 

Ogółem, w latach 2014-2019 ich liczba wzrosła o 69%, z 3474 do 5863. Cały ten wzrost 

wynika ze zwiększenia liczby przedsiębiorstw aktywnych badawczo. Jest to więc kolejny 

wskaźnik potwierdzający fundamentalną zmianę w krajobrazie badawczym w Polsce w latach 

2014-2019, której istotą jest rosnąca rola biznesu względem podmiotów sektora szkolnictwa 

wyższego i sektora rządowego.  

Jednocześnie, w sektorze przedsiębiorstw istotnie rośnie również wartość przeciętnych 

nakładów na B+R w podmiotach aktywnych badawczo (z 2,7 mln zł w 2014 r. do 3,6 mln zł 

w 2019 r.). Jest to bardzo pozytywna tendencja – wskazuje na zwiększenie przeciętnej 

intensywności prowadzonych prac badawczych, w tym zapewne w podmiotach, które już 

mają doświadczenie w ich prowadzeniu. Można to wiązać m.in. ze znacznym zwiększeniem 

dostępności wsparcia ze środków publicznych w ramach obecnej perspektywy finansowej, 

co zwiększa możliwości finansowe firm do prowadzenia projektów badawczych. 
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Wykres 5. Liczba podmiotów w działalności B+R i średnie nakłady na B+R w przeliczeniu na 1 podmiot aktywny 
badawczo (w mln zł) 

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

W latach 2014-2019 wyraźnie rosła również liczba podmiotów posiadających własną 

aparaturą naukowo-badawczą, kontynuując trend wzrostowy widoczny od 2012 r.  

Od 2014 r. liczba takich podmiotów wzrosła o 437 (42%), przy czym za całość tego wzrostu 

odpowiadają przedsiębiorstwa. Jest to kolejny ze wskaźników sygnalizujący pozytywną 

zmianę na poziomie makro w obszarze działalności B+R. Posiadanie własnej aparatury 

(podobnie jak zatrudnianie pracowników B+R) sygnalizuje bowiem pewną trwałość 

w prowadzeniu prac badawczych oraz nakierowanie strategii firmy na ciągłe doskonalenie 

stosowanej technologii.16 W firmach rośnie również przeciętna wartość aparatury naukowo-

badawczej w przeliczeniu na 1 podmiot.  

                                                      
16 Przy czym powody zakupu własnej aparatury mogą być różne, np. brak dostępności odpowiedniej dla potrzeb 
firmy aparatury naukowo-badawczej w otoczeniu (np. w jednostkach naukowych), czy też niższe koszty 
prowadzenia badań na własnej aparaturze. 
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Wykres 6. Liczba podmiotów posiadających aparaturę naukowo-badawczą oraz średnia wartość aparatury 
naukowo-badawczej w przeliczeniu na 1 podmiot (w mln zł) 

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

Reasumując, w momencie opracowania założeń Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020 

Polska istotnie odstawała od innych krajów UE pod względem podstawowych wskaźników 

obrazujących potencjał B+R, niemniej dane makroekonomiczne wskazywały na ich 

systematyczną poprawę. Intensyfikacja tych korzystnych zmian nastąpiła w okresie 

wdrażania interwencji z bieżącej perspektywy finansowej. Niewątpliwie wsparcie udzielane 

w ramach CT1 miało na te przemiany istotny wpływ (szerzej piszemy o tym w rozdziale 6).  

Warto jednak pamiętać, że wskaźniki makroekonomiczne nie oddają w pełni wyzwań przed 

jakimi u progu perspektywy finansowej 2014-2020 stała polska gospodarka. W kolejnym 

rozdziale prezentujemy kompleksowe ujęcie przesłanek, które leżały u podstaw zapisów 

dotyczących zakresu i formy wsparcia w ramach CT1.  

5.2 Teoria zmiany przyjęta w ramach Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020 

W niniejszym podrozdziale przedstawiamy opis oczekiwanych relacji przyczynowo 

skutkowych w ramach przyjętej teorii zmiany dla CT1. Wychodzimy od problemu, który stoi 

u podstaw zaprojektowanej interwencji, a następnie prezentujemy jej oczekiwane rezultaty 

– bezpośrednie i końcowe.  

5.2.1 Problem i jego proponowane rozwiązanie 

Realizacja instrumentów w ramach Celu Tematycznego 1 polityki spójności odpowiada na 

wyzwania sformułowane w diagnozie Umowy Partnerstwa dla perspektywy 2014-202017 

oraz – uzupełniająco – w diagnozach poszczególnych programów operacyjnych, w tym 

                                                      
17 „Programowanie perspektywy finansowej 2014–2020. Umowa Partnerstwa” (wersje z lat 2015-2020). 
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przede wszystkich POIR. Do głównych problemów, z jakimi borykała się polska gospodarka, 

zaliczono jej niską innowacyjność i w konsekwencji konkurencyjność. Jako realne 

wskazywano w momencie przygotowywania interwencji ryzyko wejścia polskiej gospodarki 

na ścieżkę tzw. dryfu rozwojowego, związanego ze zjawiskiem „pułapki średniego 

dochodu”18. 

Podstawowym symptomem tych zjawisk była niska wartość nakładów ponoszonych na 

działalność badawczo-rozwojową, w tym w szczególności w sektorze przedsiębiorstw. 

Jak przestawiono w rozdziale wcześniejszym stosunek tych nakładów w relacji do PKB 

(wskaźniki GERD i BERD), w okresie poprzedzającym przygotowanie instrumentów wsparcia 

dla perspektywy 2014-2020 znacząco odbiegał od średniej dla UE. Niskie nakłady 

inwestycyjne na działalność B+R miały przekładać się bezpośrednio na niezadowalające 

efekty w obszarze nauki i technologii, w tym niską aplikacyjność prowadzonych badań. 

Zjawiskom tym towarzyszyły słabe powiązania pomiędzy środowiskiem naukowym 

i biznesem, skutkujące niskim poziomem współpracy pomiędzy tymi sektorami oraz niskim 

poziomem nakładów na B+R i działalność innowacyjną w sektorze przedsiębiorstw.  

Przezwyciężeniu zidentyfikowanych słabości służyć mają instrumenty wsparcia 

zaadresowane zarówno do przedsiębiorstw, jak i jednostek naukowych. Polegają one na 

wsparciu finansowym realizacji prac B+R oraz wsparciu rozwoju infrastruktury badawczej. 

Ważnym elementem interwencji ma być również wsparcie usług proinnowacyjnych na rzecz 

przedsiębiorstw, w tym przy zaangażowaniu krajowych instytucji otoczenia biznesu, 

Krajowych Klastrów Kluczowych oraz innych podmiotów działających na rzecz rozwoju 

przedsiębiorczości i innowacyjności. 

Instrumenty wspierające CT1 realizowane są głównie za pośrednictwem POIR oraz 16 RPO. 

Przyjmują przede wszystkim formę bezzwrotnych form pomocy (dotacji), ale wdrażane są 

również pojedyncze instrumenty wsparcia o charakterze zwrotnym. Zgodnie z wymogami 

formułowanymi na poziomie UE, ważnym aspektem realizowanych projektów ma być ich 

koncentracja na wybranych obszarach, w których zidentyfikowano potencjał do specjalizacji 

oraz tworzenia trwałych przewag konkurencyjnych (wyznaczanych przez strategie KIS oraz 

RIS3).  

5.2.2 Oczekiwane efekty bezpośrednie wsparcia 

Zastosowane w ramach CT1 instrumenty wsparcia mają w pierwszej kolejności stanowić 

bodziec do skokowego wzrostu nakładów na B+R w przedsiębiorstwach i jednostkach 

naukowych. Co istotne, zmiana ma znaleźć wyraz zarówno w wartości ponoszonych 

nakładów, jak również ma mieć swoje podstawy we wzroście liczby podmiotów 

                                                      
18 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Zagadnienie to oryginalnie rozwijane było w 
opracowaniach eksperckich, w tym w raporcie „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe” (2009). Warszawa: KPRM, 
„Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu?” (2012). FGiAP, TP S.A. oraz kontynuowane w „Strategii na 
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” (2017). Warszawa: MR. 
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prowadzących działalność badawczą i innowacyjną. W pierwszym przypadku oczekiwane 

efekty wyrażono wprost w Krajowym Programie Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 

2020”, w którym cel związany z wartością wydatków na B+R w stosunku do PKB ustalono na 

poziomie 1,7% (wobec 3% dla całej UE).  

Namacalnym wyrazem wsparcia ma być zarówno nowa infrastruktura służąca do realizacji 

prac B+R, jak i wzrost zatrudnienia i potencjału kadr B+R. Interwencja ma również 

wielowymiarowo wpływać na poprawę współpracy poszczególnych aktorów sektora B+R+I. 

Oczekuje się projektów realizowanych m.in. w konsorcjach przedsiębiorstw (w tym w ramach 

klastrów) oraz przedsiębiorstw współpracujących z jednostkami naukowymi. W tym zakresie 

nastąpiła ważna zmiana w porównaniu do instrumentów realizowanych w perspektywie 

2007-2013. Oczekiwany model współpracy w większym stopniu nastawiony ma być 

na przedsiębiorcę i jego potrzeby – do wyjątków należeć mają sytuacje, w których jednostka 

naukowa realizuje projekt bez zaangażowania sektora biznesu. W przypadku świata nauki 

większy nacisk kładzie się również na potrzebę współuczestnictwa polskich zespołów 

naukowych w badaniach o międzynarodowym znaczeniu, co ma być możliwe m.in. dzięki 

wspomnianej infrastrukturze B+R. Wreszcie, oczekuje się wsparcia sektora przedsiębiorstw 

w prowadzeniu działalności innowacyjnej, przez wyspecjalizowane IOB. 

Bezpośrednim efektem wsparcia ma być wzrost liczby prowadzonych prac B+R 

w jednostkach naukowych (JN) i przedsiębiorstwach oraz projektów w zakresie rozwiązań 

innowacyjnych. Ich oczekiwanym rezultatem mają być wyniki badań naukowych i prac 

rozwojowych, jak również innowacyjnych rozwiązań gotowych do zastosowania 

w gospodarce, w obszarach wyznaczonych odpowiednio przez KIS lub RIS. W Umowie 

Partnerstwa położono szczególny nacisk na zwiększoną aplikacyjność prowadzonych badań.  

5.2.3 Oczekiwane efekty końcowe wsparcia 

Pożądane, końcowe efekty wsparcia częściowo wychodzą poza bezpośrednie, projektowe 

skutki interwencji. Naturalnie, po zakończeniu realizacji prac B+R, oczekuje się ich wdrożeń 

na rynek w powiązaniu z odpowiednią aktywnością w obszarze ochrony praw własności 

intelektualnej i przemysłowej. Przy czym, w ramach UP przewidziano, że działania 

wdrożeniowe będą niezależnie wspierane w ramach instrumentów zorganizowanych wokół 

CT3 (w przypadku części projektów CT1 warunkiem koniecznym jest wdrożenie innowacji 

na rynek). Zapewnienie środków na wdrożenia ma stanowić swoisty bodziec 

do podejmowania ryzykownej działalności badawczej. 

Naturalnym, pożądanym skutkiem zrealizowanych wdrożeń ma być rozwój realizujących je 

podmiotów. Ma on przyjąć postać materialną w postaci zwiększonej skali prowadzonej 

działalności, internacjonalizacji, długotrwałego wzrostu zatrudnienia itd.  

Innym, oczekiwanym efektem, który pozostaje bezpośrednio powiązany z CT1, jest wzrost 

potencjału podmiotów korzystających ze wsparcia (bezpośrednio lub pośrednio), 

tj. przedsiębiorstw, jednostek naukowych, podmiotów otoczenia biznesu, do prowadzenia 



 

 

   
31 

 

oraz wsparcia realizacji prac B+R oraz działalności innowacyjnej. Zdobyte doświadczenia, 

potencjał materialny nabyty w perspektywie 2014-2020 oraz rozwój trwałych powiązań 

między sektorem nauki i przedsiębiorcami ma procentować w kolejnych latach, przekładając 

się na dalszy rozwój prowadzonej działalności B+R.  

Wszystkie te zmiany powinny również przynieść pozytywne efekty społeczno-ekonomiczne, 

tak w sferze gospodarki krajowej jak i regionalnej. 

Podsumowanie powyższej teorii interwencji, przedstawiono na kolejnym schemacie, który 

wskazuje zakładane relacje przyczynowo-skutkowe, jakie miały wystąpić w związku 

z uruchomieniem wsparcia w ramach CT1, w perspektywie finansowej 2014-2020. 
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Schemat 1. Teoria zmiany dla CT1: Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji  

 
Źródło: Opracowanie własne. 
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5.3 Komplementarność wewnętrzna i zewnętrzna wsparcia 

Kwestia wewnętrznej i zewnętrznej komplementarności wsparcia w ramach CT1 jest 

stosunkowo trudna do jednoznacznej oceny, głównie z powodu niejasności dotyczących 

demarkacji wsparcia CT1 pomiędzy krajowymi i regionalnymi programami operacyjnymi, 

a także rozmaitych efektów związanych z jasno określoną demarkacją wsparcia w tym 

obszarze lub jej brakiem. Stąd też wszelkie analizy muszą być prowadzone ostrożnie, 

z uwzględnieniem wysokiego skomplikowania tego aspektu. 

Jeżeli chodzi o wsparcie z poziomu krajowego (w ramach Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój) oraz 16 regionalnych programów operacyjnych, to, jak wspominaliśmy 

wcześniej, nie istniała formalnie przyjęta linia demarkacyjna pomiędzy oboma szczeblami 

programów (krajowych i regionalnych). W jednym z ostatnich roboczych projektów linii 

demarkacyjnej (wersja z 23 stycznia 2015 roku) wskazywano, że z poziomu regionalnego 

miały być finansowane projekty o mniejszej wartości, zaś z poziomu krajowego większe 

projekty. Przykładowo: 

 W ramach PI 1a z poziomu krajowego wspierana miała być strategiczna 

infrastruktura badawcza w jednostkach naukowych, a z poziomu regionalnego 

pozostała infrastruktura badawcza. 

 W ramach PI 1b z poziomu krajowego wspierane miały być inwestycje 

w tworzenie lub rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej w 

przedsiębiorstwach: dla projektów powyżej 10 mln zł z poziomu krajowego, 

poniżej zaś 10 mln zł z  poziomu regionalnego. 

 Z kolei, także w ramach PI 1b, w przypadku wsparcia prac B+R prowadzonych 

przez przedsiębiorstwo lub konsorcjum z wiodącą rolą przedsiębiorstwa dla 

projektów finansowanych z poziomu krajowego, brak miało być limitu całkowitej 

wartości projektu, a z kolei dla projektów finansowanych w ramach RPO limit ten 

miał wynosić 5 mln zł. 

 W przypadku wsparcia w formie bonów na innowacje dla MŚP z przeznaczeniem 

na zakup usługi związanej z opracowaniem nowego lub ulepszonego  produktu 

lub usługi miała obowiązywać demarkacja kwotowa – wsparcie powyżej 50 tys. zł 

miało być realizowane tylko z poziomu krajowego. 

Ostatecznie jednak linia demarkacyjna oficjalnie nie weszła w życie, stąd też (przynajmniej 

teoretycznie) z poziomu regionalnego mogły być wspierane także relatywnie duże projekty. 

Faktycznie jednak w niektórych regionach maksymalne wielkości dofinansowania były 

(przynajmniej przez pierwszy okres wdrażania RPO) zbieżne z wielkościami zawartymi 

w projekcie linii demarkacyjnej. W późniejszym okresie (choć nadal na poziomie regionalnym 

wielkości projektów i dofinansowania były znacząco niższe, niż w ramach POIR) to faktycznie 

przedsiębiorca decydował (biorąc pod uwagę takie kwestie jak wielkość dofinansowania, 

katalog kosztów kwalifikowalnych, a także zapewne przewidywany czas oceny wniosku), 

czy należy (warto) ubiegać się o finansowanie z poziomu krajowego, czy też w ramach 
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regionalnego programu operacyjnego. Oczywiście taka sytuacja miała zarówno swoje zalety 

(przedsiębiorca mógł wybierać do jakiego programu aplikuje, w wielu przypadkach mógł też 

w razie nieskutecznego aplikowania w programie krajowym, ponownie składać zbliżony 

wniosek w ramach odpowiedniego RPO lub na odwrót), jak i wady (konkurencja oferty obu 

programów, dezorientacja niektórych przedsiębiorców, a w rezultacie być może nawet 

zmniejszona efektywność wykorzystywania środków publicznych). 

Dane pozyskanie z systemu SL 2020 na koniec 2020 roku19 wskazują, że: 

 Mediana wartości dofinansowania projektu dla firm i jednostek badawczo-

rozwojowych w ramach POIR  w ramach CT1 wynosiła ok. 1 680 tys. złotych. 

 Jednocześnie mediana wartości dofinansowania projektu dla firm i jednostek 

badawczo-rozwojowych w ramach wszystkich RPO (również w CT1) wynosiła ok. 

820 tysięcy złotych (a wiec ponad dwa razy mniej). 

 W miarę postępu wdrażania można mówić o postępującej konwergencji 

wielkości projektów realizowanych przez firmy z poziomu regionalnego 

i krajowego, wartość projektów w regionach powoli rosła, a finansowanych 

ze środków POIR malała. 

 Z kolei w przypadku projektów, realizowanych przez uczelnie i instytuty 

badawcze mediana dofinansowania wynosiła 3,04 mln zł w przypadku POIR 

i 15,8 miliona złotych w przypadku RPO. 

Powyższe wyniki są zatem stosunkowo niejednoznaczne, choć jasno wskazują na mniejszą 

wartość projektów dla firm, finansowanych z poziomu regionalnego. 

Z kolei, jak wskazują wyniki niektórych ewaluacji20, badani przedsiębiorcy wyrażali opinie, że 

generalnie, w ich ocenie, ubieganie się o wsparcie z poziomu krajowego (de facto chodzi tu 

przeważnie o ofertę w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój) jest związane ze 

znacznie mniejszymi wymogami formalnymi, a także, że procedury aplikowania 

o finansowanie są znacznie bardziej „przyjazne”. W części ewaluacji zwracano również 

uwagę na to, że czas oceny wniosków projektowych w ramach niektórych regionalnych 

programów operacyjnych jest bardzo długi21, podczas gdy na poziomie krajowym (chociaż 

oczywiście wiele zależało od konkretnej instytucji i odpowiedniego konkursu, dodatkowo 

wprowadzona w pewnym momencie możliwość merytorycznej poprawy wniosku przyczyniła 

się do tego, że czas trwania procesu oceny nieco się wydłużył) jest on znacząco krótszy. 

                                                      
19 Warto przy tym mieć świadomość, że dane te dotyczą także tzw. projektów parasolowych, stąd też używamy 
miary. jaką jest mediana, która jest znacznie mniej wrażliwa na tego typu zakłócenia, niż średnia.  
20 Np. „Ewaluacja pierwszych efektów wsparcia POIR w zakresie prac B+R oraz wdrażania wyników prac B+R 
realizowanych w przedsiębiorstwach” (2020). Warszawa: MFiPR. Raport opracował zespół w składzie:  Anna 
Borowczak, Karolina Dobrowolska, Tomasz Klimczak, Bartosz Ledzion, Adam Miller (koordynator badania), 
Adam Płoszaj, Zuzanna Popis. 
21 Zob. na przykład „Ewaluacja efektów wsparcia przedsiębiorstw (w tym MŚP) oraz ich innowacyjności 
i internacjonalizacji w województwie dolnośląskim w perspektywie 2014-2020”, (2020). UMWD. 
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W zrealizowanym w 2018 roku badaniu22  wskazano wręcz, że we wszystkich 

rozstrzygniętych (do momentu przygotowania raportu) przez NCBR naborach z działań 1.1, 

1.2, 4.1.1, 4.1.2 i 4.1.4 średni czas oceny wyniósł 74 dni, podczas gdy na poziomie 

regionalnym średni czas oceny wniosków na projekty badawczo-rozwojowe wyniósł 

aż 180 dni (sic!)23. 

Autorzy powyższego raportu wskazywali także , że, zdaniem badanych przedsiębiorców, 

na taką sytuację wpływ mogły mieć takie czynniki jak częstsze nabory na poziomie krajowym 

(co zmniejszało liczbę wniosków ocenianych w ramach danego konkursu lub etapu 

konkursu), a na poziomie regionalnym znacznie wyższy poziom formalizacji oceny, a także 

mniejsza skala wykorzystywania elektronicznej drogi komunikacji.  

Na decyzję przedsiębiorców wpływ mogła mieć też niekorzystna ocena sprawności 

współpracy z odpowiednią instytucją zarządzającą lub pośredniczącą na etapie realizacji 

projektu. Przykładowo, w niektórych regionach czas rozliczania wydatków i ostatecznie 

przekazywania kolejnych transzy dofinansowania był bardzo wydłużony24. Dodatkowo, 

wsparcie z poziomu krajowego było przeważnie lepiej wypromowane, a rozpoznawalność 

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na ogół znacznie wyższa, niż odpowiedniej instytucji 

regionalnej (chociaż zależało to od sytuacji w danym regionie). Naturalnie, piszemy tutaj 

o generalnym odczuciu i tendencji, zapewne w niektórych regionach mogło to wyglądać 

inaczej. 

Jak wskazywano w zrealizowanych wywiadach, niebagatelnym czynnikiem było też 

przeznaczenie znacznie większych środków z pomocy technicznej na funkcjonowanie 

systemu oceny wniosków w ramach POIR, w porównaniu do środków przewidzianych 

na poziomie regionalnym; w szczególności znaczące różnice dotyczyły wynagrodzeń 

ekspertów oceniających, znacznie wyższych na poziomie krajowym. 

Ważnym czynnikiem, skłaniającym wielu przedsiębiorców do aplikowania o wsparcie 

z poziomu krajowego, była też konieczność wpisywania się (dla projektów w ramach CT1. 

polityki spójności) w odpowiednie regionalne lub krajowe inteligentne specjalizacje. 

Na poziomie krajowym nie dość, że liczba specjalizacji była znacznie większa (obecnie wynosi 

ona 13 specjalizacji, we wcześniejszych latach sięgała ona jednak nawet 20, podczas gdy 

typowo liczba specjalizacji regionalnych waha się pomiędzy trzema i pięcioma 

specjalizacjami, chociaż w niektórych regionach była większa), to jeszcze ich definicje były 

często znacznie bardziej „pojemne” od specjalizacji regionalnych, stąd też łatwiej było się 

                                                      
22 „Ocena skuteczności wdrażania POIR (Moduł I, Etap I) (2018). Warszawa: NCBR. 
23 Argumenty o szybszym czasie oceny wniosków w ramach POIR pojawiały się też w analizowanych badaniach, 
dotyczących poszczególnych RPO. 
24 Ibidem. 
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w nie wpisać25. Zwiększało to szanse na skuteczne ubieganie się o środki, poprzez mniejsze 

ryzyko nie wpisania się w odpowiednią KIS. 

Jeżeli chodzi o skuteczność aplikowania (udział wniosków zaakceptowanych do 

dofinansowania do ogólnej liczby wniosków), to na poziomie regionalnym była ona 

zróżnicowana (w zależności od danego RPO, typu działania oraz konkretnego naboru), o ile 

w ramach POIR w połowie 2019 roku wynosiła ona 26% dla działań I Osi Priorytetowej i 23% 

dla działań IV Osi Priorytetowej26, to na poziomie regionalnym była ona generalnie zbliżona 

(na poziomie 18-24%, choć zdarzały się konkursy, w których sięgała nawet 45-47%27). 

Ostatecznie zatem można powiedzieć, że w sferze finansowania projektów badawczo- 

rozwojowych formalnie nie istniał żaden podział pomiędzy szczeblem regionalnym 

i krajowym, realnie natomiast demarkacja taka do pewnego stopnia (bazując na projekcie 

linii demarkacyjnej) istniała. Ocena takiej sytuacji jest dość niejednoznaczna. Z jednej strony 

można ją oceniać jako korzystną, przedsiębiorcy mieli bowiem wybór, jeżeli chodzi 

o program wsparcia, o dofinansowanie w ramach którego chcą się ubiegać. Także niektórzy 

respondenci w ramach przeprowadzonych wywiadów mówili, że taką sytuację należy oceniać 

korzystnie. 

Z drugiej jednak strony w rezultacie szerokiego zakresu projektów finansowanych z obu 

poziomów, istniała realna konkurencja pomiędzy POIR i RPO (przynajmniej w przypadku 

projektów o średniej wartości), skutkująca niekiedy tym, że pojawiały się problemy 

z wykorzystaniem alokacji. Jak wskazali autorzy cytowanego wcześniej raportu28 /…/ 

praktycznie nie istnieje konkurencja między POIR a RPO jeżeli chodzi o projekty badawczo-

rozwojowe, w których minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych nie przekracza kwoty 

1 mln zł. Każdy projekt B+R realizowany przez firmę z sektora MŚP, którego wartość kosztów 

kwalifikowalnych mieści się w przedziale 1 mln zł – 5 mln zł mógłby zostać złożony zarówno 

w kilkunastu województwach, jak i w [wybranych] dwóch konkursach skierowanych do MŚP 

z poddziałania 1.1.1, większości konkursów z działania 1.2 a także we wszystkich konkursach 

z poddziałania 4.1.2 (oczywiście pod warunkiem wpisywania się w ich zakres tematyczny). 

 

 

 

                                                      
25 „Ewaluacja wsparcia w ramach POIR w zakresie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji” (2018). Warszawa: 
MIiR. 
26 „Ewaluacja systemu wyboru projektów POIR 2014-2020 – ocena wybranych zmian (2019). Warszawa: MIiR. 
27 Obliczenia własne, na podstawie „Ewaluacja wsparcia w zakresie wzmacniania badań naukowych, rozwoju 
technologicznego i innowacji w ramach 1. osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020” (2019). UMWM, „Ocena trafności wsparcia sfery B+R 
w ramach RPO WŁ 2014 2020” (2019). UMWŁ czy też „Ewaluacja efektów wsparcia przedsiębiorstw (w tym 
MŚP) oraz ich innowacyjności i internacjonalizacji w województwie dolnośląskim w perspektywie 2014-2020” 
(2020). UMWD. 
28 „Ocena skuteczności wdrażania POIR...”, op. cit. 
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Jak wskazuje cytowany raport: 

 W ramach POIR, tylko w bardzo nielicznych konkursach organizowanych przez 

NCBR, minimalna wartość projektu mogła być niższa niż 1 milion złotych (nieco 

inaczej wyglądała sytuacja w ramach działań w CT1 wdrażanych przez PARP). 

 Znacząca konkurencja istniała w sferze projektów o wartości pomiędzy 1 i 5 mln 

złotych (takie projekty były finansowane zarówno w ramach RPO, jak i POIR). 

 Dla projektów o wartości pomiędzy 5 i 10 milionów złotych konkurencja była 

znacząco mniejsze (w większości regionów maksymalna wartość projektu 

w  ramach CT1 wynosiła 4,3-5 mln złotych). 

 Z kolei dla projektów powyżej 10 mln złotych konkurencja pomiędzy szczeblem 

regionalnym i krajowym była minimalna i dotyczyła tylko nielicznych 

województw, w których albo nie określono maksymalnej wartości projektu albo 

też w których wynosiła ona kilkadziesiąt milionów złotych. 

Fakt konkurencji w pewnym segmencie projektów (tj. przede wszystkim o wartości od 5 do 

10 mln złotych) był oceniany rozmaicie. Część badanych w ramach prowadzonych wywiadów 

oceniała, że konkurencja była słabo odczuwalna, a jej ewentualne niekorzystne efekty słabo 

widoczne. Wskazywano także, że wsparcie w ramach RPO było w niektórych przypadkach 

używane jako alternatywa dla firm, którym nie udało się uzyskać wsparcia w ramach POIR. 

Pojawiały się jednak także opinie, że taka konkurencja nie była korzystna.  

W wywiadach podkreślano natomiast występowanie realnej konkurencji w ramach działań 

oferujących tzw. „Bony na innowacje” (oczywiście tylko w regionach w których tego typu 

wsparcie zostało zaprojektowane). Wsparcie z poziomu krajowego (oferowane przez PARP) 

było znacznie lepiej rozpropagowane, dodatkowo, ze względu na niewielką wartość 

przeciętnych projektów w regionach, ich przygotowywaniem nie były na ogół 

zainteresowane firmy doradcze, które w bardzo wielu przypadkach skutecznie promują 

ofertę poszczególnych działań29. 

Na poziomie regionalnym znacznie trudniej było też opracować i wdrożyć procedury 

dotyczące zasad przerywania projektów w sytuacji, gdy odpowiedni projekt badawczo 

rozwojowy na danym etapie okaże się porażką30. Badani przedsiębiorcy wskazywali także 

niekiedy (oczywiście sytuacja w poszczególnych regionach była zróżnicowana), że 

– przykładowo – w ramach działań wdrażanych przez NCBR stosowano korzystniejsze 

postanowienia umów ( dotyczące na przykład terminów płatności, rozliczenia zaliczki, 

sposobu zabezpieczenia zaliczki)31. Zwracano także uwagę na to, ze w wielu przypadkach na 

poziomie krajowym (głównie w NCBR) pracownicy odpowiednich IP byli bardziej 

kompetentni (zapewne także dzięki swojej specjalizacji, na poziomie regionalnym często 

                                                      
29 Przy małej wartości projektu odpowiednio niewielkie jest też wynagrodzenie za przygotowanie wniosku. 
30 „Ewaluacja efektów wsparcia przedsiębiorstw…”, op. cit. 
31 „Ewaluacja wsparcia w zakresie wzmacniania...”, op. cit. 
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pracownicy odpowiadali za wsparcie w różnych sferach), bardziej dopracowane i przyjazne 

dla użytkownika były też generatory wniosków32. 

Warto też wskazać (wątek ten pojawiał się w wywiadach), że w sytuacji obowiązywania linii 

demarkacyjnej mogłyby się pojawić innego rodzaju problemy, polegające na przykład na tym, 

ze dany typ projektu na poziomie danego regionu mógłby w ogóle nie być wspierany (linia 

demarkacyjna opisuje tylko dopuszczalne rodzaje projektów finansowane z obu poziomów, 

natomiast nie każdy region zawsze decyduje się na uruchomienie danego typu wsparcia).   

Gros badanych wskazywało, że idealnym rozwiązaniem byłby rodzaj „miękkiej”, elastycznej 

demarkacji, czyli generalne sugerowanie jakie typy projektów powinny być oferowane 

z poziomu krajowego, a jakie z regionalnego, jednocześnie jednak bez twardego 

egzekwowania podziału i z możliwością odstępstw (indywidualnych rozwiązań) dla 

poszczególnych regionów. Demarkacja taka mogłaby dotyczyć wielkości i typów projektów. 

Zwracano też uwagę na to, że potencjał poszczególnych regionów (a więc i potencjalna 

podaż odpowiednich projektów) jest bardzo zróżnicowany i uniwersalna demarkacja 

mogłaby być niekorzystna albo dla najsłabszych albo dla najmocniejszych regionów. 

Pojawiały się też głosy wskazujące na to, że rozwiązanie, zgodnie z którym projekty 

kompleksowe, zakładające różne obszary interwencji (jak jest to planowane w ramach 

FENG), powinny być realizowane z poziomu krajowego, a mniej złożone z poziomu 

regionalnego. Zdecydowanie i powszechnie zwracano także uwagę na to, że utrzymanie 

oferty projektów B+R w regionach pozwoli na łatwiejszy dostęp do takiego finansowania, 

szczególnie dla najmniejszych firm, a także utrzymanie ważnego efektu edukacyjnego, który 

nieco trudniej osiągnąć z poziomu krajowego. Dzięki utrzymaniu wsparcia, będzie także 

możliwe zachowanie i rozwój odpowiednich kompetencji wśród pracowników urzędów 

marszałkowskich, a także współpracujących z nimi ekspertów. 

Alternatywnie, wskazywano, że w kolejnym okresie można by utrzymać obecne rozwiązania, 

czyli de facto brak demarkacji. 

Niezależnie od ostatecznych rozwiązań, w kilku wywiadach wskazywano, że (w razie 

wprowadzenia demarkacji) z całą pewnością nie powinna ona (a pojawiają się takie pomysły) 

sztywno opierać na krajowych i regionalnych inteligentnych specjalizacjach. Nie są one 

bowiem wystarczająco zoperacjonalizowane, a relacje między nimi także nie są precyzyjnie 

określone. Nota bene, w niektórych wywiadach wskazywano, że RIS prowadziły pośrednio do 

naturalnej demarkacji (o ile w danym regionie dozwolone było finansowanie relatywnie 

dużych projektów) – przedsiębiorcy wpisujący się z projektami w specjalizacje regionalne 

aplikowali do RPO, a pozostali do POIR (ze względu na znacznie większą „pojemność” KIS). 

Kolejnym ważnym wymiarem związanym z komplementarnością wsparcia projektów B+R 

było stworzenie możliwości wdrażania wyników prac B+R, przeprowadzonych w ramach 

                                                      
32 „Ocena trafności wsparcia sfery B+R w ramach RPO WŁ 2014 2020”, op. cit. 
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projektów sfinansowanych ze środków europejskich w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 1b, 

w dziedzinie instrumentów oferowanych w ramach działań CT3.  

Na poziomie krajowym kluczowym działaniem w ramach POIR, mającym służyć wdrażaniu 

wyników prac badawczo-rozwojowych, było działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac 

B+R”, składające się z trzech poddziałań, z których kluczowe znaczenie miały poddziałanie 

3.2.1 „Badania na rynek” oraz poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”.  

Z przeprowadzonej analizy ww. instrumentów interwencji wynika jednak, że skala 

prawdopodobnego33 wdrażania wyników prac badawczo-rozwojowych w ramach 

wymienionych poddziałań, jest dość ograniczona. Na podstawie danych na 31 grudnia 

2020 roku34 można stwierdzić, że tylko 4,3% beneficjentów35 działań 1.1 i 1.2 POIR było 

jednocześnie beneficjentami poddziałań 3.2.1 i 3.2.2 POIR. Dodatkowo, jeżeli zastosujemy 

zdroworozsądkowy warunek, zakładający, że projekt realizowany w ramach poddziałań 3.2.1 

i 3.2.2 może dotyczyć wdrażania wyników prac badawczo-rozwojowych, zrealizowanych 

w ramach działań I Osi Priorytetowej POIR tylko w odpowiednim odstępie czasowym 

pomiędzy oboma typami projektów, to tylko 1,8% beneficjentów I Osi Priorytetowej POIR 

spełnia ten warunek36. Założyliśmy przy tym, że podpisanie umowy na projekt w ramach 

poddziałań 3.2.1 i 3.2.2 ma miejsce nie wcześniej, niż na pół roku przed planowanym 

zakończeniem projektu badawczo-rozwojowego (przyjmujemy, że na pół roku przed końcem 

projektu znane są już wyniki badań, a ostatnie pół roku może być poświęcone kwestiom 

rozliczeniowym i sprawozdawczym). Powody takiej sytuacji mogą być rozmaite, 

do najważniejszych należy zaliczyć następujące z nich: 

 Projekt badawczo-rozwojowy zakończył się porażką (co jest wpisane w naturę 

tych projektów) i po prostu nie ma czego wdrażać. 

 Beneficjenci (szczególnie w obecnym trudnym okresie pandemii COVID-1937) 

nie są gotowi do wdrażania wyników. Wynika to tak z niestabilnej sytuacji 

społeczno-gospodarczej, jak i problemów w dostępie do uzupełniającego 

finansowania komercyjnego (w ciągu 2020 roku banki poważnie zaostrzyły 

                                                      
33 Prawdopodobnego, gdyż przeanalizowaliśmy tylko czy beneficjenci odpowiednich działań POIR, w ramach 
CT1, są też beneficjentami odpowiednich działań w ramach CT3, bardziej precyzyjne podejście wymagałoby 
analizy celów i zakresu realizowanych projektów, co byłoby bardzo trudne i czasochłonne. 
34 Dane Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej – stan wdrażania Funduszy Europejskich w Polsce na 31 
grudnia 2020 roku na podstawie danych z Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014, obliczenia 
własne. Dane dotyczą wszystkich projektów dla których umowy (w ramach okresu 2014-2020) podpisano do 
końca grudnia 2020 roku. 
35 Unikatowych firm, identyfikowanych po numerze NIP. 
36 Podobne wnioski sformułować można na podstawie przeprowadzonych w niniejszym badaniu wywiadów 
z przedstawicielami instytucji zarządzających i pośredniczących w ramach regionalnych programów 
operacyjnych  (wszystko wskazuje na to, że opisywane tu zjawisko występowało powszechnie). 
37 O negatywnym wpływie skutków pandemii koronawirusa na procesy komercjalizacji wyników działalności 
badawczo-rozwojowej piszemy bardziej szczegółowo w podrozdziale 7.2 (analiza na podstawie studiów 
przypadku beneficjentów wsparcia w ramach CT1 – na poziomie krajowym i regionalnym). 
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kryteria oceny wniosków, a także wymogi dotyczące na przykład przedkładanych 

zabezpieczeń).  

 Wyniki projektu badawczo-rozwojowego są wdrażane na bazie środków 

własnych lub finansowania komercyjnego – szczególnie w pierwszym przypadku 

wdrażanie można zacząć bardzo szybko, co niestety nie jest regułą w przypadku 

finansowania publicznego. 

Dodatkowo, warto wskazać, że wiele projektów badawczo-rozwojowych jest jeszcze 

w trakcie realizacji i niestety ma tylko minimalne szanse na pozyskanie finansowania 

w ramach kończącej się perspektywy finansowej 2014-2020. 

Z kolei, jeżeli chodzi o synergię i komplementarność pomiędzy projektami badawczo-

rozwojowymi realizowanymi z poziomu krajowego i regionalnego, a programem Horyzont 

2020, to dostępne badania (choć zrealizowane na dość wczesnym etapie wdrażania obu grup 

programów) wskazują, że są one dość ograniczone38 i że wiele można w tej sferze poprawić.  

Poważnym problemem (na co wskazywano w wywiadach) były odmienne od programów 

realizowanych ze szczebla krajowego i regionalnego zasady kwalifikowalności wydatków 

w ramach Horyzontu 2020, a także to, że wsparcie ze szczebla europejskiego nie miało 

charakteru pomocy publicznej. Stąd też duże problemy w dostosowaniu wsparcia 

i umiarkowana popularność przedsięwzięcia Seal od Excellence (o czym piszemy dalej). 

Z drugiej strony, projekty realizowane w ramach programów ramowych Unii Europejskiej są 

bardzo specyficzne, ze względu na ich wielkość (w tym budżet), złożoność oraz 

zaangażowanie wielu partnerów z różnych krajów, na co wskazuje też śródokresowa 

ewaluacja programu39. Jednocześnie z tej ewaluacji jasno wynika, że zarówno 7 Ramowy 

Program Badawczy, jak i Horyzont 2020 nie konkurowały z finansowaniem projektów 

badawczo-rozwojowych z poziomu krajowego i wspierały odrębne typy projektów. Z kolei 

brak alternatywnego finansowania dla rodzaju działań finansowanych w ramach projektów 

Horyzont 2020 został wymieniony jako główny powód (wskazało na niego 92% badanych), 

dla którego respondenci w badaniach ilościowych nie kontynuowaliby realizacji swoich 

projektów, gdyby nie otrzymali finansowania w ramach Horyzontu 2020. Dodatkowo, 

nakładanie się obu programów nie jest postrzegane jako znaczący problem, ze względu na 

różny zasięg geograficzny obu typów instrumentów, tj. programów krajowych lub 

regionalnych w ramach EFSI, podczas gdy Horyzont 2020 opiera się na partnerstwach 

ponadnarodowych i tworzeniu sieci, a zatem pomaga wzmocnić współpracę naukową w skali 

UE i międzynarodowej. 

                                                      
38 ‘Synergies between Framework Programmes for Research and Innovation and European Structural and 
Investment Funds’, the Joint Institute for Innovation Policy (2017). JIIP, a także „Analiza wykorzystania przez 
polskich beneficjentów środków w ramach programów zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską: 
Horyzont 2020” (2017). Warszawa: MIiR 
39 ‘In-Depth Interim Evaluation of Horizon 2020’ (2017). Commission Staff Working Document. 
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Ciekawym aspektem komplementarności programu Horyzont 2020 i realizowanych 

z poziomu krajowego programów polityki spójności jest natomiast Seal of Excellence, czyli 

rozwiązanie polegające na tym, że projekty, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną 

w ramach Horyzontu 2020, a które nie otrzymały finansowania ze względu na brak 

wystarczających środków finansowych, mogą ubiegać się o finansowanie w ramach 

programów realizowanych z poziomu krajowego przy bardzo uproszczonej ocenie wniosku 

(nie jest oceniana innowacyjność i zasadność realizacji samego projektu, a tylko badane są 

kwestie formalne i zdolność wnioskodawcy do realizacji projektu). Skala zastosowania tego 

instrumentu nie jest bardzo duża, ale jednak znacząca: 

 W ramach POIR odpowiednie konkursy dla tego typu firm zorganizowano 

w ramach w poddziałania 2.4.1 „Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów 

inno_LAB” – Pilotaż Granty dla Seal of excellence. Łącznie dofinansowanie 

otrzymało 30 firm na cele związane z przygotowaniem wniosków do fazy 2. 

‘SME Instrument’ w ramach programu Horyzont 202040. 

 Z kolei w ramach „Szybkiej Ścieżki” (poddziałanie 1.1.1 POIR) przeprowadzono 

4 nabory dla projektów legitymujących się Seal of Excellence, w wyniku czego 

dofinansowano 26 projektów (w naborach złożono łącznie 36 wniosków)41. 

 Próbę wykorzystanie instrumentu podjęto także w ramach działania 1.2 RPO 

Województwa Mazowieckiego, ostatecznie jednak w wyniku przeprowadzenia 

dwóch naborów nie rekomendowano do dofinansowania żadnego projektu 

(w jednym z konkursów nie złożono żadnego wniosku, w drugim zaś żaden 

wniosek nie przeszedł oceny formalnej)42. 

5.4 Wsparcie w ramach celu tematycznego 1 w innych państwach członkowskich 
UE 

Analizując obszary interwencji  w ramach CT1 w innych krajach Unii Europejskiej można 

zidentyfikować pewne dobre praktyki, które potencjalnie można wykorzystywać w Polsce. 

Naturalnie, warto mieć świadomość różnic pomiędzy poszczególnymi krajami członkowskimi, 

które mogą istotnie ograniczać możliwość zastosowania określonych rozwiązań w Polsce. 

Różnice te dotyczą zarówno aspektów prawno-organizacyjnych, jak na przykład relatywna 

słabość organizacji przedstawicielskich biznesu w Polsce, w przeciwieństwie, do krajów 

w których wszyscy przedsiębiorcy są z mocy prawa są członkami takich organizacji 

– przykładowo, z taką sytuacją mamy do czynienia w Niemczech. Dodatkowo, pewne 

znaczenie może również odgrywać skłonność do współpracy i poziom zaufania społecznego, 

który w Polsce jest stosunkowo niski43. 

                                                      
40 Dane PARP, nie mamy danych o liczbie złożonych wniosków. 
41 Dane NCBR. 
42 Dane IZ RPO WM.  
43 Wskazują na to chociażby wyniki cyklicznego Europejskiego Sondażu Społecznego – zob. European Social 
Survey. 

https://www.europeansocialsurvey.org/
https://www.europeansocialsurvey.org/
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W wielu krajach, podobnie jak i w Polsce, wsparcie na projekty B+R jest dostępne z różnych 

źródeł, to znaczy ze środków krajowych, ale przede wszystkim europejskich (z poziomu 

regionalnego, krajowego i europejskiego), a także w różnej formie (bezzwrotnej w postaci 

dotacji i zwrotnej w postaci instrumentów finansowych). W rezultacie, dla wielu 

potencjalnych wnioskodawców nie jest jasne, które programy wsparcia są dla nich 

najbardziej odpowiednie; wspierają one bowiem różne typy projektów, często też posiadają 

odmienne katalogi wydatków kwalifikowalnych, odmienne mogą też być wielkości projektów 

/ maksymalnej dotacji, a także intensywność wsparcia. 

Jednocześnie niestety brakuje osób i instytucji, które byłyby w stanie zapewnić kompleksowe 

doradztwo dotyczące odpowiedniego doboru programu wsparcia do typu projektu i potrzeb 

oraz preferencji potencjalnego beneficjenta44. Tak, jak i w wielu innych sferach, dominuje 

niestety podejście „silosowe” i koncentracja wyłącznie na programach dostępnych z poziomu 

danego kraju członkowskiego (zarówno programy krajowe, jak regionalne) albo ofercie 

programów ramowych Unii Europejskiej. Dodatkowo, oferta instrumentów finansowych 

(szczególnie z poziomu europejskiego) jest opisywana dość hermetycznym językiem. 

W rezultacie nie jest to czynnik zachęcający i wielu potencjalnych wnioskodawców dlatego 

się nią nie interesuje. Ponadto istniejące punkty informacyjne i doradcy mają także w tym 

przypadku charakter wyspecjalizowany i często nie dysponują odpowiednią wiedzą 

o dostępnych programach dotacyjnych, a tylko o wsparciu w formie zwrotnej45 (problem ten 

dotyczy na pewno niektórych krajów UE). Z taką sytuacją mamy niestety także do czynienia 

do pewnego stopnia w Polsce. Wprawdzie instytucje doradzające w sferze wsparcia 

dotacyjnego i wsparcia w formie instrumentów finansowych niekiedy ze sobą współpracują 

(jak na przykład odpowiednie punkty kontaktowe, zajmujące się programami badawczymi UE 

i instrumentami finansowymi), to jednak bardzo trudno jest (zapewne poza komercyjnymi 

firmami doradczymi, chociaż one także raczej specjalizują się w instrumentach bezzwrotnych 

albo instrumentach zwrotnych) pozyskać szczegółowe informacje i wskazówki o programach 

wsparcia oferujących różne formy dofinansowania. 

Dobrym przykładem problemów związanych z pozyskaniem informacji o szerokiej palecie 

instrumentów, jest analiza możliwości finansowania projektów w sferze skoncentrowanej 

energii słonecznej (CSP) w Andaluzji, zaprezentowana w jednym z opracowań sewilskiego 

Joint Research Centre (wnioski przedstawione wcześniej również są oparte na tej 

publikacji46). W raporcie wskazuje się na konieczność wzmacniania kompetencji w sferze 

szerokiej oferty wsparcia projektów europejskich (wszelkie typy i źródła finansowania) i na 

tej bazie tworzenia odpowiedniej infrastruktury informacyjno-doradczej, a także bardziej 

precyzyjnego badania powodów, jakimi kierują się wnioskodawcy, podejmujący decyzję 

o aplikowaniu do konkretnego programu. 

                                                      
44 ‘Drawing funding and financing scenarios for effective implementation of Smart Specialisation Strategies’ 
(2018). EC. 
45 Ibidem. 
46 Ibidem. 
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Dodatkowo, w powyższej publikacji trafnie wskazuje się, na bazie doświadczeń z rozmaitych 

programów europejskich, ograniczenia powszechnie stosowanego pojęcia poziomu 

gotowości technologicznej (TRL – Technology Readiness Level ), jako odpowiedniego przede 

wszystkim do technologicznych aspektów projektów, ignorującego natomiast inne bardzo 

ważne elementy projektów (społeczne, innowacyjne, związane z prawami własności 

przemysłowej), a także niedostosowanego do projektów o nikłym udziale komponentu 

technologicznego. 

W niektórych publikacjach47wskazywano także na pewne wyzwanie, jakim są relacje między 

krajowymi a regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami, szczególnie z punktu widzenia 

podmiotów, które aplikują o wsparcie na projekty badawczo-rozwojowe zarówno na 

poziomie krajowym, jak i regionalnym. Chodzi generalnie o częstą niezależność obu typów 

klasyfikacji (tak jak to ma miejsce w Polsce) i konieczność każdorazowej odpowiedniej 

klasyfikacji projektu do danej specjalizacji. Z drugiej strony, z tego typu sytuacją mamy do 

czynienia w wielu krajach Unii Europejskiej i często nie jest to odbierane jako szczególnie 

istotny problem. 

W przypadku projektów międzynarodowych mających charakter badawczo-rozwojowy duże 

znaczenie ma także odpowiednie wsparcie ze strony rządu krajowego. Dobrym przykładem 

jest Austria, która jest bardzo aktywna w sferze tworzenia partnerstw pomiędzy instytucjami 

publicznymi (P2P – public-public partnerships). Przykładowo w ramach programu Horyzont 

2020 austriackie instytucje uczestniczą w 49 partnerstwach P2P, a dodatkowo koordynują 

5 z nich, co jest wynikiem wyraźnie lepszym od większość krajów o podobnych rozmiarach. 

Taki dobry rezultat jest w dużej mierze wynikiem wsparcia ze strony dwóch rządowych 

agencji, czyli Austriackiej Agencji Promocji Badań (FFG) wspierającej badania stosowane oraz 

Austriackiego Funduszu Naukowego (FWF) wspierającego badania podstawowe. Dodatkowo, 

tego typu sytuacja jest także wynikiem odpowiednich decyzji politycznych i silnego 

wspierania przez państwo austriackie międzynarodowej współpracy badawczej48. 

W rezultacie prowadzonych działań, austriackie jednostki badawcze zaczęły coraz aktywniej 

brać udział w międzynarodowych projektach, a także budować sieci kontaktów zagranicą. 

Austria zresztą rozpoczęła odpowiednie działania już w ramach 7. Programu Ramowego, 

w okresie realizacji którego prowadzono daleko posunięte konsultacje z organizacjami 

biorącymi udział w programie lub pragnącymi do niego aplikować.  Konsultacje te zostały 

bardzo dobrze odebrane i ostatecznie w ich wyniku Austriacka Agencja Promocji Badań 

stworzyła szeroka ofertę doradztwa i szkoleń, dotyczących przygotowywania wniosków do 

                                                      
47 ‘Layers, levels and coordination challenges: comparing S3 governance in Puglia and Extremadura’ (2019). 
Luxembourg: POUE. 
48 ‘ERA-LEARN: enabling systematic interaction with the P2P community’ (2019). Greece, FFG, FWF. 
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Horyzontu 2020, a także przybliżenia praktycznych zasad oceny wniosków (w tym 

w szczególności uwzględnienia perspektywy osób oceniających)49. 

Z kolei w przypadku Hiszpanii, która też stosunkowo skutecznie korzysta z Horyzontu 2020 

(czwarte miejsce według kryterium dofinansowania netto50), kluczowe było, położenie 

dużego nacisku (z najwyższego politycznego poziomu) na maksymalizację poziomu 

uczestnictwa hiszpańskich organizacji w programie, ustalając jako docelowy wskaźnik poziom 

9,5% wielkości, przypadających Hiszpanii, środków, w stosunku do całości wsparcia z którego 

korzystają kraje członkowskie UE (obecnie wskaźnik ten wynosi ok. 9%). Dodatkowo, 

w przypadku Hiszpanii bardzo ważnym czynnikiem była relatywna stabilność instytucjonalna, 

systemu wsparcia hiszpańskich instytucji, jeżeli chodzi o ich uczestnictwo w programach 

ramowych UE nie ulegał większym zmianom od połowy lat 90-tych XX wieku51. Inne źródła 

z kolei wskazują na intensywne zachęcanie do uczestnictwa rodzimych podmiotów 

w programie Horyzont 2020 (promowanie przykładów sukcesu, wczesne selekcjonowanie 

potencjalnych kandydatów i intensywny coaching), a także bogatą, stosunkowo 

równomiernie rozłożoną na terytorium kraju, sieć instytucji promujących ofertę programu 

i wspierających potencjalnych wnioskodawców52. 

W wielu krajach stosuje się także wsparcie finansowe przygotowywania wniosków. Jest ono 

stosowane także w Polsce (program „Granty na eurogranty” ), przy czym niekiedy sięga ono 

bardzo znaczących kwot (na przykład w Irlandii wynosi do 100 000 euro, podczas gdy 

w Polsce wynosi maksymalnie 280 000 zł). 

Przywołane wcześniej fińskie badanie53 kładzie też duży nacisk na rolę działań sieciujących 

i pomocy w nawiązywaniu kontaktów i znajdowaniu najbardziej doświadczonych 

kompetentnych partnerów, zarówno w gronie instytucji badawczych, jak i w sektorze 

przedsiębiorstw. Przykładowo w Niemczech wsparcie ze strony podmiotów publicznych dla 

potencjalnych wnioskodawców jest skoncentrowane niemal wyłącznie na nawiązywaniu 

kontaktów międzynarodowych, co jest szczególnie ważne w nastawionej na eksport 

gospodarce niemieckiej. 

Generalnie wskazuje się, że wiele krajów odchodzi od wsparcia skierowanego do szerokich 

grup wnioskodawców na rzecz wsparcia dostosowanego do potrzeb konkretnych osób 

i instytucji, tego typu podejście wydaje się znacznie lepiej sprawdzać, przy czym oczywiście 

jest ono znacznie trudniejsze i bardziej czasochłonne54 (częściowo może ono wynikać 

                                                      
49 ‘How can the EU Framework Programme for Research and Innovation increase the economic and societal 
impact of RDI funding in Finland?’ (2018). Helsinki: PMO. 
50 W odpowiednich zestawieniach Polska znajduje się na 15 miejscu, co ciekawe skuteczność aplikowania 
polskich organizacji nie różni się zasadniczo od hiszpańskich (14% - Hiszpania, 12% Polska). 
51 Ibidem. 
52 „Analiza wykorzystania przez polskich beneficjentów środków w ramach programów zarządzanych centralnie 
przez Komisję Europejską: Horyzont 2020” (2017). Warszawa: MIiR. 
53 ‘How can the EU Framework Programme…’, op. cit. 
54 Ibidem. 
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z priorytetów politycznych poszczególnych krajów, na przykład w Niemczech szczególnie 

wspierane jest przygotowywanie projektów z podmiotami z krajów o kluczowym znaczeniu, 

z punktu widzenia priorytetów niemieckiej polityki zagranicznej. 

Z polskiego punktu widzenia, jako kluczowe kwestie do poprawy na przyszłość warto zatem 

wskazać następujące obszary: 

 Wzmacnianie i upowszechnianie programów oferujących zindywidualizowane, 

dostosowane do potrzeb korzystających z niego firm, doradztwo, jak na przykład 

programy Innovation Coach czy STEP55. 

 Integracja doradztwa dotyczącego programów dotacyjnych i wsparcia w formie 

instrumentów finansowych, jest to o tyle ważne, że w perspektywie 2021-2027 będą 

zapewne często stosowane instrumenty łączące komponent zwrotny i bezzwrotny. 

W rzeczywistości oznacza to zapewne konieczność  znaczącego pogłębienia wiedzy 

osób oferujących doradztwo o instrumentach finansowych (jako jednak znacznie 

bardziej niszowym instrumencie). 

 Utrzymywanie, w miarę możności, sprawdzonych instytucji i programów wsparcia 

– stabilność w tej sferze jest bardzo ważną kwestią z punktu widzenia 

wnioskodawców. 

 Rozważenie rozbudowy sieci instytucji oferujących bezpłatne doradztwo i wsparcie, 

zarówno jeżeli chodzi o programy krajowe, jak i oferowane bezpośrednio z poziomu 

unijnego (z uwzględnieniem grup rodzajowych instrumentów – zwrotne, bezzwrotne, 

mieszane).  

                                                      
55 Projekt Innovation Coach skierowany jest do przedsiębiorców, którzy widzą potrzebę wprowadzenia 
innowacji w przedsiębiorstwie, ale nie wiedzą jak ten proces rozpocząć. W ramach projektu, przedsiębiorca 
otrzymuje bezpłatne wsparcie w formie analizy potencjału i potrzeb przedsiębiorstwa wykonanej przez coacha 
innowacji. Z kolei instrument  STEP polega na zindywidualizowanej analizie pomysłów na projekt, 
przygotowanych przez firmy, pod kątem możliwości uzyskania dofinansowania z POIR. Eksperci w ramach 
instrumentu przeprowadzają analizę mocnych i słabych stron pomysłu, i wskazują te elementy, które warto 
wzmocnić, ubiegając się o środki z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Więcej informacji o obu 
instrumentach można znaleźć na stronach Innovation Coach oraz STEP. 

http://www.innovationcoach.pl/
http://www.step.gov.pl/
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6 Efekty wsparcia obszaru B+R w perspektywie 2014-2020 

6.1 Stan wdrażania 

Na CT1 przeznaczono łącznie ponad 8,2 mld euro. Zdecydowana większość tych środków 

dystrybuowana jest w ramach programu krajowego, na który przypadło 6,2 mld euro, 

tj. około 26,4 mld zł. Z kolei regiony mają w tym obszarze do rozdysponowania  ponad 2 mld 

euro, odpowiadające ponad 9 mld zł56. Rozkład tych środków pomiędzy poszczególnymi 

regionami jest bardzo nierównomierny. Pod względem dostępnej alokacji w CT1 dominują 

województwa mazowieckie, małopolskie i śląskie, które dysponują od niemal 6 do niemal 

4 razy większymi środkami, niż zamykające stawkę województwo lubuskie. Analizując te 

dane należy jednak pamiętać, że wysokość alokacji na CT1 w poszczególnych RPO jest 

w dużej mierze pochodną całości środków dostępnych w tych programach. Równo połowa 

regionów przeznaczyła na CT1 od niemal 7 do 8% dostępnych środków, a siedem 

województw mniej niż 6% dostępnego wsparcia. Na tym tle wybija się województwo 

mazowieckie, w którym dofinansowaniu B+R dedykowano ponad 13% alokacji. Jednak 

w przypadku tego regionu wyższa alokacja wynika m.in. z zakwalifikowania go do regionów 

przejściowych, dla których minimalny poziom koncentracji tematycznej w CT1-4 był wyższy, 

niż dla pozostałych regionów (wynosił odpowiednio 60% całej alokacji dla woj. 

mazowieckiego i 50% w innych województwach). 

Wykres 7. Wysokość alokacji na CT1 w regionalnych programach operacyjnych (lewa oś) oraz 
udział alokacji na CT1 w całości alokacji dostępnej w danym programie (prawa oś) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez MFiPR, stan na 31.12.2019 r. 

Wsparcie z POIR i 16 RPO udostępnione zostało w ramach w ramach 54 działań. W okresie 

objętym badaniem (tj. do końca 2019 r.) przeprowadzono 422 nabory, w tym 384 nabory 

konkursowe. Pierwsze z nich  uruchomiono w 2015 r., w większości w ramach POIR 

(16 naborów). Kolejne 11 naborów rozpoczęto w tym samym roku w ramach siedmiu RPO. 

                                                      
56 Dane finansowe według alokacji aktualnych na grudzień 2019 r.,  przeliczone według kursu KE (4,3212) 
aktualnego w grudniu 2019 r. 
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W kolejnym roku środki z CT1 zostały uruchomione już we wszystkich regionach, wzrosła 

również liczba naborów w programie krajowym. Pierwsze umowy na realizację projektów 

podpisane zostały w 2015 r., wszystkie w ramach w POIR. W programach regionalnych 

podpisywanie umów ruszyło nieco później, bo w 2016 r., w którym zakończono 5 z 11 

naborów ogłoszonych w 2015 r. oraz ogłoszono kolejne 48.   

Wykres 8. Liczba uruchomionych naborów według 
roku uruchomienia 

Wykres 9. Liczba podpisanych umów według roku 

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z systemu SL2014. 

Do końca 2019 r. podpisano umowy na realizację łącznie 6 490 projektów, w analizowanym 

okresie zakończono realizację 44% z nich. Na wsparcie wybranych projektów przeznaczono 

26,5 mld zł dofinansowania UE. Program krajowy odpowiada za około 65% dofinansowanych 

projektów oraz 80% wykorzystanych środków. Wśród programów regionalnych dominującą 

rolę – tak pod względem liczby, jak i wartości projektów – odgrywają programy 

z województw mazowieckiego i małopolskiego, które dysponowały największą alokacją na 

CT1 oraz, w których występuje największy potencjał B+R, obrazowany najwyższymi w kraju 

nakładami GERD i BERD. Z kolei – co zrozumiałe biorąc pod uwagę posiadaną alokację 

– najmniejsze wsparcie i najmniejsza liczba dofinansowanych projektów była 

w województwach zachodniopomorskim i lubuskim. 
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Wykres 10. Liczba projektów dofinansowanych 
w ramach CT157 

Wykres 11. Wartość dofinansowania UE w projektach 
z CT1 (mln zł) 

  

Wykres 12. Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych i dofinansowania UE (lewa oś) oraz liczba projektów 

wspartych w ramach regionalnych programów operacyjnych (prawa 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z systemu SL2014, stan na 31.12.2019 r. 

Przyznane dofinansowanie konsumuje około 80% alokacji z POIR oraz około 60% alokacji 

dostępnej w programach regionalnych. Przy czym pod względem wykorzystania posiadanych 

środków widoczne są duże różnice pomiędzy poszczególnymi regionami. O ile 

w województwach świętokrzyskim i kujawsko-pomorskim zakontraktowano niemal całą 

dostępną alokację, o tyle w województwach lubelskim, łódzkim, warmińsko-mazurskim, 

śląskim, dolnośląskim i zachodniopomorskim do końca 2019 r. podpisano umowy, 

opiewające na nie więcej niż 50% dostępnego wsparcia. W województwach wielkopolskim, 

                                                      
57 Wartości te nie obejmują umów z odbiorcami ostatecznymi wsparcia m.in. w ramach projektów grantowych 
i instrumentów finansowych. 
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lubuskim i małopolskim sytuacja w tym obszarze była niewiele lepsza. Powodów 

zróżnicowanego postępu kontraktacji w regionach jest zapewne co najmniej kilka. 

Przynajmniej częściowo wynikają one z różnego potencjału sektora MSP do absorpcji 

środków na B+R. Na problem taki wskazano m.in. w ewaluacji mid-term RPO WZ 58. Kwestie 

te podnoszono również w wywiadach z przedstawicielami innych regionów, w których 

wprost wskazywano, że alokacja na CT1 – wynikająca w dużej mierze z wymogów 

narzucanych przez KE – była zbyt duża w stosunku do możliwości potencjalnych 

beneficjentów. Szczególnie, że w pierwszych naborach wsparcie w RPO ograniczane było do 

prac B+R, dopiero po renegocjacji UP (w 2017 r.), możliwe było rozszerzenie katalogu 

kosztów kwalifikowalnych projektów o prace wdrożeniowe, co przełożyło się na wzrost 

zainteresowania ofertą poszczególnych programów po stronie sektora przedsiębiorstw. 

W trakcie prowadzonych wywiadów, wskazano również na problem RIS, jako narzędzia 

zawężającego zakres wsparcia (do wybranych branż), co automatycznie eliminowało 

przynajmniej część potencjalnych projektów, a zatem przekładało się na mniejszą 

kontraktację środków. Pewną przeszkodą, ograniczającą kontraktację – przynajmniej 

w pierwszych latach – były również dosyć trudne warunki wsparcia publicznej infrastruktury 

B+R.  W tym przypadku problemem, w niektórych przypadkach okazał się nacisk położony na 

wymiar gospodarczy projektu. 

Wykres 13. Kontraktacja środków z CT1 w regionalnych programach operacyjnych w edług stanu 
na koniec 2019 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez MFiPR, stan na 31.12.2019. 

Zdecydowana większość wsparcia przyjęła formę dotacji bezpośrednich, a ich beneficjentami 

były w większości firmy, które podjęły się realizacji łącznie 5 934 projektów59, wobec 439 

                                                      
58 „Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WZ 2014-2020 dla potrzeb przeglądu 
śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania (2019). UMWZ. 
59 Wartość ta dotyczy tylko beneficjentów wiodących, nie są w niej uwzględniane firmy będące partnerami 
w projektach realizowanych  w konsorcjum. 
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inwestycji realizowanych przez jednostki naukowe, uczelnie i instytuty naukowo-badawcze60. 

Inną ze stosowanych w obecnej perspektywie finansowej form wsparcia były granty (m.in. 

bony na innowacje). Zgodnie z danymi z systemu SL2014 w programach regionalnych, 

w ramach dotychczas dofinansowanych projektów, planowane jest przyznanie grantów 

2 515 przedsiębiorstwom. Do końca 2019 r. przyznano niemal połowę (1 207) planowanej 

wartości docelowej.  

Obok wsparcia bezzwrotnego, środki z CT1 przyznawane były również w formie 

instrumentów finansowych, w tym kapitałowych. W ramach działania 1.3 POIR (Prace B+R 

finansowane z udziałem funduszy kapitałowych) planowane jest wsparcie 1 954 

przedsiębiorstw. Do końca 2019 r. za pośrednictwem tego instrumentu wsparto ich 52561. 

W programach regionalnych, w których przewidziano finansowanie zwrotne w ramach CT1, 

w analizowanym okresie podpisano 38 umów z odbiorcami ostatecznymi. 

W ramach przyznanego dofinansowania zdecydowana większość środków (około 78%) 

przeznaczona została na szeroko rozumiane wsparcie prac B+R. Do kategorii tej należą 

zarówno bezpośrednie dotacje dla przedsiębiorstw, jak i wsparcie w postaci grantów 

i bonów oraz rozwój potencjału otoczenia przedsiębiorstw (m.in. IOB, klastry). Dosyć duże 

środki (22%) przeznaczone zostały na rozwój infrastruktury służącej prowadzeniu prac B+R. 

Większość tej kwoty (14% całego przyznanego dofinansowania) przeznaczono na 

infrastrukturę sektora prywatnego62. Około 8% dofinansowania UE wsparło rozwój 

publicznej infrastruktury B+R63. 

6.1.1 Analiza segmentacyjna odbiorców wsparcia CT1 

Uzupełnienie przedstawionego stanu wdrażania stanowi przeprowadzona segmentacja 

podmiotów, które aplikowały o wsparcie w ramach CT1. Jej celem było wyróżnienie możliwie 

jednorodnych grup jednostek (tzw. skupień/segmentów), w oparciu o wybrane 

charakterystyki wnioskodawców oraz składanych projektów. Analiza ma na celu przybliżyć 

                                                      
60 Pozostałe projekty realizowane są przez inne typy podmiotów m.in. spółdzielnie, fundacje, izby gospodarcze. 
61 Zgodnie z danymi z systemu SL2014. Wartości dla wskaźnika Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 
(CI 1) [przedsiębiorstwa]. Z wyliczeń wyłączono projekty o wartości docelowej równej 1, tj. projekty dotyczące 
bezpośredniego dofinansowania danego przedsiębiorstwa. 
62 Do grupy tej zaliczyliśmy następujące kategorie interwencji: 056 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności 
i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z działaniami badawczymi i innowacyjnymi, 101 Finansowanie 
krzyżowe w ramach EFRR (wsparcie dla przedsięwzięć typowych dla EFS, koniecznych dla zadowalającego 
wdrożenia części przedsięwzięć związanej bezpośrednio z EFRR), 057 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności 
i wyposażenie w dużych przedsiębiorstwach, związane bezpośrednio z działaniami badawczymi i 
innowacyjnymi,  059 Infrastruktura na rzecz badań naukowych i innowacji (prywatna, w tym parki nauki), 065 
Infrastruktura na potrzeby badań i rozwoju, transfer technologii i współpraca w przedsiębiorstwach 
koncentrujących się na gospodarce niskoemisyjnej i odporności na zmiany klimatu, oraz projekty z 4.1.1. 
Strategiczne programy badawcze dla gospodarki, którym przypisana jest kategoria 058 Infrastruktura na rzecz 
badań naukowych i innowacji (publiczna). 
63 Do grupy tej zaliczyliśmy kategorie interwencji 058 Infrastruktura na rzecz badań naukowych i innowacji 
(publiczna), z wyłączeniem projektów realizowanych w ramach 4.1.1. Strategiczne programy badawcze dla 
gospodarki, które zaliczone zostały do prac B+R oraz 072 Infrastruktura biznesowa dla MŚP (w tym parki 
przemysłowe i obiekty). 
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strukturę badanej populacji oraz poznać zależności, niewidoczne w przypadku badania 

pojedynczych zmiennych lub ich par.  

Analizy segmentacyjne są wykorzystywane typowo na gruncie badań marketingowych, 

w których dokonuje się podziału potencjalnych klientów na homogeniczne grupy, 

a następnie wiedzę o specyfice tych grup wykorzystuje np. podczas opracowywania 

zoptymalizowanych strategii marketingowych, komunikacyjnych etc. Analogiczne podejście 

możliwe jest do zastosowania w przypadku wnioskodawców funduszy europejskich, których 

można potraktować jako potencjalnych klientów systemu wsparcia publicznego w obszarze 

B+R+I. W oparciu o uzyskane wyniki proponujemy możliwe rozwiązania, których celem jest 

zwiększenie aktywności wybranych grup wnioskodawców w zakresie prowadzenia 

działalności B+R. 

W toku prowadzonych analiz zdecydowaliśmy się na rozszerzenie badanej grupy 

z beneficjentów wsparcia CT1, na wszystkie podmioty, które złożyły wniosek w ramach 

instrumentów wspierających realizację tego celu. Podejście to umożliwiło pełniejsze 

spojrzenie na badaną grupę podmiotów, w tym w szczególności wyróżnienie podmiotów, 

które nieskutecznie ubiegają się o wsparcie64.  

Do przeprowadzenia segmentacji wykorzystaliśmy tzw. hierarchiczną analizę skupień65. 

W toku analiz wykorzystano dane wnioskodawców CT1 z systemu SL2014. Uzupełniono je 

o informacje na temat wykorzystania wsparcia w ramach wdrażanego równolegle CT3. 

Ponadto dołączono informacje na temat udziału poszczególnych wnioskodawców CT1 

w programach perspektywy 2007-2013 (niezależnie od przedmiotu wsparcia). W tym celu 

wykorzystano dane gromadzone w ramach systemu KSI SIMIK według stanu na koniec 

czerwca 2018 r. 

Poniższa tabela przedstawia rozkład wartości średnich poszczególnych charakterystyk 

wykorzystanych w analizach, dla każdego z wyróżnionych segmentów. W nagłówkach tabeli 

proponujemy również robocze nazwy zidentyfikowanych grup. Ich dokładny opis 

przedstawiamy pod tabelą.  

Tabela 1. Rozkład wartości średnich zmiennych według wyróżnionych segmentów  

Numer segmentu: 1 2 3 4 5 6 

Robocza nazwa: 
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Liczba podmiotów 1633 2844 3193 5191 714 25 

                                                      
64 Liczba analizowanych podmiotów wzrosła tym samym z blisko 4,2 tys. (beneficjenci z co najmniej jedną 
umową) do 13,6 tys. (wszyscy wnioskodawcy w CT1). 
65 Nota metodologiczna dotycząca przeprowadzonych analiz przedstawiona została w załączniku 13.3. 



 

 

   
52 

 

Numer segmentu: 1 2 3 4 5 6 

Robocza nazwa: 
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Udział segmentu w całości CT1 12,0% 20,9% 23,5% 38,2% 5,3% 0,2% 

Średnia liczba wniosków w CT1 2,3 1,2 1,2 1,9 6,3 18,3 

Średni wskaźnik sukcesu dla CT1 32% 99% 0% 19% 39% 76% 

Średnia wartość dofinansowania w CT1 
(mln zł) 

2,1 1,6 0,0 2,1 11,0 246,0 

Średni czas trwania projektu w dniach  696 561 368 896 820 1584 

Średnia liczba poddziałań w CT1  1,6 1,0 1,0 1,3 3,3 3,2 

Średnia liczba umów CT3  1,6 0,4 0,0 0,0 0,2 1,6 

Średnia liczba umów 2007-13  1,8 0,4 0,1 0,3 2,1 38,1 

Średnia wartość dof. 2007-13  (mln zł) 4,5 0,6 0,1 0,8 19,0 665,0 

Źródło: Opracowanie własne. 

Charakterystyka wyróżnionych segmentów: 

1. Dojrzali – pierwsza z wyróżnionych kategorii obejmuje podmioty, które wydaje się, że 

najlepiej wpisują się w przyjętą dla CT1 teorię zmiany. Wyróżnikiem tej grupy jest 

posiadane doświadczenie z perspektywy finansowej 2007-2013 (średnio 1,8 umowy). 

Ponadto,  poza złożeniem wniosków w ramach CT1, podmioty z tego segmentu 

realizują również projekt/y w ramach CT3 (średnio 1,6 umów). Średnio 

wnioskodawcy z tej grupy złożyli w ramach CT1 nieco ponad dwa wnioski oraz mieli 

wskaźnik sukcesu w instrumentach tego celu na poziomie 32%. Reprezentanci tej 

grupy stanowią 12% badanej populacji. Można zakładać, że znaczna część podmiotów 

z tej grupy będzie ubiegać się również o wsparcie w ramach perspektywy 2021-2027. 

2. Perspektywiczni – do drugiej grupy zakwalifikowały się podmioty, które cechuje 

ponadprzeciętna skuteczność w ubieganiu się o wsparcie (blisko 100%). Przy czym 

reprezentanci tej grupy złożyli średnio tylko jeden wniosek. W większości nie realizują 

projektów wdrożeniowych w ramach CT3, nie posiadają również wcześniejszego 

doświadczenia z perspektywy 2007-2013. Realizują stosunkowo krótkie i małe (na tle 

ogółu) projekty – co może być powiązane z faktem ich potencjału oraz chęci 

„przetestowania” systemu wsparcia FE. Zapewne od zdobytych doświadczeń (w tym 

ewentualnego sukcesu projektu z CT1), zależeć będzie czy firmy z tej grupy zdecydują 

się wrócić w kolejnej perspektywie finansowej. Do grupy tej należy co piąty 

wnioskodawca z CT1.  

3. Zniechęceni – trzecia grupa to w większości tzw. nieskuteczni wnioskodawcy 

(wskaźnik sukcesu równy 0%), jednak takie określenie jej członków wydaje się zbyt 

dużym uproszczeniem. Około 70% tej grupy stanowią podmioty, które złożyły 

w ramach CT1 w większości jeden wniosek, zakończony negatywną oceną. Kolejne 
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10% to podmioty, które swój wniosek wycofały, pozostałe 20% stanowią firmy, 

których wniosek pozostaje w ocenie, więc – przynajmniej częściowo - wymykają się 

z tej grupy. To co jednak łączy wszystkich członków tej grupy to fakt, niskiego 

doświadczenia w korzystaniu ze wsparcia w perspektywie 2007-2013 oraz brak 

determinacji do realizacji projektów w ramach 2014-2020 – zdecydowana większość 

z nich zrezygnowała bowiem z ubiegania się o wsparcie po pierwszym (w nielicznej 

grupie drugim) niepowodzeniu w CT1 (lub wycofaniu wniosku) i jednocześnie nie 

korzystała ze wsparcia dostępnego w ramach CT3. Oczywiście brak jest dodatkowych 

informacji, które mogłyby wyjaśnić przyczyny takiego zachowania – z jednej strony 

może być to negatywne doświadczenie wyniesione z etapu oceny, w tym 

przedłużające się procedury, z drugiej faktyczny brak potencjału do realizacji 

projektów dofinansowanych w ramach FE.  Na to ostatnie wskazywać może m.in. 

bardzo krótki zakładany na etapie wnioskowania czas trwania projektów B+R (około 

roku). Spektrum możliwych problemów i barier wstrzymujących od wnioskowania 

o wsparcie może być zresztą szersze (mogą być to np. dodatkowe koszty opracowania 

wniosku przy wsparciu zewnętrznych firm doradczych, brak wewnętrznego działu 

odpowiedzialnego za tego typu projekty itp.). Niezależnie od przyczyn tego stanu 

rzeczy, trzeba zauważyć, że blisko co czwarty wnioskodawca CT1, jest 

reprezentantem tej grupy (ogółem jest to blisko 3,2 tys. podmiotów, z wyłączeniem 

wniosków w trakcie oceny – ok. 2,5 tys.). Biorąc pod uwagę dotychczasowe 

zachowania członków tej grupy, można ostrożnie przewidywać, że większość z nich, 

bez dodatkowych działań, nie podejmie się ponownego aplikowania o wsparcie na 

działania dotyczące CT1.  

4. Na progu – to podmioty, które pod pewnym względem są podobne do grupy 

„Zniechęconych” z tą różnicą, że w większości zdecydowały się złożyć co najmniej 

jeden dodatkowy wniosek, przez co części z nich udało się uzyskać wsparcie 

w ramach CT1 (możliwa jest sytuacja, że to drugi wniosek zakończył się 

niepowodzeniem). Wskaźnik sukcesu jest w tej grupie wciąż względnie niski (19%). Są 

to również podmioty bez wcześniejszego doświadczenia w ramach perspektywy 

2007-2013 oraz niekorzystające z komplementarnego wsparcia w ramach CT3. Jest to 

równocześnie najliczniejsza grupa wnioskodawców ubiegających się o wsparcie 

w ramach CT1 (ponad 38%). Podobnie jak w przypadku „Zniechęconych”, można 

przypuszczać, że znaczna część podmiotów nieskutecznie ubiegających się 

o wsparcie, zrezygnuje z dalszych starań w tym zakresie (przynajmniej przy wsparciu 

FE).  

5. Zdeterminowani – obejmuje grupę podmiotów, która wyróżnia się przede wszystkim 

liczbą składanych wniosków o dofinansowanie. Mają duże doświadczenie wyniesione 

z poprzedniej perspektywy (2007-13) oraz są bardzo aktywni w ramach obecnej 

(średnio 6 złożonych wniosków do CT1). Co prawda poszczególni wnioskodawcy mają 

przeciętną skuteczność (39%), ale dane wskazują, że nie jest to grupa podmiotów, 

którą trzeba dodatkowo zachęcać do korzystania ze wsparcia. Jednocześnie są to 
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podmioty, które realizują projekty przede wszystkim w ramach CT1. W tym 

kontekście dziwić może brak realizacji projektów wdrożeniowych, finansowanych 

w ramach CT3. Może on być tylko częściowo uzasadniony przez fakt, że do grupy tej 

należy część uczelni i instytutów badawczych (około 8% badanego segmentu). 

Przedstawicieli tej grupy jest jednak stosunkowo niewiele (ok. 5% analizowanej 

populacji – łącznie 714 podmiotów).  

6. Aktywne JN i instytucje publiczne – ostatnia grupa obejmuje w większości 

najbardziej aktywne i największe, wiodące uczelnie i instytuty badawcze w Polsce 

oraz podmioty publiczne, które występowały w roli beneficjenta w ramach CT1. 

Udział tych podmiotów jest niejako systemowo wpisany w realizację działań 

ukierunkowanych na wsparcie działalności B+R+I. W grupie tej znalazły się również 

trzy spółki akcyjne oraz dwa fundusze venture.  

Dodatkowych informacji w zakresie charakterystyk wyróżnionych podgrup, dostarcza analiza 

innych, w tym jakościowych cech, które nie były uwzględnione w procedurze segmentacji. 

Analiza rozkładu ze względu na wielkość podmiotu (w przypadku firm) i typ podmiotu, 

wskazuje, że w grupie „Zniechęconych” dominują podmioty mikro (73%), co tłumaczyć może 

niskie doświadczenie i brak determinacji w ubieganiu się o wsparcie jej reprezentantów. 

Podobnie duży udział najmniejszych firm występuje w grupie „Na progu” oraz podmiotów 

„Perspektywicznych”. Jak można było się spodziewać grupa „Dojrzałych” ma najbardziej 

zróżnicowaną strukturę, z istotnym udziałem firm średnich (32%) oraz małych (34%) oraz 

niewielkim (na tle innych grup) udziałem firm mikro (27%). Co ciekawe, udział tych ostatnich 

jest względnie duży w segmencie podmiotów „Zdeterminowanych”, z drugiej strony w jej 

skład wchodzi również największy udział firm dużych (14%) oraz wspomnianych instytutów 

badawczych i uczelni (8%). Przy czym typowo są to mniej aktywne jednostki niż, te które 

weszły do grupy ostatniej (największe polskie uczelnie).  

Tabela 2. Rozkład wielkości i typów podmiotów w ramach wyróżnionych segmentów 66 

Wielkość firmy/ 
Typ instytucji 
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Mikro 27% 47% 73% 56% 40% 4% 

Małe 34% 30% 18% 24% 26% 0% 

Średnie 32% 14% 5% 8% 10% 8% 

Duże 4% 7% 1% 10% 14% 8% 

Uczelnie i instytuty badawcze 2% 0% 0% 1% 8% 36% 

Inne 2% 2% 2% 2% 3% 44% 

Ogółem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Źródło: Opracowanie własne. 

                                                      
66 Dla przejrzystości prezentacji wartości w tabeli przedstawiane są w postaci liczb całkowitych (po 
zaokrągleniu). Z tego powodu dla części segmentów, suma wszystkich kategorii może być różna od 100%. 
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Ciekawych wniosków dostarczają również wyniki analizy momentu, w którym podmioty 

z poszczególnych segmentów złożyły pierwszy wniosek w ramach instrumentów CT1. 

Najszybciej o wsparcie aplikują oczywiście „Zdeterminowani” – blisko połowa z nich (46%) 

złożyła pierwszy wniosek w 2015 r., a więc w pierwszym roku wdrażania CT1, kolejne 27% tej 

grupy złożyło swój pierwszy wniosek w roku 2016. Podobnie wygląda sytuacja w grupie 

aktywnych jednostek naukowych i instytucji publicznej – ogółem 92% jednostek z tego 

segmentu złożyło pierwszy wniosek o wsparcie w ramach CT1 w dwóch pierwszych latach 

wdrażania interwencji. W zbliżony do siebie sposób aplikuje również grupa „Dojrzałych” 

i „Na progu”. W obu przypadkach firmy mają tendencję składać swój pierwszy wniosek 

w początkowym okresie wdrażania programu – odpowiednio 25% w pierwszym roku, 19%-

21% w drugim, 17% w trzecim. Z każdym kolejnym rokiem udział podmiotów składających 

pierwszy wniosek spada. Co ciekawe zupełnie odwrotnie wygląda sytuacja w przypadku 

grupy „Zniechęconych”, którzy stosunkowo późno składają swój pierwszy wniosek w ramach 

CT1. Oznaczać to może, że część z nich nie tyle nie chciała, co nie zdążyła (i pewnie już nie 

zdąży) złożyć drugiego skutecznego wniosku, zasilając tym samym grupę „Na progu”. 

Możliwe jest również, że w części przypadków złożenie wniosku nie było możliwe, gdyż firma 

powołana została w trakcie wdrażania perspektywy 2014-2020, na co wskazuje m.in. duży 

udział podmiotów mikro w tym segmencie67. Wreszcie grupa „Perspektywicznych” staje się 

aktywna od drugiego roku wdrażania CT1. W kolejnym roku o wsparcie ubiega się po raz 

pierwszy podobny udział reprezentantów tej grupy. Co ciekawe w ostatnim analizowanym 

roku (2020), praktycznie nie pojawiają się już nowi reprezentanci tej grupy (4%).    

Tabela 3. Rok złożenia pierwszego wniosku w ramach CT1 68 
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2015 25% 8% 8% 25% 46% 40% 

2016 21% 20% 11% 19% 27% 52% 

2017 17% 19% 12% 17% 16% 0% 

2018 16% 26% 22% 15% 7% 0% 

2019 13% 23% 24% 15% 4% 0% 

2020 8% 4% 23% 9% 1% 8% 

Źródło: opracowanie własne 

Biorąc pod uwagę rozkład ze względu na siedzibę beneficjenta, różnice nie są już tak 

znaczące – podmioty z poszczególnych województw stanowią podobny udział 

w  poszczególnych grupach, co wskazuje, że przynależność do poszczególnych grup jest 

                                                      
67 Nie jest możliwe zweryfikowanie tej informacji z uwagi na brak w systemie SL2014 informacji o roku 
utworzenia podmiotu.  
68 Dla przejrzystości prezentacji wartości w tabeli przedstawiane są w postaci liczb całkowitych (po 
zaokrągleniu). Z tego powodu dla części segmentów, suma wszystkich kategorii może być różna od 100%. 
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niemal niezależna od siedziby województwa. Zasadnicze różnice ujawniają się naturalnie na 

poziomie grupy aktywnych jednostek naukowych i instytucji publicznych – udział podmiotów 

z siedzibą w województwie mazowieckim jest istotnie wyższy. Podmioty z województwa 

mazowieckiego w nieco większym stopniu niż wynikałoby to z rozkładu ogółem, występują 

również w grupie „Zdeterminowanych” (+ 5 p.p.), w mniejszym natomiast w grupie 

„Dojrzałych” (-7 p.p). Pozostałe różnice nie przekraczają 1-2 p.p. 

Tabela 4. Rozkład regionalny w ramach poszczególnych segmentów 69 

Województwo  
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Dolnośląskie 7% 6% 8% 8% 8% 4% 8% 

Kujawsko-pomorskie 5% 5% 5% 4% 4% 0% 4% 

Lubelskie 7% 6% 5% 4% 5% 0% 5% 

Lubuskie 1% 1% 2% 2% 2% 0% 2% 

Łódzkie 7% 5% 5% 5% 7% 4% 5% 

Mazowieckie 16% 20% 24% 26% 28% 40% 23% 

Małopolskie 11% 13% 10% 12% 14% 16% 12% 

Opolskie 2% 2% 1% 1% 1% 0% 2% 

Podkarpackie 7% 6% 5% 4% 3% 4% 5% 

Podlaskie 3% 2% 3% 2% 2% 0% 2% 

Pomorskie 6% 5% 5% 7% 6% 4% 6% 

Śląskie 10% 11% 9% 11% 9% 12% 10% 

Świętokrzyskie 4% 2% 2% 1% 2% 4% 2% 

Warmińsko-mazurskie 3% 3% 3% 2% 1% 0% 2% 

Wielkopolskie 8% 10% 9% 8% 8% 8% 9% 

Zachodniopomorskie 3% 3% 2% 2% 2% 4% 2% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Źródło: opracowanie własne 

Większe zróżnicowanie ujawnia się jeśli spojrzeć, do których programów operacyjnych 

aplikowali wnioskodawcy CT1. Podmioty z grupy „Zniechęconych” i „Na progu” składały 

w zdecydowanej większości wnioski wyłącznie do POIR (odpowiednio 84% i 75%), jedynie 

kilkanaście procent (16%-12%) złożyło wniosek wyłącznie do jednego z RPO . W przypadku 

wnioskodawców „Perspektywicznych”, rozkład jest bardziej równomierny, bowiem  

aplikowali oni zarówno do POIR (58%), ale również licznie do RPO (pozostałe 42%). Ciekawy 

schemat ubiegania się o wsparcie reprezentuje segment „Zdeterminowanych”, w przypadku 

którego bardzo duża grupa podmiotów aplikowała równocześnie do POIR jak i RPO (68%). 

Poza tym względnie spora część (30%) złożyła wniosek wyłącznie do POIR. Natomiast do 

                                                      
69 Dla przejrzystości prezentacji wartości w tabeli przedstawiane są w postaci liczb całkowitych (po 
zaokrągleniu). Z tego powodu dla części segmentów, suma wszystkich kategorii może być różna od 100%. 
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rzadkości należą sytuacje, w której wnioskodawcy starali się o wsparcie wyłącznie w ramach 

RPO (2%). Grupa podmiotów „Dojrzałych”, podobnie jak grupa ostatnia („Aktywne jednostki 

naukowe i instytucje publiczne”), ma najbardziej zróżnicowany schemat ubiegania się 

o wsparcie, jeśli chodzi o jego możliwe źródło. W pierwszym przypadku, około 57% 

podmiotów złożyło wniosek wyłączenie do POIR, 17% wyłącznie do RPO, zaś pozostałe 26% 

zarówno do POIR, jak i RPO.    

Tabela 5. Rozkład regionalny w ramach poszczególnych segmentów  

Instrumenty 
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POIR 57% 58% 84% 75% 30% 36% 

RPO 17% 42% 16% 12% 2% 20% 

POIR & RPO 26% 0% 0% 13% 68% 44% 

Ogółem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Źródło: opracowanie własne 

Podsumowując, przeprowadzone analizy pozwoliły na identyfikację zróżnicowanych grup 

wnioskodawców w ramach CT1. Wykonaną segmentację warto naturalnie pogłębić 

w przyszłości z wykorzystaniem badań jakościowych70, które pozwolą poznać główne 

motywy działania przedstawicieli poszczególnych grup. Jednak już na podstawie 

zaprezentowanych wyników ilościowych, można przedstawić pewne propozycje 

w odniesieniu do poszczególnych grup wnioskodawców. Propozycje te formułujemy 

z perspektywy interwencji w okresie programowania 2021-2027, ukierunkowanej na: 1) 

zwiększanie liczby podmiotów zaangażowanych w prowadzenie działalności B+R+I oraz 2) 

podnoszenie skuteczności w obszarze wykorzystania wyników prac B+R w praktyce 

gospodarczej.  

Przedstawione wyniki analizy segmentacyjnej pozwalają stwierdzić, że: 

1) Istnieje pokaźna grupa podmiotów, która w perspektywie 2014-2020 była 

zainteresowana wsparciem działalności B+R+I w ramach instrumentów CT1, jednak 

w wyniku pojedynczych doświadczeń niepowodzenia na etapie aplikowania, 

zrezygnowała z dalszych prób ubiegania się o wsparcie. Bazując na analizie 

dotychczasowego zachowania tych firm, przypuszczamy, że dla znacznej części z nich  

decyzja o rezygnacji ze wsparcia z wykorzystaniem FE może mieć charakter trwały. 

Ogółem jeden negatywnie oceniony wniosek, po którym nie było powtórnej próby 

uzyskania wsparcia, złożyło 4,1 tys. firm, tj. ok. 30% wszystkich wnioskodawców 

                                                      
70 Takie jak np. grupy FGI przeprowadzone w ramach każdego z segmentów. 
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w ramach CT1. Kolejnych blisko tysiąc podmiotów (ok. 7%) spróbowało aplikować bez 

powodzenia dwukrotnie71.  

Trzon tej grupy stanowią podmioty, wchodzące w skład segmentów, które 

określiliśmy mianem „Zniechęconych” oraz będących „Na progu”. Są to podmioty 

w większości niedoświadczone w realizacji projektów finansowanych z FE oraz 

reprezentujące sektor przedsiębiorstw mikro i małych. Nie twierdzimy, że wszyscy 

wnioskodawcy z powyższej grupy, to firmy które powinny być wsparte w realizacji 

projektów B+R. Jednocześnie, biorąc pod uwagę fakt niskiej podaży przedsiębiorstw 

chcących realizować projekty B+R w perspektywie 2014-2020 uważamy, że dążąc do 

aktywizacji nowych podmiotów na tym polu, należy rozpocząć poszukiwania 

potencjalnych, nowych odbiorców wsparcia właśnie we wskazanych wyżej grupach. 

Działania w tym zakresie powinny rozpocząć się od analizy potencjału nieskutecznych 

wnioskodawców oraz wyróżnienia w niej podmiotów, z potencjałem do prowadzenia 

działalności B+R72. W następnym kroku konieczne jest ustalenie powodów rezygnacji 

z ubiegania się o wsparcie73. Grupa nieskutecznych wnioskodawców mogłaby być 

również rozszerzona o podmioty, które wycofały swój wniosek na etapie oceny lub 

przed podpisaniem umowy (ponad 500 firm). Do podmiotów, które posiadają 

potencjał do realizacji projektów B+R+I powinna być następnie skierowana 

bezpośrednia, dedykowana komunikacja wskazująca na możliwość rozwoju, 

z wykorzystaniem wsparcia w ramach perspektywy 2021-202774. Treść komunikatów 

powinna być wypracowana m.in. po ustaleniu dokładnych powodów rezygnacji 

wnioskodawców z ubiegania się o wsparcie. Zapewne możliwe jest kilka strategii 

marketingowych oraz działań wspierających aplikowanie, takich jak np. za 

pośrednictwem inicjatywy „Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł” oraz 

Innovation Coach75. Grupa tych podmiotów mogłaby  być również objęta szerszym 

dedykowanym wsparciem na poziomie regionalnym.  

2) W wyróżnionych segmentach wnioskodawców CT1, zidentyfikowano również 

podmioty, które z sukcesem aplikują o wsparcie na projekty badawcze, jednak 

ograniczona jest ich działalność wdrożeniowa, wyrażana przez liczbę projektów 

podejmowanych w ramach instrumentów CT3. Oczywiście nie oznacza, to że 

podmioty te nie realizują w ogóle wdrożeń, zwłaszcza w kontekście rozszerzenia 

możliwości w tym zakresie w ramach CT1 w ostatnich latach perspektywy 2014-2020. 

Niezależnie od tego uzasadnione jest, by w przynajmniej w przypadku części tych 

                                                      
71 Warto zauważyć, że według stanu na koniec 2019 liczba przedsiębiorstw w działalności B+R w Polsce 
wynosiła blisko 5,9 tys. – jest więc to grupa porównywalna ilościowo. 
72 Np. w oparciu o historyczną ocenę punktową wniosków oraz dostępne dane kontekstowe.  
73 Część wnioskodawców uzyskała negatywną ocenę, gdy nie było możliwości poprawiania wniosku 
o dofinansowanie, co mogło być jednym z powodów wywołujących zniechęcenie. 
74 Działanie takie powinno być podjęcie w zakresie w jakim umożliwiają to aktualne przepisy, w tym zakresie 
ochrony danych osobowych oraz ustalenia między wnioskodawcami a poszczególnymi instytucjami 
zarządzającymi na poziomie regulaminów konkursów. 
75 Szczegóły na temat obu inicjatyw dostępne są na stronie: STEP. 

https://www.poir.gov.pl/strony/wiadomosci/sprawdzimy-twoj-eksperymentalny-pomysl-na-projekt-step-od-dzis-dostepny-dla-przedsiebiorcow/
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wnioskodawców, uruchamiane były bezpośrednie działania promocyjne, wskazujące 

na możliwości wsparcia finansowania przedsięwzięć komplementarnych względem 

działalności B+R – w szczególności na polu wdrożeń oraz internacjonalizacji. Do grupy 

odbiorców tej promocji należą w szczególności przedsiębiorstwa w wyróżnionych 

segmentów – „Perspektywicznych” oraz „Zdeterminowanych”. W nowej 

perspektywie – 2021-2027 aspekt ten częściowo będzie zaadresowany m.in. przez 

fakt modułowego wsparcia w ramach I osi FENG, w której przedsiębiorca będzie mógł 

finansować w ramach jednego projektu zarówno etap badań jak i wdrożeń.  

3) Wreszcie trzecia pula możliwych działań dotyczy kwestii związanych ze zwiększaniem 

skuteczności aplikowania o wsparcie. Są to więc działania uzupełniające do tych 

wymienionych w punkcie pierwszym, ale ukierunkowane na znacznie szerszą grupę 

podmiotów, w tym przede wszystkim przedstawicieli wyróżnionej grupy podmiotów 

„Dojrzałych” oraz „Zdeterminowanych”. Mamy tu na myśli szerokie spektrum działań 

związanych z samym procesem aplikowania oraz oceny wniosków. W tym m.in. 

utrzymania rozwiązań z perspektywy 2014-2020, polegających na możliwości 

poprawiania wniosku o dofinansowanie oraz zwiększania komunikatywności 

dokumentacji konkursowej (por. rozwiązania NCBR wprowadzone w 2019 r.). 

To wreszcie propozycja kontynuowania funkcjonowania takich instrumentów jak 

wymieniany już STEP oraz dalsze działania ukierunkowane na podnoszenie jakości 

obsługi wnioskodawców (zwiększanie dostępności informacji o konkursach, 

standaryzacja działań, sprawnie funkcjonujące infolinie, organizowane spotkania na 

temat konkursów itd.). Działania podejmowane w tym zakresie powinny być 

cyklicznie monitorowane, analizowane i udoskonalane.  

Podsumowanie powyższych ustaleń, z odniesieniem do każdej z wyróżnionych grup 

(segmentów), przedstawia kolejna tabela
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Tabela 6. Podsumowanie wyzwań i możliwych kierunków działań dla wybranych segmentów wnioskodawców CT1  

Segment Prawdopodobieństwo udziału w 
perspektywie 2021-2027 

Kluczowe wyzwanie Możliwy kierunek działań 

Dojrzali Wysokie  Zwiększanie skuteczności 
aplikowania o wsparcie. 

 Działania ogólnosystemowe związane 
z ułatwianiem aplikowania o wsparcie. 

 

Perspektywiczni Średnie (prawdopodobnie 
warunkowane wynikami projektów 
z perspektywy 2014-2020) 

 Zachęcenie do 
kontynuowania działalności 
innowacyjnej.  

 Zwiększanie udziału 
podmiotów wdrażających 
wyniki prac B+R. 

 Promocja bezpośrednia (np. mailing, 
kontakt listowny lub telefoniczny), 
w zakresie kolejnych kroków w procesie 
innowacyjnym (przykładowe hasło 
promocyjne: „Projekt B+R i co dalej?”). 

 Wsparcie w zakresie możliwości skalowania 
projektów itp.  

Zniechęceni Niskie  Zachęcenie podmiotów 
z potencjałem do ponownej 
próby realizacji projektów 
B+R+I. 

 Ponowna analiza potencjału 
wnioskodawców. 

 Dedykowana komunikacja ukierunkowana 
na przekonanie podmiotów do ponownej 
próby realizacji projektów B+R+I. 

 Wsparcie w postaci takich instrumentów 
jak np. STEP oraz Innovation Coach. 

 Działania ogólnosystemowe związane 
z ułatwianiem aplikowania o wsparcie. 

Na progu Niskie  Zachęcenie podmiotów 
z potencjałem do ponownej 
próby realizacji projektów 
B+R+I. 

 Zwiększanie skuteczności 
aplikowania o wsparcie. 

Zdeterminowani Bardzo wysokie  Zwiększanie udziału 
podmiotów wdrażających 
wyniki prac B+R. 

 Promocja bezpośrednia (np. mailing, 
kontakt listowny lub telefoniczny), 
w zakresie kolejnych kroków w procesie 
innowacyjnym (przykładowe hasło 
promocyjne: „Projekt B+R i co dalej?”). 

 Wsparcie w zakresie możliwości skalowania 
projektów itp. 

Aktywne JN i instytucje Bardzo wysokie Brak Brak (ponad dotychczas realizowane) 
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Źródło: opracowanie własne. 
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6.2 Wpływ wsparcia wskaźniki B+R 

W niniejszym podrozdziale przedstawiamy wyniki analiz dotyczących oszacowania wpływu 

interwencji na podstawowe wskaźniki działalności B+R. Opieramy się zarówno na wynikach 

modelowania makroekonomicznego, które są metodą wiodącą, jak i – uzupełniająco –  

analizach mikroekonomicznych. 

6.2.1 Oszacowanie udziału dofinansowanych projektów w wartości wskaźników 

statystyki publicznej 

Przed prezentacją wyników modelowania makroekonomicznego, warto przeanalizować 

wartość realizowanych projektów w odniesieniu do całkowitej wartości prac badawczo-

rozwojowych i nakładów na działalność innowacyjną w gospodarce. Takie ujęcie, mimo że 

nie może być traktowane w charakterze związku przyczynowo skutkowego (szacunek 

wpływu zostanie dokonany w ramach modelowania makroekonomicznego), pozwala na 

zobrazowanie skali realizowanego wsparcia w odniesieniu do wartości wskaźników 

publikowanych w ramach statystyki publicznej. 

W 2019 r., łączna wartość wydatków ponoszonych przez beneficjentów w ramach 

realizowanych projektów wyniosła 5,1 mld zł, co stanowi 0,22% PKB. Oznacza to, że nakłady 

ponoszone przez beneficjentów wsparcia w ramach CT1 odpowiadały za 17% wszystkich 

nakładów na B+R w polskiej gospodarce (GERD), które w 2019 r. wynosiły 1,32% PKB. Skala 

interwencji ma więc istotne znaczenie dla wartości prac B+R realizowanych na poziomie 

całego kraju. W kolejnych latach, udział wydatków ponoszonych w ramach realizowanych 

projektów powinien istotnie wzrastać, wraz z przyspieszeniem wydatkowania środków 

w ramach dostępnej alokacji.76 Wg aktualnych założeń, maksymalną wartość osiągną one 

w 2022 r., w którym będą odpowiadały za 36% całkowitej wartości nakładów GERD. 

Dla porównania, szacowany analogicznie wskaźnik dotyczący udziału wsparcia na B+R 

z interwencji wdrażanej w perspektywie 2007-2013, odpowiadał w szczytowym momencie 

(2010 r.) za 23% nakładów na B+R, był więc istotnie niższy niż spodziewany udział wsparcia 

z CT1. Niemniej jednak w przypadku obu perspektyw finansowych widoczna jest bardzo duża 

rola środków unijnych w nakładach na B+R. 

                                                      
76 Założono wykorzystanie całej dostępnej w CT1 alokacji do końca 2023 r. 
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Wykres 14. Struktura nakładów na działalność B+R 
ogółem (GERD), w podziale na wydatki w projektach 
realizowanych w ramach wsparcia B+R w perspektywie 
finansowej 2007-2013 i pozostałe nakłady na B+R (w % 
PKB) 

Wykres 15. Struktura nakładów na działalność B+R 
ogółem (GERD), w podziale na wydatki w projektach 
realizowanych w ramach CT1 i pozostałe nakłady na 
B+R (w % PKB)* 

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu: 
„Ewaluacja ex-post wpływu funduszy unijnych 
w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 na 
podstawowe wskaźniki innowacyjności i działalności 
B+R. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 
z SL2014 oraz BDL GUS. 

*dane historyczne do 2019 r., projekcja od 2020 r. 
zakładająca kontynuację trendu wzrostowego 
wskaźnika GERD obserwowanego w ostatnich latach 
i wykorzystanie całej dostępnej alokacji CT1 do końca 
2023 r. 

Jeszcze większy jest udział projektów realizowanych z wykorzystaniem dofinansowania 

w ramach CT1 w całkowitych nakładach na prace B+R w sektorze przedsiębiorstw (BERD). 

W 2019 r., wydatki ponoszone przez firmy korzystające ze wsparcia wynosiły 0,19% PKB, 

odpowiadając za 23% całości nakładów BERD (które wynosiły 0,83% PKB). W kolejnych 

latach, udział ten wzrośnie maksymalnie do 47% w 2022 r., przy założeniu wykorzystania 

całkowitej alokacji CT1 do końca 2023 r. Projekty współfinansowane ze środków UE 

w ramach CT1 mają więc potencjalnie bardzo znaczący udział w całkowitej wartości prac 

badawczych realizowanych przez przedsiębiorstwa. Daje to silną podstawę do oczekiwania 

dalszego wzrostu nakładów BERD w relacji do PKB w najbliższych latach (wraz z kumulacją 

wydatków w ramach CT1) i kontynuacji wyraźnego trendu wzrostowego trwającego od 2011 

r., chociaż istotnym ryzykiem dla takiego pozytywnego scenariusza pozostaje epidemia 

COVID-19 i potencjalnie negatywny wpływ na skłonność przedsiębiorstw do inwestowania 

w ryzykowne projekty. 

Podobnie jak w przypadku wskaźnika GERD, również nakłady przedsiębiorstw wspartych 

w ramach obecnej perspektywy finansowej, mają nominalnie i procentowo większy udział 

w nakładach ponoszonych przez wszystkie przedsiębiorstwa niż miało to miejsce 

w poprzedniej perspektywie finansowej. Według przywołanego wcześniej badania, 

największy udział wsparcia ze środków polityki spójności 2007-2013 obserwowany był 
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w 2010 r.; wówczas nakłady ponoszone w ramach dofinansowanych projektów odpowiadały 

za około 38% wydatków sektora przedsiębiorstw na działalność B+R. 

Wykres 16. Struktura nakładów na działalność B+R w 
sektorze przedsiębiorstw (BERD), w podziale na wydatki 
w projektach realizowanych w ramach wsparcia B+R w 
perspektywie finansowej 2007-2013 i pozostałe nakłady 
na B+R w sektorze przedsiębiorstw (w % PKB) 

Wykres 17. Struktura nakładów na działalność B+R w 
sektorze przedsiębiorstw (BERD), w podziale na wydatki 
w projektach realizowanych w ramach CT1 i pozostałe 
nakłady na B+R w sektorze przedsiębiorstw (w % PKB)* 

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu: 
„Ewaluacja ex-post wpływu funduszy unijnych 
w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 na 
podstawowe wskaźniki innowacyjności i działalności 
B+R”. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 
z SL2014 oraz BDL GUS. 

*dane historyczne do 2019 r., projekcja od 2020 r. 
zakładająca kontynuację trendu wzrostowego 
wskaźnika BERD obserwowanego w ostatnich latach 
i wykorzystanie całej dostępnej alokacji CT1 do końca 
2023 r. 

Nieco mniejszy, chociaż również znaczący, jest udział wydatków ponoszonych w projektach 

realizowanych w ramach CT1 w całkowitych nakładach nad działalność innowacyjną 

w przedsiębiorstwach. Przy czym bierzemy tutaj pod uwagę jedynie wydatki ponoszone 

bezpośrednio w ramach realizowanych projektów, nie uwzględniając kosztów ewentualnych 

późniejszych wdrożeń finansowanych z innych źródeł (są one natomiast ujęte w wynikach 

modelowania makroekonomicznego w dalszej części tego podrozdziału). Ogółem, w 2019 r. 

nakłady w ramach projektów dofinansowanych ze środków CT1 odpowiadały za 11% całości 

nakładów na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach w skali gospodarki. Podobnie jak 

w przypadku BERD i GERD, udział ten będzie rósł w najbliższych latach, osiągając poziom 28% 

w 2022 r.  

Analogicznie jak w przypadku dwóch wcześniejszych wskaźników, także w nakładach na 

działalność innowacyjną przedsiębiorstw rola wsparcia z CT1, będzie większa niż udział 

interwencji z perspektywy 2007-2013. W momencie kumulacji wydatków z tamtego okresu, 
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tj. w 2013 r., odpowiadały one za 19% całości nakładów ponoszonych przez sektor 

przedsiębiorstw.77 

Wykres 18. Struktura nakładów na działalność 
innowacyjną w przedsiębiorstwach, w podziale na 
wydatki w projektach realizowanych w perspektywie 
finansowej 2007-2013 i pozostałe nakłady na innowacje 
w przedsiębiorstwach (w % PKB)  

Wykres 19. Struktura nakładów na działalność 
innowacyjną w przedsiębiorstwach, w podziale na 
wydatki w projektach realizowanych w ramach CT1 i 
pozostałe nakłady na innowacje w przedsiębiorstwach 
(w % PKB)* 

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu: 
„Ewaluacja ex-post wpływu funduszy unijnych 
w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 na 
podstawowe wskaźniki innowacyjności i działalności 
B+R”. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL 
GUS. 

*dane historyczne do 2019 r., projekcja od 2020 r. 
zakładająca kontynuację trendu spadkowego wskaźnika 
nakładów na działalność innowacyjną 
w przedsiębiorstwach obserwowanego w ostatnich 
latach i wykorzystanie całej dostępnej alokacji CT1 do 
końca 2023 r. 

Zaprezentowane powyżej szacunki, wskazują na bardzo istotną rolę środków z CT1 

w nakładach na działalność B+R i innowacje ponoszonych w ostatnich latach. 

Z przeprowadzonych prognoz wynika, że ich rola będzie rosła z każdym kolejnym rokiem, 

osiągając maksimum w 2022 r. Za sprawą istotnie większych środków dostępnych na prace 

B+R w obecnej perspektywie finansowej, jej szacowany wkład w wartości omawianych 

wskaźników jest dużo wyższy, niż wkład wsparcia z perspektywy finansowej 2007-2013. 

6.2.2 Wpływ makroekonomiczny wsparcia  

W niniejszym podrozdziale przedstawione są wyniki symulacji wykonanych za pomocą 

modelu makroekonomicznego gospodarki Polski rozszerzonego o moduł ekonometryczny. 

W badaniu wykorzystano wielosektorowy model równowagi ogólnej, w którym firmy 

w każdym z sektorów wyposażone są w moduł odpowiedzialny za podsektor badań 

                                                      
77 Warto przy tym pamiętać, że wpływ interwencji z perspektywy 2007-2013 na wskaźnik nakładów na 
innowacje szacowany był dla szerszego zakresu interwencji, niż samo wsparcie B+R, uwzględniono w nim 
również inne projekty proinnowacyjne (odpowiedniki obecnego CT3). 
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i rozwoju. Fundusze wchodzące w skład interwencji, zarówno pochodzenia zagranicznego 

(unijne) jak i współfinansowanie krajowe przyczyniają się do zwiększania nakładów firm na 

B+R, zwiększając wartość wytwarzanych przez nie produktów. Prowadzi to do zwiększenia 

innych nakładów inwestycyjnych przez firmy, wzrostu zatrudnienia i w konsekwencji 

szybszego wzrostu PKB. W niniejszym rozdziale pokazany jest wpływ na szereg wskaźników 

dotyczących innowacyjności, wydatków i zatrudnienia w sektorze B+R oraz na produkt 

krajowy brutto Polski. Wpływ na wskaźnik opisujący wielkość nakładów firm na B+R oraz PKB 

zostały oszacowane bezpośrednio z modelu makroekonomicznego, natomiast pozostałe 

wskaźniki zostały modelowane w ramach modułu ekonometrycznego.  

Wyniki symulacji wskazują jednoznacznie pozytywny wpływ interwencji na wielkość 

nakładów sektora przedsiębiorstw na działalność B+R. Dzięki interwencji z funduszy unijnych 

wskaźnik ten przekroczy próg 1% w relacji do PKB po roku 2021. W latach 2020-2022, a więc 

w okresie kiedy dofinansowanie ze środków unijnych jest najwyższe, dodatkowy wpływ 

interwencji wynosi średnio 0,34 p.p. Jednocześnie należy zauważyć, że łączna suma środków 

unijnych i dofinansowania krajowego przekracza wzrost wydatków na B+R. Dzieje się tak na 

skutek efektu wypierania, tzn. część inwestycji w badania i rozwój i tak miałaby miejsce, 

nawet w przypadku braku dofinansowania.  

Wykres 20. Wpływ interwencji na nakłady sektora przedsiębiorstw na działalność B+R w relacji do PKB 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

Wpływ interwencji na całkowite nakłady na działalność B+R został wyznaczony w ramach 

modułu ekonometrycznego opisującego zależność pomiędzy wydatkami na B+R sektora 

przedsiębiorstw a pozostałymi nakładami na B+R. Parametry modelu zostały oszacowane 

z wykorzystaniem danych Community Innovation Survey dla lat 2004-2016 dla państw Unii 

Europejskiej. Oszacowania parametrów modelu wskazują na niewielką istotną statystycznie 

zależność pomiędzy nakładami na B+R sektora firm i sektora publicznego. Zwiększenie  

nakładów na B+R sektora firm o 1% związane jest z dodatkowym zwiększeniem nakładów na 

B+R sektora publicznego o 0,16%, co świadczy o komplementarności i współpracy pomiędzy 

sektorem publicznym i prywatnym. Wynik ten zgodny jest podobnymi analizami 

ekonometrycznymi dla innych państw.  
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Wykres poniżej pokazuje wpływ interwencji na całkowitą wielkość nakładów na B+R 

mierzonych w relacji do PKB. Wpływ interwencji jest niewiele większy od wpływu na nakłady 

sektora przedsiębiorstw, a różnica we wpływie wynika z wyestymowanej elastyczności 

wydatków publicznych w stosunku do wydatków przedsiębiorstw. W szczytowym momencie 

interwencji, a więc w latach 2020-2022 wpływ wynosi średnio 0,39 % w relacji do PKB i dzięki 

temu udział wydatków na B+R będzie oscylował w granicy 1,5 % PKB. 

Wykres 21. Wpływ interwencji na nakłady na działalność B+R w relacji do PKB 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

Na kolejnym wykresie pokazany jest wpływ interwencji na nakłady firm na innowacyjność. 

Wielkość wpływu została oszacowana również na podstawie modułu ekonometrycznego. 

Opracowany model wiąże ze sobą wydatki na innowacyjność, rozumiane jako suma 

wydatków na B+R oraz wydatków na wdrożenia nowych technologii, z wydatkami na B+R. 

Założono, że wydatki na B+R poprzedzają oraz indukują wydatki na wdrożenia nowych 

technologii, co znajduje odzwierciedlenie w zastosowanym modelu ekonometrycznym. 

Zależności czasowe pomiędzy wydatkami na B+R oraz innowacje zostały opisane modelem 

wielomianu dystrybuowanego opóźnienia (polynomial distributed lag model), w którym 

poniesione wydatki na B+R przyczyniają się do wzrostu wydatków na innowacyjność 

w kolejnych latach. Dzięki interwencji z funduszy unijnych, poziom wydatków na 

innowacyjność utrzymuje się na poziomie około 2% PKB, co powstrzymuje trend spadkowy 

tego wskaźnika. Wpływ interwencji jest coraz silniejszy w kolejnych latach wraz 

z wydatkowaniem coraz większych środków. W rezultacie, w latach 2020-2022 poziom 

nakładów na innowacyjność powinien być średnio o 0,56 p.p. PKB wyższy niż w scenariuszu 

bez interwencji. 
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Wykres 22. Wpływ interwencji na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach w relacji do PKB 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

Wpływ interwencji na wielkość zatrudnienia w sektorze B+R pokazany jest na kolejnym 

wykresie. W przeprowadzonych analizach założono, że wielkość zatrudnienia zmienia się 

proporcjonalnie do wielkości wydatków na B+R mierzonych jako udział w PKB. Historyczne 

dane dla zatrudnienia w sektorze B+R oraz wydatki na B+R dla Polski wskazują na 

poprawność takiego założenia. Symulacje wskazują na zdecydowany wzrost zatrudnienia 

w sektorze B+R. Pod koniec okresu realizacji interwencji, a więc w roku 2023 poziom 

zatrudnienia będzie wyższy o ponad 45 tys. w przeliczeniu na ekwiwalent pełnego czasu 

(EPC.) pracy. 

Wykres 23. Wpływ interwencji na poziom zatrudnienia w działalność B+R 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

Na ostatnim wykresie pokazany jest wpływ wydatkowania środków na potencjał gospodarki 

Polski. Pobudzanie aktywności innowacyjnej i zwiększanie nakładów na B+R mają 

jednoznacznie pozytywny wpływ na produkt krajowy brutto, jednak dynamika wpływu 

interwencji jest inna niż w przypadku wskaźników opisujących samą działalność B+R. 

Początkowy wpływ, w szczególności przed rokiem 2021 jest stosunkowo mały i wynosi 

łącznie 15,5 mld zł, zaś spodziewany łączny wpływ po roku 2021 wynosi 102,7 mld zł, a więc 
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prawie siedmiokrotnie więcej. Dynamika PKB wynika z tego, że poniesione nakłady na B+R 

i innowacyjność przyczyniają się do zwiększenia sprzedaży unowocześnionych produktów 

o wyższej wartości dodanej z pewnym opóźnieniem. 

Wykres 24. Wpływ interwencji na poziom PKB 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

6.3 Efekty bezpośrednie na poziomie firm i zmiany w działalności B+R 

W niniejszym rozdziale przedstawiamy wyniki badań, w których dokonano pomiaru efektów 

poszczególnych instrumentów realizowanych w ramach CT1. Stanowią one uzupełnienie dla 

przedstawionych wyników modelowania makroekonomicznego. Jednocześnie w odróżnieniu 

od nich dotyczą one efektów identyfikowanych bezpośrednio na poziomie beneficjentów 

wsparcia. W tym celu wykorzystane zostały wyniki przede wszystkim ewaluacji pomocy 

publicznej programów NCBR oraz PARP, które zakończone zostały w połowie 2020 r. W obu 

badaniach zastosowany został schemat kontrfaktyczny w analizach78. Przeprowadzono je 

również we współpracy z GUS79. Ich zaletą jest więc rygoryzm zastosowanego podejścia oraz 

jakość wykorzystywanych danych. Jako ich ograniczenie należy wskazać po pierwsze na fakt, 

iż nie obejmują one całego spektrum zrealizowanych interwencji80. Po drugie, oszacowanie 

efektów wykonane zostało na względnie wczesnym etapie wdrażania CT1, odnoszą się 

bowiem do okresu 2014-201881.  

                                                      
78 Efekty szacowane są na podstawie odniesienia wyników beneficjentów wsparcia do statystycznie dobranych 
grup kontrolnych.  
79 Są to odpowiednio ewaluacje: „Badanie ewaluacyjne pomocy publicznej udzielanej w ramach Rozporządzenia 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de 
minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju” (2020). Warszawa: NCBR; „Ewaluacja 
pomocy publicznej PARP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020” (2020). 
Warszawa: PARP.  
80 Analizy kontrfaktyczne NCBR i PARP odnoszą się do instrumentów odpowiednio I osi priorytetowej POIR 
– Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz poddziałania 2.3.2 POIR Bony na innowacje dla 
MŚP, które łącznie obejmują ok. 38% umów realizowanych w ramach CT1 oraz około 42% wartości przyznanego 
dofinansowania w ramach CT1 w perspektywie 2014-2020. Analizy kontrfaktyczne przeprowadzone zostały 
przez GUS, z zachowaniem tajemnicy statystycznej. 
81 Oba ograniczenia uzasadniają powtórzenie badania w późniejszym okresie na pełnej populacji beneficjentów 
instrumentów realizowanych w ramach CT1. 
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Uzupełniająco przedstawiamy w niniejszym podrozdziale wyniki również innych badań, 

w których podjęto się oceny oddziaływania instrumentów realizowanych w ramach CT1 

– zarówno w POIR, jak i RPO. Wreszcie prezentujemy ustalenia poczynione na podstawie 

studiów przypadku, przeprowadzonych w toku niniejszego badania.   

6.3.1 Pobudzanie do działalności innowacyjnej i prowadzenia prac B+R 

Jak wskazano w odtworzonej teorii zmiany (Rozdział 5), zastosowane w ramach CT1 

instrumenty wsparcia mają stanowić bodziec do skokowego wzrostu nakładów na B+R 

w przedsiębiorstwach i jednostkach naukowych. Zmiana ta ma znaleźć wyraz zarówno 

w wartości ponoszonych nakładów, jak również ma mieć swoje podstawy we wzroście liczby 

podmiotów prowadzących działalność B+R+I. Ponadto przewidziano, że interwencja CT1 

powinna stymulować zarówno wzrost nakładów wewnętrznych jak i zewnętrznych 

beneficjentów. Bezpośrednią konsekwencją tych drugich powinien być rozwój współpracy 

sektora przedsiębiorstw ze środowiskiem badawczym, w tym w szczególności jednostkami 

naukowymi. Z kolei w strukturze nakładów wewnętrznych, oczekuje się przede wszystkim 

wzrostu nakładów bieżących na działalność B+R82 oraz – z pewnymi ograniczeniami 

– nakładów inwestycyjnych83. Dodatkowo część instrumentów, realizowanych m.in. 

w ramach II osi POIR oraz wybranych RPO, przewidywała wzrost nakładów na działalność 

innowacyjną – bez ścisłego wymogu by były to wydatki na prace B+R. W tym obszarze 

przedsiębiorcy mogli korzystać z usług wsparcia innowacji świadczonych zarówno przez 

jednostki naukowe, instytucje otoczenia biznesu oraz inne podmioty gospodarcze84. 

                                                      
82 Nakłady bieżące na działalność B+R obejmują nakłady osobowe na personel B+R oraz pozostałe nakłady 
bieżące wykorzystywane na potrzeby działalności B+R. Por. Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2019 
r. GUS, 2020.  
83 Nakłady inwestycyjne na działalność B+R – roczna kwota brutto zapłacona za nabycie środków trwałych, 
które są wykorzystywane wielokrotnie lub nieprzerwanie w działalności B+R przez okres dłuższy niż jeden rok. 
Por. „Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2019 r.” (2020). Warszawa: GUS. Wspomniane 
ograniczenia we wsparciu infrastruktury odnoszą się do dopuszczalnych kosztów kwalifikowalnych 
w perspektywie 2014-2020 – w ramach projektów B+R nie przewidziano możliwości nabywania aparatury 
badawczej – do kosztów kwalifikowalnych zaliczano wyłącznie jej amortyzację lub koszt odpłatnego używania. 
Wsparcie infrastruktury możliwe było jedynie w wybranych dedykowanych instrumentach, dostępnych na 
poziomie krajowym (działanie 2.1 POIR) oraz wybranych RPO, przy czym ukierunkowane ono było na projekty 
o relatywnie dużej wartości. 
84 Specyficznym usługodawcą byli np. rzecznicy patentowi, wymagani przy realizacji projektów w ramach 
poddziałania 2.3.4 POIR – Ochrona własności przemysłowej. 
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Schemat 2. Wsparcie w ramach CT1 a działalność innowacyjna i prowadzenie prac B+R  

 

Źródło: Opracowanie własne. 

Przedstawione we wcześniejszym podrozdziale wyniki analiz makroekonomicznych, 

jednoznacznie wskazują na występowanie pozytywnego, istotnego wpływu interwencji na 

globalny wzrost nakładów na działalność B+R w relacji do PKB, w tym na wartość tego 

wskaźnika w sektorze przedsiębiorstw. Ustalenia te wspierają również wyniki analiz 

przeprowadzonych bezpośrednio w odniesieniu do beneficjentów wsparcia. W szczególności 

wyniki badania pomocy publicznej NCBR wskazują, że bez wsparcia publicznego odsetek 

beneficjentów I osi priorytetowej POIR, ponoszących nakłady na B+R byłby niższy o około 

31 p.p. w 2016, 39 p.p. w roku 2017 i wreszcie 43 p.p. w roku 2018. W całym analizowanym 

okresie odsetek beneficjentów prowadzących działalność B+R wzrósł z 52% w roku 2014 do 

95% w roku 2018. W przypadku grupy kontrolnej, choć udział podmiotów ponoszących 

nakłady na działalność B+R okresowo rósł, to w 2018 r. był na poziomie zbliżonym do sytuacji 

wyjściowej w roku 2014, tj. wynosił nieco ponad 50%85. Wpływ programu w większym 

stopniu ujawnił się na poziomie prowadzenia wewnętrznej działalności B+R, chociaż 

interwencja była również skuteczna w zakresie aktywizacji podmiotów do ponoszenia 

zewnętrznych nakładów na prace B+R. Oszacowano, że w roku 2018, bez wsparcia 

publicznego odsetek beneficjentów I osi priorytetowej POIR, ponoszących nakłady na 

zewnętrzną działalność B+R byłby niższy o około 26 p.p.  

                                                      
85 „Badanie ewaluacyjne pomocy publicznej udzielanej w ramach Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju” (2020). Warszawa: NCBR. 
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Wykres 25. Odsetek podmiotów ponoszących nakłady działalność B+R na tle grupy kontrolnej – 
wyniki dla beneficjentów I OP POIR (lewy panel: wewnętrzna lub zewnętrzna dział alność B+R; 
środkowy panel: wewnętrzna działalność B+R; prawy panel: zewnętrzna działalność B+R)  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie:Badanie ewaluacyjne pomocy publicznej udzielanej w ramach 
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy 
publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – NCBR, 2020. 

Do podobnych wniosków prowadzą wyniki badania pomocy publicznej PARP, w którym 

z wykorzystaniem tych samych metod i danych analizowano efekty wsparcia beneficjentów 

w ramach poddziałania 2.3.2 POIR – Bony na innowacje dla MŚP. W tym przypadku 

oszacowano, że bez wsparcia publicznego w ostatnim analizowanym roku (2018) udział 

podmiotów ponoszących nakłady na wewnętrzną lub zewnętrzną działalność B+R, byłby 

odpowiednio niższy o 19 p.p. i 29 p.p86. Wpływ programu pod względem wartości 

nominalnych jest więc nieco niższy niż w przypadku instrumentów I osi POIR, co wynika 

z samej specyfiki wsparcia87. W przypadku Bonów na innowacje, projekty są co do zasady 

znacznie mniejsze i krótsze. Przewidują również inny model współpracy z jednostką 

naukową, w którym pełni ona obowiązkowo rolę usługodawcy (więcej na ten temat 

w kolejnym podrozdziale). W przypadku instrumentów I osi priorytetowej POIR taki wymóg 

nie występuje. Z tego też powodu w przypadku Bonów na innowacje, oddziaływanie 

interwencji ujawnia się w większym stopniu na poziomie aktywizacji w zakresie prowadzenia 

zewnętrznej działalności B+R.   

                                                      
86 „Ewaluacja pomocy publicznej PARP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 
– PARP” (2020). Warszawa: PARP. 
87 Warto zauważyć, że w badaniach zastosowana została taka sama metodologia (analizy kontrfaktyczne, ze 
statystycznym dopasowaniem grup kontrolnych) oraz źródła danych (dane sprawozdawcze przedsiębiorstw, 
gromadzone przez GUS), co umożliwia dokonywanie przedmiotowych porównań.  
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Wykres 26. Odsetek podmiotów ponoszących nakłady na wewnętrzną lub zewnętrzną działalność 
B+R na tle grupy kontrolnej – wyniki dla beneficjentów poddziałania 2.3.2 POIR (lewy panel: 
wewnętrzna działalność B+R; prawy panel: zewnętrzna działalność B+R)  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie:Ewaluacja pomocy publicznej PARP w ramach Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 – PARP, 2020. 

Zbliżone wnioski płyną również z badań, dotyczących innych interwencji realizowanych 

w ramach CT1, choć bazują one na danych deklaratywnych, pozyskanych od przedsiębiorstw. 

W szczególności badanie dotyczące pierwszych efektów POIR w zakresie prac B+R88 

wskazuje, że wsparcie POIR przyczyniło się do rozpoczęcia działalności innowacyjnej 

w przypadku ok. 20% badanych przedsiębiorstw. Jak ustalono, w największym stopniu 

wsparcie aktywizuje w tym zakresie firmy mikro – dla 42% badanych z tej grupy wsparcie 

z POIR było pierwszym tego typu przedsięwzięciem związanym z opracowywaniem 

i wprowadzaniem nowych produktów na rynek. Podobne wnioski płyną z kolejnych ewaluacji 

Bonu na innowacje wdrażanego w ramach Małopolskiego RPO (poddziałanie 1.2.3) – łącznie 

w trzech badaniach zrealizowanych w odniesieniu do kolejnych naborów, od ok. 42% 

do nawet 51% badanych wskazywało, że  w ramach otrzymanego bonu firma rozpoczęła 

działalność B+R+I89. Pozytywny wpływ wsparcia Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Wielkopolskiego na wzrost nakładów inwestycyjnych wyraziło również 63% 

beneficjentów, badanych w ramach Ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji dla 

Wielkopolski na lata 2015-202090. Wreszcie na pozytywny związek wsparcia CT1 

na aktywizację podmiotów do prowadzenia działalności innowacyjnej wskazują wyniki badań 

sondażowych przeprowadzonych w grupie nieskutecznych wnioskodawców ubiegających się 

o wsparcie w ramach II OP POIR, w części realizowanej przez PARP91. Ustalenia wskazują, że 

                                                      
88 „Ewaluacja pierwszych efektów wsparcia PO IR w zakresie prac B+R oraz wdrażania wyników prac B+R 
realizowanych w przedsiębiorstwach” (2020). Warszawa: MFiPR.  
89 „Ocena przebiegu i efektów wdrożenia projektów wspartych w postaci bonów na innowacje w ramach 
I priorytetu Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020” (2018). UMWM; „Ocena 
przebiegu i efektów wdrożenia projektów wspartych w postaci Bonów na innowacje w ramach 1 osi 
priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 UM 
Województwa Małopolskiego” (2019). UMWM; „Ocena przebiegu i efektów wdrożenia projektów wspartych w 
postaci Bonów na innowacje w ramach 1 Osi Priorytetowej RPO WM na lata 2014-2020” (2012). UMWM. 
90 „Ewaluacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020” (2020). UMWW.  
91 Chodzi tu w szczególności o instrumenty działania 2.3 obejmującego wsparcie usług proinnowacyjnych 
przedsiębiorstw.  
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brak wsparcia przełożyłby się w wielu przypadkach na rezygnację przedsiębiorstw z realizacji 

projektu innowacyjnego lub niekorzystnie wpłynąłby na parametry projektu – takie jak czas 

jego realizacji lub zakres. Zidentyfikowano w tym względzie pewną współzależność – wpływ 

programu powiązany był ze stopniem determinacji firmy do realizacji projektu. Był on 

względnie wyższy, gdy prace koncepcyjne nad danym rozwiązaniem innowacyjnym były już 

zaawansowane. Taka sytuacja dotyczy w szczególności instrumentu wspierającego ochronę 

praw własności przemysłowej (poddziałanie 2.3.4), w którym poziom determinacji 

przedsiębiorstw do realizacji projektu był wysoki, sama zaś decyzja o podjęciu działalności 

innowacyjnej, niejako niezależna od oferowanego wsparcia.  

Innym wyjątkiem od ustaleń wskazujących na generalnie pozytywny wpływ wsparcia 

w analizowanym obszarze stanowią wyniki badania zrealizowanego w odniesieniu do 

działania 1.2 RPO Województwa Łódzkiego (Inwestycje przedsiębiorstw w badania 

i innowacje). Jak zauważa ewaluator, z badań ankietowych wynika, że wsparcie we 

wskazanym instrumencie w ograniczonym zakresie wpływa na wzrost liczby firm aktywnych 

badawczo, bowiem jedynie 13,7% beneficjentów, to podmioty bez wcześniejszego 

doświadczenia w prowadzeniu prac badawczych. Taka sytuacja wynikać ma z generalnie 

wysoko postawionych warunków wejściowych dla potencjalnych odbiorców pomocy w tym 

konkretnym RPO92. Z drugiej strony nie analizowano w badaniu wzrostu intensyfikacji 

prowadzonych dotychczas prac, więc ocena w tym zakresie nie jest również jednoznaczna.  

Zagadnienie intensyfikacji wartości nakładów na działalność B+R jest natomiast tak samo 

ważne jak kwestia aktywizacji firm do jej prowadzenia. Z przeprowadzonych analiz 

kontrfaktycznych wynika, że również w grupie firm aktywnych na polu działalności B+R przed 

wsparciem93, następowała zmiana w skali prowadzonej działalności B+R, wyrażona poprzez 

wzrost średnich nakładów na B+R. Jak wskazano w ewaluacji pomocy publicznej NCBR, 

beneficjenci I OP POIR zwiększyli dzięki uzyskanemu wsparciu wartość ponoszonych 

nakładów na B+R średnio o około 4,1 mln zł w roku 2017 oraz średnio o blisko 6 mln zł 

w 2018 r.    

                                                      
92 „Ocena trafności wsparcia sfery B+R w ramach RPO WŁ 2014-2020”, (2019). UMWŁ.  
93 Do takich zaliczono podmioty wypełniające sprawozdanie PNT-01 GUS – Sprawozdanie o działalności 
badawczej i rozwojowej (B+R). W grupie tej udział podmiotów deklarujących ponoszenie nakładów na B+R był 
przed wsparciem istotnie wyższy, wynosił bowiem 80% w roku 2014. Dane z tego formularza posłużyły do 
oszacowania wartości ponoszonych nakładów na działalność B+R.   
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Wykres 27. Średnie nakłady w mln zł na działalność B+R beneficjentów I OP POIR na tle grupy 
kontrolnej (lewy panel: nakłady ogółem na działalność B+R; środkowy panel: nakłady na 
wewnętrzną działalność B+R; prawy panel: nakłady na zewnętrzną działalność B +R) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie:Badanie ewaluacyjne pomocy publicznej udzielanej w ramach 
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy 
publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – NCBR, 2020. 

Wpływ wsparcia uwidacznia się przede wszystkim na poziomie nominalnych wydatków na 

wewnętrzną działalność B+R, co zgodne jest z teorią zmiany instrumentów I osi 

priorytetowej POIR. Przy czym zidentyfikowano również pozytywny wpływ wsparcia na 

wartość zewnętrznych nakładów na B+R. Co ciekawe, w obu przypadkach nastąpił ich 

przeciętny trzykrotny wzrost w latach 2014-2018.   

Pozytywny wpływ interwencji na aktywizację przedsiębiorstw w zakresie prowadzonej 

działalności B+R+I potwierdzają również wyniki wszystkich studiów przypadku 

zrealizowanych w ramach niniejszego badania. Wsparcie udzielone w ramach CT1 stanowiło 

co najmniej silny bodziec do podejmowania lub rozszerzania działalności B+R+I. Studia 

potwierdzają pozytywne oddziaływanie zarówno w zakresie intensyfikacji prowadzonych 

prac (wzrostu nakładów w przypadku podmiotów doświadczonych w zakresie realizacji prac 

B+R) jak i aktywizacji do jej podejmowania. W zestawie studiów przypadku odzwierciedlają 

to szczególnie przykłady tych beneficjentów, dla których projekt wsparty w ramach CT1 był 

pierwszym przedsięwzięciem, w którym podjęli działalność badawczo-rozwojową (studium 

przypadku nr 2, 3 i 9). Z kolei wszystkie pozostałe studia (7) wskazują na pozytywny wpływ 

projektu wyrażający się w rozszerzaniu (intensyfikacji) dotychczas prowadzonej działalności 

B+R. 

Innym wyrazem zwiększania nakładów na działalność B+R, jest wzrost liczby personelu 

badawczego, który powiązany jest z nakładami osobowymi, stanowiącymi główną pozycję 

w strukturze nakładów bieżących na działalność B+R w Polsce94. Wyniki badania pomocy 

publicznej NCBR ponownie wskazują, że interwencja w postaci instrumentów realizowanych 

w I OP POIR w sposób istotny przełożyła się na wzrost liczby osób zaangażowanych 

w działalność badawczo-rozwojową. W latach 2014-2018 liczba personelu badawczego 

w grupie beneficjentów I OP POIR podwoiła się, podczas gdy w dobranej grupie kontrolnej 

                                                      
94 „Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2019 r.” (2020). Warszawa: GUS.  
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wzrost ten był bardzo niewielki. Oszacowano, że bez wsparcia w ramach programu, liczba 

personelu zaangażowanego w działalność B+R w roku 2018, byłaby w grupie beneficjentów 

średnio o ok. 11 pracowników niższa. Efekt ten był jeszcze wyższy (wyniósł ok. 18 EPC) dla 

beneficjentów tzw. „Szybkiej ścieżki” (poddziałanie 1.1.1 POIR). Warto jednocześnie 

zauważyć, że wzrost zatrudnienia kadr B+R nie przełożył się na ogólną wielkość zatrudnienia 

w firmach beneficjentów. Co prawda rosło ono w analizowanym okresie, ale w identycznym 

tempie jak w dobranej grupie kontrolnej. Wskazuje to na brak występowania oddziaływania 

interwencji w tym względzie. Oznaczać to może, że do prac badawczych zatrudniono badaczy 

w całości w oparciu o umowy cywilnoprawne95 lub do zadań tych przekierowani zostali 

dotychczasowi pracownicy etatowi.  

Wykres 28. Zatrudnienie w grupie beneficjentów I OP POIR, na tle grupy kontrolnej (lewy panel: 
personel zaangażowany w działalność wewnętrzną B+R (EPC); prawy panel: przeciętna liczba 
zatrudnionych w etatach ogółem)  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie:Badanie ewaluacyjne pomocy publicznej udzielanej w ramach 
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy 
publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – NCBR, 2020. 

Wyniki badania pierwszych efektów wsparcia POIR w zakresie prac B+R, wskazują że 

najprawdopodobniej częściej miała miejsce sytuacja zlecania prac badawczych zatrudnianym 

doraźnie pracownikom naukowym (najprawdopodobniej na umowy cywilnoprawne) – taką 

preferencję wyraziło bowiem ponad 72% badanych firm96. Podobnie z analizowanych 

studiów przypadku wynika, że wsparte projekty tylko w niewielkim stopniu wpływają na 

wzrost zatrudnienia kadr beneficjentów w zakresie działalności badawczo-rozwojowej. 

Przypadki takie występują, ale trudno na ich podstawie wnioskować, że zmiany w tej sferze 

osiągają szczególnie wysokie rozmiary.  

Powyższe może wskazywać na potencjalną niską trwałość zmiany w tym zakresie 

– powiązana ona bowiem może być w znacznej mierze z realizowanymi projektami w ramach 

CT1. Jednocześnie brak oddziaływania interwencji w wymiarze zmiany ogólnego stanu 

                                                      
95 Zgodnie z instrukcją dla formularza PNT-01, wykazywani w sprawozdaniu są wszyscy pracownicy, niezależnie 
od rodzaju umowy (umowa o pracę, umowy cywilnoprawne). 
96 „Ewaluacja pierwszych efektów wsparcia PO IR w zakresie prac B+R oraz wdrażania wyników prac B+R 
realizowanych w przedsiębiorstwach” (2020). Warszawa: MFiPR. 
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zatrudnienia w trakcie wdrażanych projektów w ramach CT1, potwierdzają wyniki analizy 

efektów dokonane w ramach ewaluacji pomocy publicznej PARP dla Bonów na innowacje97. 

Naturalnie powyższe ustalenia nie znaczą, że zmiana w tym względzie nie wystąpi 

w późniejszym okresie, jako potencjalny skutek wdrożeń. Ujęte to zostało w przedstawionej 

wcześniej teorii programu oraz w docelowych wskaźnikach rezultatu projektów, które 

mierzone są w okresie trwałości realizowanych projektów. W tym miejscu warto jednak 

wskazać na problem jaki ujawnił się w toku realizacji interwencji, polegający na rosnących 

trudnościach w ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników badawczych. W badaniu 

zrealizowanym na przełomie 2019 i 2020 r. wskazała go niemal połowa badanych 

beneficjentów Działań 1.1 oraz 1.2 POIR98.  

Uzupełniającym do powyższego aspektem związanym z oczekiwanym oddziaływaniem 

interwencji CT1, jest również budowa potencjału kadr sektora B+R. W tym zakresie kluczowe 

znaczenie miały projekty podjęte w ramach IV osi priorytetowej POIR. W jednym z badań 

odnoszących się do tego zagadnienia99 ustalono m.in. że wsparcie udzielone w działaniach 

4.3 oraz 4.4100 POIR ułatwia budowę nowych zespołów badawczych oraz w znakomitej 

większości przyczynia się do rozwoju naukowego zespołu badawczego (opinia 98% 

badanych) i uzyskiwania przez członków zespołu kolejnych stopni naukowych (97%). 

W badaniu ustalono również, że projekty realizowane w ramach działania 4.1101 wpływają 

pozytywnie w większości przypadków na rozwój zespołów badawczych w jednostkach 

naukowych (71% wskazań). Rozwój ten w opinii ponad połowy kierowników projektów 

badanych jednostek (54%) umożliwi w przyszłości zdobywanie kolejnych stopni naukowych 

przez członków zespołu projektowego. Z drugiej strony wskazuje się na możliwe ograniczone 

oddziaływanie interwencji w zakresie ogólnego budowaniu potencjału kadr sektora B+R, 

wynikające z przyjętych założeń dla interwencji realizowanej w perspektywie 2014-2020. 

W projektach B+R oraz wspierających rozwój infrastruktury badawczej nie przewidziano 

bowiem stosowania zasady cross-financingu. W konsekwencji ewentualne koszty związane 

z rozwojem kompetencji badawczych pracowników nie były kwalifikowalne. Niezależnie 

jednak od powyższego ograniczenia należy stwierdzić, że wzrost potencjału kadr mógł 

wynikać z samego faktu realizacji projektów oraz zdobywanych w jego trakcie doświadczeń. 

Do wniosków takich prowadzą ustalenia poczynione w studiach przypadku - w każdym z nich 

bowiem można mówić o wzmocnieniu kompetencji i doświadczeń badawczo-rozwojowych 

                                                      
97 W przypadku tego instrumentu nie był analizowany wskaźnik odnoszący się do personelu zaangażowanego 
w wewnętrzną działalność B+R, z uwagi na specyfikę poddziałania, w którym prace badawcze były zlecane na 
zewnątrz.  
98 „Ewaluacja pierwszych efektów wsparcia PO IR w zakresie prac B+R oraz wdrażania wyników prac B+R 
realizowanych w przedsiębiorstwach” (2020). Warszawa: MFiPR. 
99 „Ocena wpływu realizacji wybranych działań IV osi POIR oraz programów KE na rozwój jednostek naukowych, 
pobudzenie współpracy i komercjalizacji oraz rozwój kadr B+R a także na umiędzynarodowienie nauki polskiej 
i możliwości budowania partnerstw międzynarodowych w celu aplikowania do Programu Ramowego UE, 
MODUŁ I” (2020). Warszawa: NCBR.  
100 Działanie 4.3 POIR – Międzynarodowe Agendy Badawcze; działanie 4.4 POIR – Zwiększanie potencjału 
kadrowego sektora B+R.  
101 Działanie 4.1 POIR – Badania naukowe i prace rozwojowe. 
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obecnych kadr, zarządzających i zaangażowanych w te procesy w poszczególnych 

przedsiębiorstwach. 

Podsumowując, przedstawione w tej części raportu wyniki badań, potwierdzają że 

interwencja okazała się skuteczna i zgodna z przyjętą teorią zmiany CT1. Uruchomione 

wsparcie pozwoliło zwiększyć zarówno liczbę podmiotów zaangażowanych prowadzenie 

działalności B+R+I, jak również przełożyło się na wzrost nakładów na ten cel. W konsekwencji 

uruchomione zostały prace badawcze, które w przypadku braku wsparcia publicznego, nie 

doszłyby do skutku lub ich parametry – takie jak czas realizacji lub zakres – musiałyby ulec 

modyfikacji.  

6.3.2 Współpraca w ramach prowadzonej działalności badawczej i innowacyjnej 

Zgodnie z analizowaną i weryfikowaną w ramach niniejszego badania teorią zmiany wsparcie 

udzielane w CT1 powinno przekładać się na zwiększenie zakresu współpracy sektora 

przedsiębiorstwa z sektorem nauki co w konsekwencji skutkować ma wzrostem liczby 

wyników prac badawczych znajdujących bezpośrednie zastosowanie w gospodarce. 

Współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami i jednostkami naukowowo- badawczymi w CT1 

podejmowana jest w ramach konsorcjów realizujących wspólne przedsięwzięcia, na zasadzie 

podwykonawstwa, jak również w formule usługowej gdzie jednostka badawcza świadczy 

usługi B+R na rzecz przedsiębiorstwa (np. działanie 2.3.2 POIR „Bony na innowacje” 

i analogiczne instrumenty wdrażane w ramach programów regionalnych).  

Schemat 3. Współpraca w ramach projektów CT1  

 

Źródło: Opracowanie własne 

Wyniki przeprowadzonych dotychczas badań wskazują, że interwencje realizowane 

w ramach Celu Tematycznego 1 pełnią ważną rolę w inicjowaniu i rozwijaniu współpracy 

międzysektorowej. Większość instrumentów wdrażanych w ramach POIR (w tym 

w szczególności w ramach Osi priorytetowej  1 i 4) przewiduje możliwość współpracy 
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pomiędzy przedsiębiorstwami i jednostkami naukowo- badawczymi. W przypadku POIR 

współpraca taka zaplanowana została w około 2/3 realizowanych projektów102. Najwyższy 

udział projektów realizowanych we współpracy z ośrodkami badawczymi odnotowywany jest 

dla instrumentów w ramach których taka współpraca stanowi podstawowe założenie 

interwencji (np. poddziałania 4.1.2 i 4.1.4). Niemniej jednak w przypadku instrumentów 

gdzie współpraca taka ma charakter fakultatywny, udział projektów przewidujących 

współpracę przedsiębiorstw z jednostkami naukowo-badawczymi jest także wysoki (ok.  68% 

projektów w poddziałaniu 1.1.1 POIR i 84% w poddziałaniu 1.1.2 POIR)103. Wynika to 

oczywiście z samego charakteru dofinansowanych projektów, polegających na wsparciu prac 

badawczo- rozwojowych dla powodzenia których współpraca z ośrodkami dysponującymi 

odpowiednią wiedzą i potencjałem jest w większości przypadku nieodzowna.  

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku programów regionalnych. W województwie 

łódzkim w ramach interwencji ukierunkowanej na zwiększenie aktywności badawczo- 

rozwojowej przedsiębiorstw (działanie I.2. RPO WŁ) 57% firm deklaruje współpracę 

z ośrodkami badawczymi w trakcie realizacji projektów. W przypadku projektów badawczych  

jest to aż 74% firm.104 W województwie małopolskim w ramach interwencji służącej 

rozwojowi infrastruktury badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw (poddziałanie 1.2.2 RPO 

WM) współpracę taką zadeklarowało 64% firm.105 

Należy jednak zauważyć, że przedsiębiorstwa w przypadku możliwości wyboru formy 

współpracy z jednostką jako instytucją (tak jak to miało miejsce dla Osi priorytetowej 1 POIR 

od początku roku 2019) preferują współpracę na zasadach podwykonawstwa. W konkursach 

dających taką możliwość jedynie 8% firm decydowało się na stworzenie konsorcjów 

z jednostkami badawczymi (w przypadku konkursu dedykowanego Mazowszu jako regionowi 

lepiej rozwiniętemu udział ten był wyższy i wyniósł około 22%). Większość firm decydowała 

się na zatrudnianie naukowców (72%) lub na zlecanie jednostkom badawczym części zadań 

w ramach podwykonawstwa (54%).106 

                                                      
102 67% projektów w ramach Osi 1 i 4 zgodnie z wynikami badania „Badanie ewaluacyjne pomocy publicznej 
udzielanej w ramach Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu 
udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju” 
(2020). Warszawa: NCBR, oraz 57% projektów według badania „Ewaluacja pierwszych efektów wsparcia PO IR 
w zakresie prac B+R oraz wdrażania wyników prac B+R realizowanych w przedsiębiorstwach” (2020). 
Warszawa: MFiPR. 
103 „Badanie ewaluacyjne pomocy publicznej udzielanej w ramach Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju” (2020). Warszawa: NCBR. 
104 „ Ocena trafności wsparcia sfery B+R w ramach RPO WŁ 2014-2020” (2019). Łódź: UMWŁ. 
105 „Ewaluacja wsparcia w zakresie wzmacniania badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji 
w ramach 1. osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020” (2019). UMWM. 
106 „Ewaluacja pierwszych efektów wsparcia PO IR w zakresie prac B+R oraz wdrażania wyników prac B+R 
realizowanych w przedsiębiorstwach” (2020). Warszawa: MFiPR. 
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Jako główne przyczyny zastosowania podwykonawstwa zamiast konsorcjum wskazywane 

były przede wszystkim: ograniczony zakres zadań do przekazania konsorcjantowi, niechęć do 

dzielenie się prawami do wyników badań oraz komplikacje natury formalnej 

i organizacyjnej107. Istotną barierą z punktu widzenia przedsiębiorstw wydaje się być zatem 

kwestia konieczności zakupu od jednostki naukowej praw do wyników badań w przypadku 

zawiązania konsorcjum. Należy także zauważyć iż przytaczane dane wskazują, że korzyści 

z realizacji projektów B+R z wykorzystaniem podwykonawstwa przeważają w opinii 

przedsiębiorców nad opisywanymi w wywiadach niedogodnościami wynikającymi 

z konieczności stosowania procedur zamówień i zasady konkurencyjności w przypadku 

zlecania zadań wykonawcom. W takiej sytuacji jednak nie możemy mówić o rzeczywistej 

współpracy w rozumieniu realizacji wspólnego przedsięwzięcia na zasadach partnerskich.  

Dlatego z perspektywy jednostek naukowych bardziej korzystnym i preferowanym 

rozwiązaniem jest formuła konsorcjum108. Za takim rozwiązaniem przemawiają głównie 

kwestie merytoryczne i naukowe. Przedsięwzięcia, w ramach których jednostka naukowa nie 

uczestniczy jedynie jako wykonawca zleconego zadania ale jest równoprawnym partnerem, 

dają możliwość większego wpływu na założenia i przebieg projektów. Tym samym istnieje 

możliwość nadania projektom wyższego „poziomu naukowości”. 

Z kolei z perspektywy jednostek naukowych bardziej korzystnym i preferowanym 

rozwiązaniem jest formuła konsorcjum109. Za takim rozwiązaniem przemawiają głównie 

kwestie merytoryczne i naukowe. Przedsięwzięcia, w ramach których jednostka naukowa nie 

uczestniczy jedynie jako wykonawca zleconego zadania ale jest równoprawnym partnerem, 

dają możliwość większego wpływu na założenia i przebieg projektów. Tym samym istnieje 

możliwość nadania projektom wyższego „poziomu naukowości”. 

Wyniki analiz kontrfaktycznych pokazują, że wzrost nakładów na B+R przekazywanych do 

jednostek naukowych w grupie beneficjentów poddziałania 1.1.1 POIR w okresie 2014-2018 

był wyraźnie wyższy (o ok. 70-90 tys. zł) od wzrostu nakładów w grupie kontrolnej 

(nieskutecznych wnioskodawców). Świadczy to zatem o pozytywnym wpływie interwencji na 

rozwój współpracy badawczo- rozwojowej, choć należy podkreślić, że w ujęciu 

wartościowym nie są to kwoty znaczące.  

 

 

 

 

 

                                                      
107 Ibidem. 
108 Ibidem. 
109 Ibidem. 
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Wykres 29. Środki przekazane jednostkom naukowym przez beneficjentów „Szybkiej ścieżki”, w 
ramach prowadzonej, zewnętrznej działalności B+R, na tle grupy kontrolnej  (lewy panel: środki 
przekazane wszystkim jednostkom naukowym w tys. zł; prawy panel: środki przekazane krajowym 
jednostkom naukowym w tys. zł)  

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie:Badanie ewaluacyjne pomocy publicznej udzielanej w ramach 

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy 

publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – NCBR, 2020. 

Podobnych obserwacji dostarczają przytaczane już wyniki badania pomocy publicznej PARP, 

w części poświęconej ocenie efektów interwencji CT1 wdrażanych w ramach osi 

priorytetowej 2 POIR110. Analiza efektów wdrażania Bonów na innowacje wskazuje, że 

instrument ten, zakładający świadczenie usług B+R przez ośrodki badawcze na rzecz 

przedsiębiorców, przyczynia się do zwiększenia udziału firm ponoszących nakłady na 

zewnętrzną działalność badawczo-rozwojową. Wyniki pokazują wyraźny wzrost udziału 

beneficjentów Bonów ponoszących zewnętrzne nakłady na B+R na tle nieskutecznych 

wnioskodawców (różnica dla roku 2017 wynosi aż 32 p.p.). Świadczy to zatem 

o jednoznacznie pozytywnym wpływie udzielonego wsparcia na inicjowanie i rozwijanie 

współpracy przedsiębiorstw z ośrodkami badawczymi. Wyniki analiz sugerują bowiem, że 

firmy nie podjęłyby zewnętrznej współpracy w zakresie B+R bez wsparcia POIR. Znajduje to 

potwierdzenie również w wynikach badania efektu zachęty przeprowadzonego wśród 

nieskutecznych wnioskodawców, którego celem było oszacowanie w jakim zakresie projekty, 

które nie uzyskały dofinansowania są faktycznie realizowane. Wyniki badania pokazują, że 

zdecydowana większość projektów nie została uruchomiona (67%) a około 40% 

wnioskodawców nie planuje lub nie wie czy podejmie się realizacji przedsięwzięcia. 

W przypadku tego instrumentu, polegającego na inicjowaniu i rozwijaniu współpracy firm 

z ośrodkami badawczymi, obserwowany jest zatem stosunkowo duży efekt zachęty. 

Ilustrację pozytywnego oddziaływania Bonów na innowacje stanowi studium przypadku 

zrealizowane w ramach niniejszej ewaluacji (Studium przypadku nr 10). Studium opisuje 

projekt zrealizowany przez małą firmę oferującą produkty dla branży elektroenergetycznej 

Wyniki zleconych ośrodkowi badawczemu prac B+R zostały wdrożone w postaci nowego 

                                                      
110 „Ewaluacja pomocy publicznej PARP  w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020” 
(2020). Warszawa: PARP. 



 

 

   
82 

 

konkurencyjnego produktu, będącego obecnie w ofercie firmy i generującego rok po 

zakończeniu projektu dodatkowe przychody ze sprzedaży. Ponadto dofinasowane 

przedsięwzięcie przełożyło się na dodatkowe efekty ekonomiczne na poziomie całej firmy 

m.in. dzięki wykorzystaniu opracowanej w ramach projektu technologii do redukcji kosztów 

w ramach innych procesów produkcyjnych. 

Pomimo iż wsparcie w ramach CT1 kierowane było w dużej części do firm posiadających już 

doświadczenie badawczo-rozwojowe, a tym samym także często współpracujących wcześniej 

z jednostkami naukowymi to aż dla około 40% z nich współpraca zainicjowana w wyniku 

otrzymanego wsparcia była pierwszą w historii firmy111. Firmy co do zasady pozytywnie 

oceniają efekty współpracy (ponad 80% pozytywnych opinii, w tym najwyższe oceny 

w przypadku Bonów na innowacje POIR – 88% pozytywnych opinii) i w zdecydowanej 

większości (również w ponad 80% przypadków) zamierzają kontynuować współpracę 

z jednostkami naukowymi zainicjowaną w ramach projektu112. Pozytywne doświadczenia 

ze współpracy z jednostkami badawczymi dotyczą także projektów w ramach programów 

regionalnych. W województwie małopolskim 94% przedsiębiorców korzystających z usług 

badawczo- rozwojowych ocenia współpracę z jednostkami naukowymi dobrze lub raczej 

dobrze113. Oczywiście, nie wszyscy przedstawiciele sektora prywatnego są równie 

zadowoleni z efektów współpracy. W wywiadach przeprowadzonych w ramach niniejszego 

badania wskazywano również na przykłady podmiotów, które miały zdecydowanie 

negatywne doświadczenia na tym polu i w przyszłości nie planują nawiązywania współpracy 

z jednostkami naukowymi. Wydaje się jednak, że niezadowoleni należą do mniejszości, a ich 

opinie są pokłosiem konkretnych problemów (m.in. słabej jakości naukowców, z którymi 

przyszło im realizować projekt, nieposiadających praktycznej, a jedynie teoretyczną wiedzę 

o przedmiocie badań), jakie napotkali w trakcie realizacji projektu. 

Niejednoznaczne są natomiast wyniki badań dotyczące trwałości podjętej współpracy 

badawczo-rozwojowej. Przykładowo w przypadku Bonów na innowacje, wyniki Barometru 

Innowacyjności PARP pokazują, że początek realizacji projektów wiąże się – zgodnie 

z założeniami instrumentu – z nawiązaniem współpracy z jednostkami naukowymi (93% firm 

deklaruje występowanie takiej współpracy). Zdecydowana większość beneficjentów (76%) 

wskazuje równocześnie na duże znaczenie tej współpracy. Powtórne badanie, wykonane na 

tej samej grupie podmiotów, już po zakończeniu realizacji projektów wskazuje zarówno na 

wzrost liczby podmiotów, które przestały współpracować z jednostkami naukowymi (do 

18%), jak również spadek udziału podmiotów, dla których współpraca ma duże znaczenie 

(do 48%)114. Jedną z możliwych interpretacji tego zjawiska może być okresowe zmniejszenie 

                                                      
111 „Ewaluacja pierwszych efektów wsparcia PO IR w zakresie prac B+R oraz wdrażania wyników prac B+R 
realizowanych w przedsiębiorstwach” (2020). Warszawa: MFiPR. 
112 Ibidem. 
113 „Ocena przebiegu i efektów wdrożenia projektów wspartych w postaci bonów na innowacje w ramach 1 osi 
priorytetowej RPO WM na lata 2014- 2020” (2020). UMWM. 
114 „Barometr Innowacyjności PARP” (2020). Warszawa: PARP. 
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intensywności współpracy firm z jednostkami naukowymi wynikające z cyklu realizacji 

projektów i koncentracji firm na bieżącym wdrażaniu wypracowanych rozwiązań115. 

Na znaczenie wsparcia udzielanego w CT1 dla rozwoju współpracy przedsiębiorstw 

z jednostkami naukowymi wskazują także wyniki przeprowadzonych w ramach niniejszego 

badania studiów przypadku. Dotyczy to w szczególności firm, które dopiero tworzą ścieżki 

badawczo-rozwojowe i nawiązują pierwszą współpracę z ośrodkami badawczymi. W takich 

przypadkach (Studium przypadku nr 2 i 3) zainicjowanie działalności B+R oraz skuteczne 

i sprawne wdrożenie procesów badawczych przekłada się na zmianę modelu biznesowego 

zakładającego m.in. podtrzymywanie trwałych relacji z ośrodkami badawczymi. Przykładem 

tego typu oddziaływania wsparcia udzielanego w ramach CT1 jest projekt dofinansowany 

z programu regionalnego i opisany w Studium przypadku nr 2. Beneficjentem jest w tym 

przypadku mała firma realizująca swój pierwszy projekt badawczo- rozwojowy. Podjęta 

po raz pierwszy współpraca z ośrodkiem badawczym (instytutem badawczym) przełożyła się 

na opracowanie nowego innowacyjnego produktu spełniającego oczekiwania firmy, 

zgodnego z jej długookresową strategią rozwoju. Produkt jest już oferowany w sprzedaży 

a firma planuje kontynuację współpracy z instytutem przy realizacji kolejnych projektów B+R. 

Dla mniejszych firm inicjujących współpracę badawczo-rozwojową, tego typu projekty 

stanowią niekiedy wstępny etap dla szerzej zakrojonej działalności B+R w ramach większych 

i bardziej ryzykownych projektów116.  

Korzyści dla firm ze współpracy ośrodkami badawczymi potwierdzają wyniki badań 

ewaluacyjnych, które wskazują że aż dla 70% projektów wdrażanych w ramach POIR 

jednostki naukowe pełniły kluczową rolę z punktu widzenia powodzenia prowadzonych prac 

badawczych117. Jako najważniejszą wartość dodaną ze współpracy firmy wskazują możliwość 

skorzystania z wiedzy merytorycznej członków zespołów badawczych (69% firm), 

zdecydowanie rzadziej natomiast możliwość skorzystania z odpowiedniej aparatury 

(25% firm)118.   

Wyniki badań wskazują na wyższy poziom innowacyjności i „przełomowości” rozwiązań 

wypracowywanych w konsorcjach z udziałem jednostek naukowych119. Należy jednak 

podkreślić, że zakres i stopień nowości wyników badań mierzony był w tym przypadku 

                                                      
115 „Ewaluacja pomocy publicznej PARP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020” 
(2020). Warszawa: PARP. 
116 Ibidem. 
117 „Ewaluacja pierwszych efektów wsparcia PO IR w zakresie prac B+R oraz wdrażania wyników prac B+R 
realizowanych w przedsiębiorstwach” (2020). Warszawa: MFiPR. 
118 „Ocena wpływu realizacji wybranych działań IV osi POIR oraz programów KE na rozwój jednostek 
naukowych, pobudzenie współpracy i komercjalizacji oraz rozwój kadr B+R a także na umiędzynarodowienie 
nauki polskiej i możliwości budowania partnerstw międzynarodowych w celu aplikowania do Programu 
Ramowego UE MODUŁ I” (2020). Warszawa: NCBR. 
119 „Ocena wpływu realizacji wybranych działań IV osi POIR oraz programów KE na rozwój jednostek 
naukowych, pobudzenie współpracy i komercjalizacji oraz rozwój kadr B+R a także na umiędzynarodowienie 
nauki polskiej i możliwości budowania partnerstw międzynarodowych w celu aplikowania do Programu 
Ramowego UE MODUŁ I” (2020). Warszawa: NCBR. 
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zwiększeniem szans na ich publikację i upowszechnianie wiedzy oraz zgłoszenia patentowe, 

a zatem odnosił się bardziej do „doskonałości naukowej” efektów projektów niż ich 

„innowacyjności” stwarzającej możliwość zastosowania w gospodarce. Przeprowadzone 

wywiady i studia przypadków wskazują natomiast, że prawdopodobieństwo wykorzystania 

wyników badań w praktyce gospodarczej zależy głównie od stopnia zaangażowania 

podmiotów prywatnych.  

W opinii samych jednostek naukowych realizujących projekty zarówno w konsorcjach 

naukowo-przemysłowych, w których byli liderem jak i w konsorcjach kierowanych przez 

firmy zauważalna jest różnica w założeniach jak i sposobie realizacji tych dwóch typów 

projektów. W przypadku projektów inicjowanych i kierowanych przez firmy decyzje 

podejmowane są w oparciu o kryteria ekonomiczno-finansowe związane m.in. 

z uwarunkowaniami dotyczącymi przyszłej komercjalizacji i wdrożenia wypracowanych 

rozwiązań. Potwierdzają to wyniki innych ewaluacji gdzie przedmiotem analiz były projekty 

badawcze realizowane z udziałem firm120. 

Korzyści ze współpracy mają charakter obopólny. Jednostki naukowe współpracujące 

z firmami w ramach dofinansowanych projektów wskazują na istnienie efektów wsparcia 

w postaci poprawy wyników oceny parametrycznej jednostek (w szczególności w przypadku 

projektów realizowanych w formule konsorcjum, gdzie naukowy poziom realizowanych prac 

jest wyższy niż w przypadku podwykonawstwa121), zwiększenia potencjału do udziału 

w międzynarodowych projektach badawczych jak również rozwoju merytorycznego 

i podnoszenia kompetencji zespołów uczestniczących w projektach122.  

Podejmowana współpraca przekłada się także na korzyści finansowe w postaci dodatkowych 

przychodów ze sprzedaży w szczególności w przypadku instytutów badawczych dla których 

sprzedaż wyników B+R stanowi podstawową misję ich działalności. Niebagatelne znaczenie 

mają także efekty wizerunkowe. W opinii przedstawicieli jednostek naukowych realizacja 

                                                      
120 „Ewaluacja strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych Profilaktyka i leczenie chorób 
cywilizacyjnych – STRATEGMED” (2018). Warszawa: NCBR. 
121 Zgodnie z nowymi zasadami oceny jednostek naukowych planowanymi do wdrożenia w roku 2022 
i uregulowanymi rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego  2019 r. w sprawie 
ewaluacji jakości działalności naukowej, współpraca z sektorem prywatnym i jej efekty stanowić będą istotny 
element oceny zarówno w ramach kryterium dotyczącym poziomu naukowego działalności (punkty za patenty 
w ramach Kryterium I) jak i w ramach kryterium odnoszącego się do efektów finansowych działalności 
jednostek (Kryterium II) gdzie premiowane będą wspólne przedsięwzięcia badawcze (projekty konkursowe) 
z podmiotami spoza systemu szkolnictwa i nauki, w szczególności te w których liderem jest przedsiębiorstwo 
(dwa razy więcej punktów w porównaniu z sytuacją gdy liderem projektu badawczego jest ewaluowana 
jednostka). Ponadto do nowego modelu ewaluacji wprowadzone zostało dodatkowe kryterium oceny w postaci 
wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki (Kryterium III o wyższej wadze 
dla poszczególnych dyscyplin w ramach wyróżnionych grup dziedzin naukowych wprowadzone w miejsce 
poprzedniego szerszego Kryterium 4 dotyczącego „pozostałych efektów działalności naukowej”).  
122„Ocena wpływu realizacji wybranych działań IV osi POIR oraz programów KE na rozwój jednostek naukowych, 
pobudzenie współpracy i komercjalizacji oraz rozwój kadr B+R a także na umiędzynarodowienie nauki polskiej 
i możliwości budowania partnerstw międzynarodowych w celu aplikowania do Programu Ramowego UE 
MODUŁ I” (2020). Warszawa: NCBR. 
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projektów przekłada się na wzrost rynkowej rozpoznawalności ośrodka (efekt występuje 

w opinii aż 83% jednostek naukowych uczestniczących w projektach wdrażanych w ramach 

działania 4.1 POIR), a tym samym zwiększa możliwość realizacji kolejnych projektów 

badawczych podejmowanych we współpracy z sektorem prywatnym (80%)123. 

Wyniki przeprowadzonych w ramach niniejszej ewaluacji badań jakościowych pokazują, że 

współpraca z sektorem prywatnym i konieczność konfrontacji wyników badań 

z wymaganiami rynkowymi stwarza możliwość rozwoju kompetencji interdyscyplinarnych 

wśród członków zespołów badawczych. Przedstawiciele jednostek naukowo-badawczych 

widzą również dużą wartość dodaną w możliwości praktycznej weryfikacji wyników 

prowadzonej działalności naukowej, w tym wyników teoretycznych badań podstawowych na 

tle aktualnych trendów ekonomicznych i technologicznych. W przypadku niektórych 

jednostek, w szczególności mniejszych instytutów badawczych, przekłada się to na 

ukierunkowanie części podstawowej działalności statutowej i agend badawczych na badania 

dające możliwość nawiązania współpracy z firmami i realizacji wspólnych projektów. 

Obserwowany jest także wpływ projektów na zmiany dostosowawcze o charakterze 

organizacyjnym, w odpowiedzi na zapotrzebowanie biznesu (zwiększenie elastyczności 

działania, nabywanie kompetencji w zakresie pracy projektowej, zmniejszanie stopnia 

sformalizowania sposobów współpracy itp.).  

Jednym z istotnych uwarunkowań dla oceny efektów interwencji w ramach CT1 jest zmiana 

podejścia do wspierania nauki w ramach programów współfinasowanych ze środków 

unijnych w porównaniu z poprzednią perspektywą 2007-2013. Zmiana ta polegała na 

odejściu od prostego wspierania rozwoju infrastruktury badawczej jednostek naukowych 

w kierunku promocji przedsięwzięć  przyczyniających się do realnej współpracy 

międzysektorowej. Kierunek zmian co do zasady należy uznać trafny i zgodny z jednym 

z głównych celów interwencji CT1 jakim jest promocja przedsięwzięć  przyczyniających się 

do realnej współpracy międzysektorowej.   

Wyniki badań z bieżącego okresu programowania, w tym w szczególności dotyczące 

programów wdrażanych na poziomie regionalnym wskazują jednak na pojawiąjące się 

problemy braku elastyczności obowiązujących zasad finansowania infrastruktury badawczej 

jednostek naukowych oraz częściowego niedopasowania rozwiązań do realiów społeczno- 

ekonomicznych występujących w regionach. Dotyczy to m.in. obowiązku wykorzystania 

efektów projektów do prowadzenia badawczo-rozwojowej działalności gospodarczej, 

nieatrakcyjnych z punktu widzenia firm zasad ich udziału finansowego czy też wygórowanych 

wymagań odnośnie wkładu własnego jednostek badawczych.124 Bariery te przekładają się na 

trudności we wdrażaniu instrumentów ukierunkowanych na rozwój infrastruktury na 

poziomie regionalnym. Jednocześnie przeprowadzone w ramach niniejszej ewaluacji badania 

                                                      
123 Ibidem. 
124 „Ewaluacja wsparcia w zakresie wzmacniania badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji 
w ramach 1. osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020 (2019). UMWM. 
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jakościowe wskazują na stopniową adaptację uczelni do nowych wymagań, co w opinii 

instytucji wdrażających przekłada się także na poprawę skuteczności wdrażania:  „[…] chyba 

wszyscy się z tym zgodzimy, że nie tylko u nas w regionie, inne regiony też mają takie 

problemy, że uczelnie wyższe, szczególnie tutaj jako beneficjent są trudnym beneficjentem, 

dlatego, że sama uczelnia wyższa już biorąc pod uwagę jej strukturę podejmowania decyzji, 

duże rozproszenie, czasami takie różne skostniałe jeszcze struktury, no czasami jest bardzo 

ciężko wpasować się jakby tutaj w te różne ograniczenia, które my im proponujemy […].”; 

„[…]może w tych pierwszych naborach ci beneficjenci [uczelnie] może trochę sondowali, może 

trochę nie wiedzieli, może się trochę wystraszyli, ale potem jak już powiedzmy bardziej się 

dowiedzieli „z czym to się je”, jak to trzeba przygotować, to to się bardziej rozkręciło” [IDI]. 

W odniesieniu do analizowanej w ramach niniejszego badania teorii zmiany, przedstawione 

w niniejszej części  raportu wyniki pozwalają zatem na wstępną pozytywną weryfikację 

zaistnienia związku przyczynowego pomiędzy interwencją CT1 a rozwojem współpracy 

przedsiębiorstw z jednostkami naukowo- badawczymi (ośrodkami badawczymi), zarówno 

w postaci zwiększania liczby wspólnych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, jak 

i zwiększania skali wykorzystania usług B+R. Innymi słowy, współpraca firm z jednostkami 

naukowymi w ramach wspólnych projektów badawczych nie zaistniałaby lub zaistniałaby 

w znacznie mniejszym zakresie bez wsparcia polityki spójności w ramach CT1. 

Niemniej jednak należy podkreślić, że ogólny poziom współpracy sektora nauki z sektorem 

przedsiębiorstw w Polsce pozostaje wciąż na niesatysfakcjonującym poziomie125. Ponadto 

w ramach niniejszego badania, jak i w ramach innych analizowanych badań, zidentyfikowano 

szereg barier i wyzwań dla rozwoju takiej współpracy. W ramach analizy logiki interwencji 

stanowią one założenia warunkujące skuteczność i szersze oddziaływanie wdrażanych 

programów. Do najważniejszych barier wskazanych w rozdziale 6.5. należą przede 

wszystkim: niska podaż projektów B+R realizowanych przez jednostki naukowe mających 

potencjalne zastosowanie w biznesie, częściowa rozbieżność celów sektora nauki i biznesu, 

wysokie koszty usług badawczych, brak zainteresowania uczelni współpracą z małymi 

przedsiębiorstwami, jak również kwestie formalne, związane ze stosowaniem procedury 

konkurencyjności, podziałem praw własności intelektualnej oraz nadmierną biurokracją 

w jednostkach naukowych. Przedstawiciele instytucji regionalnych wskazują na problemy 

organizacyjne jako szczególnie istotne dla przedsiębiorców w kontekście ich współpracy 

z jednostkami naukowymi: „natomiast w samych uczelniach brakuje takich jednostek […] jak 

to mówią: pójść do pokoju, zastukać i po prostu tam otrzymam kompleksową informację, do 

jakiego profesora mam udać się, do jakiego wydziału, do jakiego naukowca, a często to 

                                                      
125 Zgodnie z danymi GUS jedynie 25% przedsiębiorstw przemysłowych aktywnych innowacyjnie współpracuje 
z innymi podmiotami w zakresie działalności innowacyjnej. Należy jednak podkreślić, że badania GUS poza 
współpracą z sektorem nauki obejmują także współpracę z innymi podmiotami zewnętrznymi tj. 
przedsiębiorstwami, jednostkami administracji publicznej i organizacjami non-profit. Współpraca ta nie dotyczy 
zamawiania prac u wykonawców zewnętrznych bez aktywnego udziału w ich realizacji („Działalność 
innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2016-2018” (2020). Warszawa: GUS.). 
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wygląda takie chodzenie „od drzwi do drzwi”, pukanie i interesowanie się, co wymaga 

również czasu, poświęcenia jakiś pieniędzy” [IDI]. 

Jako główny czynnik sprzyjający rozwojowi współpracy przedsiębiorstw z ośrodkami 

badawczymi i jej trwałości wskazać należy zaistnienie wymiernych efektów ekonomicznych 

realizowanych wspólnie projektów. Wskazują na to wyniki analizowanych badań 

ewaluacyjnych, jak i zrealizowane wywiady oraz studia przypadków. Przeprowadzone 

wywiady pokazują, że wystąpienie konkretnych efektów projektów w postaci np. 

oszczędności czasu, zmniejszenia zużycia materiałów czy też, w dłuższej perspektywie 

zwiększenia przychodów z nowych wyrobów i usług, zwiększa w widoczny sposób skłonność 

przedsiębiorców do kontynuacji współpracy. Przykładem zaistnienia takiego mechanizmu 

oddziaływania interwencji CT1 jest projekt opisany w Studium przypadku nr 3. Dzięki 

uzyskanemu dofinansowaniu i współpracy podjętej z dwoma uczelniami technicznymi firma 

opracowała produkt informatyczny (aplikację) dla branży medycznej, który spotkał się 

z dużym zainteresowaniem rynku. W efekcie firma postanowiła kontynuować działalność 

i współpracę badawczo- rozwojową w oparciu o potencjał zbudowany właśnie dzięki 

uzyskanemu wsparciu publicznemu (dzięki dotacji powstał w firmie dział B+R). W przypadku 

niektórych firm (Studium przypadku nr 2 i 3) pozytywne doświadczenia projektowe 

przyczyniają się do zmiany modelu biznesowego na model traktujący współpracę badawczo- 

rozwojową jako źródło przewagi konkurencyjnej i sposób zwiększania efektywności 

funkcjonowania biznesu. W przeprowadzonych wywiadach przedstawiciele jednostek 

naukowowo-badawczych zauważają, że po projektach zakończonych sukcesem 

i przekładających się na wymierne korzyści dla firm zwiększa się ich aktywność w zakresie 

pomysłów na nowe prace badawcze („ […] takie firmy [firmy z którymi instytut 

współpracował wcześniej w ramach projektów realizowanych w ramach CT1] przychodzą do 

nas ze swoimi kolejnymi pomysłami na usprawnienia” [IDI]). Dotyczy to w szczególności firm 

działających na silnie konkurencyjnych rynkach, gdzie presja konkurencji wymaga 

prowadzenia stałej działalności innowacyjnej, ukierunkowanej na usprawnianie procesów 

(redukcji kosztów, poprawy produktywności) lub podnoszenie jakości oferowanych 

produktów 

6.3.3 Zastosowanie wyników prac B+R oraz projektów innowacyjnych w gospodarce 

Oczekiwaną konsekwencją projektów wspartych w ramach CT1 powinien być wzrost liczby 

wdrożeń wyników zrealizowanych prac B+R oraz rozwiązań innowacyjnych. Wyniki w tym 

zakresie przedstawia niniejsza część raportu.  
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Schemat 4. Zastosowanie wyników prac B+R oraz projektów innowacyjnych w gospodarce  

 
Źródło: Opracowanie własne 

Interwencja w ramach CT1 przewiduje osiągnięcie ambitnych celów w przedmiotowym 

zakresie. Zgodnie z danymi z systemu SL 2014 oczekuje się, że wsparcie dofinansowanych 

projektów zakończy się m.in. wdrożeniem 3,8 tys. wyników prac B+R, w czego ponad 3,2 tys. 

przypada na POIR (w tym zdecydowana większość – 2,3 tys. – na „Szybką ścieżkę”) oraz około 

0,6 tys. na RPO.   

Prezentacją ustaleń skuteczności interwencji w tym zakresie należy poprzedzić ogólną 

uwagą, o zbyt wczesnym momencie realizacji niniejszego badania, by dokonać pełnej oceny 

tego zagadnienia. Samo wdrożenie wyników prac B+R to zwieńczenie kilkuletniego procesu. 

W przypadku części projektów jest ono odłożone w czasie na okres trwałości projektów126. 

Jednocześnie przeprowadzone dotychczas analizy w schemacie kontrfaktycznym kończą się 

na danych sprawozdawczych za 2018 r., a więc, biorąc pod uwagę niewielką na tamten 

moment liczbę projektów zakończonych, wyniki badania należy uznać za bardzo wstępne. 

Dla uświadomienia sobie tego ograniczenia, warto wskazać, że np. w ramach całej I osi 

                                                      
126 W badaniu „Ewaluacja pierwszych efektów wsparcia PO IR w zakresie prac B+R oraz wdrażania wyników prac 
B+R realizowanych w przedsiębiorstwach” (2020). Warszawa: MFiPR ustalono, że w przypadku projektów, 
w wyniku których dokonano wdrożenia, w 74% przypadków nastąpiło ono w ciągu 12 miesięcy od zakończenia 
projektu.  W okresie 2 lat od zakończenia projektów nastąpiło 92% wdrożeń. Przy czym przywoływane badanie 
obejmowało również część instrumentów z CT3, a więc w których wdrożenie wyników prac B+R lub szerzej 
innowacji było jednym z głównych celów. Biorąc pod uwagę, że w ramach CT1 wspierane są co do zasady 
wcześniejsze elementy procesu innowacyjnego, można oczekiwać, że moment wdrożenia innowacji jest 
odłożony w czasie. 
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priorytetowej POIR oczekuje się od beneficjentów przeprowadzenia blisko 2,7 tys. wdrożeń, 

natomiast do końca 2019 roku przeprowadzono 178 z nich (ok. 7% wartości docelowej), 

będących efektem zrealizowanych prac badawczo-rozwojowych w ramach 53 projektów (3% 

ogółu)127. Biorąc pod uwagę fakt, że średni czas trwania projektu w CT1 to nieco ponad 

2 lata, zaś w pierwszej osi POIR czas ten wynosi około 3 lat, oraz biorąc pod uwagę fakt, że 

projekty w zdecydowanej większości rozpoczęły się po 2016 r128, to należy uznać powyższy 

stan zaawansowania za naturalny. Jednocześnie trzeba wspomnieć o znacznej rewizji 

oczekiwań w tym zakresie, jaka miała miejsce w grudniu 2019 – do tego czasu zakładano 

bowiem, że I OP POIR umożliwi wdrożenie blisko 7,7 tys. wyników prac B+R. Oznacza to 

niemal trzykrotną redukcję wartości docelowej omawianego wskaźnika129.  

Niezależnie od powyższego, wybrane badania wskazują na pierwsze pozytywne oznaki 

oddziaływania interwencji w tym zakresie oraz można z pewną dozą ostrożności stwierdzić, 

że stanowią dobry prognostyk na przyszłość. Mamy tu na myśli zarówno wyniki badania 

pomocy publicznej NCBR w odniesieniu do beneficjentów I OP POIR, jak i wyniki badania 

pomocy publicznej PARP, w ramach którego analizowano m.in. efekty wsparcia w ramach 

Bonów na innowację dla MŚP. W pierwszym z badań ustalono, że udział podmiotów, które 

wprowadziły nowe lub ulepszone wyroby w latach 2016-2019 jest wyższy w grupie 

beneficjentów I OP POIR niż w grupie kontrolnej o ok. 26 p.p. (29 p.p. w przypadku 

beneficjentów „Szybkiej ścieżki”). Badanie PARP pokazuje podobną skalę oddziaływania 

Bonów na innowację – odsetek podmiotów wprowadzających wskazane innowacje na rynek 

był wyższy od dopasowanej grupy kontrolnej o ok. 30 p.p.  

Wykres 30. Udział podmiotów, które wprowadziły w ostatnich 3 latach nowe lub ulepszone wyroby 
w grupie beneficjentów wybranych instrumentów CT1, na tle grupy kontrolnej (lewy panel: oś 
priorytetowa 1 POIR; środkowy panel: poddziałanie 1.1.1 POIR; prawy panel: poddzi ałanie 2.3.2 
POIR) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie:Badanie ewaluacyjne pomocy publicznej udzielanej w ramach 
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy 
publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – NCBR, 2020 oraz 

                                                      
127 „Badanie ewaluacyjne pomocy publicznej udzielanej w ramach Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju” (2020). Warszawa: NCBR. 
128 Do końca 2016 r. podpisanych zostało nieco ponad 12% wszystkich umów w ramach CT1. 
129 „Załącznik nr 2 do SzOOP POIR. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań 
i poddziałań – wersja obowiązująca od 06.09.2019 do 16.12.2019” (2020). Warszawa: MFiPR. 
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Ewaluacja pomocy publicznej PARP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 – PARP, 
2020. 

Wstępne potwierdzenie skuteczności wsparcia w zakresie dokonywanych wdrożeń w ramach 

wybranych instrumentów CT1 przynoszą również wybrane wyniki badań sondażowych. 

W szczególności beneficjenci POIR biorących udział w ewaluacji pierwszych efektów wsparcia 

POIR130 wskazują, że blisko dwie trzecie (64%) z nich dokonało wdrożenia wyników B+R, 

przez co rozumieć należy uruchomienie produkcji/ świadczenia usługi131. Podobnie sytuacja 

prezentuje się zrealizowanych przez nas studiów przypadku, w których większość podmiotów 

wprowadziła nowy produkt lub usługę do swojej oferty handlowej. Część przedsiębiorstw 

jest jeszcze w trakcie tego procesu. Naturalnie problemem, który może negatywnie wpłynąć 

na skalę i tempo wdrożeń pozostaje oddziaływanie pandemii Covid-19. Potwierdzają to 

zrealizowane w ramach badania studia przypadku, o czym szerzej mowa jest w dalszej części 

raportu. W tym miejscu warto jednak przytoczyć wypowiedź jednego z beneficjentów:  

„Nie będę ukrywał, że strasznie nam pokrzyżowała plany sytuacja COVID-owa. Ona nam 

zastopowała wdrożenia już w marcu [2020]. Na dzień dzisiejszy mamy kilka wdrożeń, które 

są zrealizowane w Polsce. Naszym planem jednak, tak naprawdę, były wdrożenia 

ogólnoświatowe, i byliśmy przygotowani – z naszą centralą mieliśmy omówione procedury, 

miejsca testowania tych produktów w Niemczech i później wprowadzenia do portfolio całego 

koncernu, co byłoby dla nas, prestiżową i finansową nobilitacją. […] Mieliśmy nie tylko 

konkretny, rozpisany plan, wizyty w 5 niemieckich […] na kolejne dni wdrożenia, wykupione 

bilety lotnicze i jakby wszystko… nagle informacja, która się pojawiła. Brak możliwości, no bo 

naturalną konsekwencją zarówno w całej Europie, jak i w całej Polsce było, i jest w dalszym 

ciągu to, że się ogranicza do minimum kontakty zewnętrzne, a wdrożenie takiej technologii to 

są 3, 4 czasami 5 dni naszego pobytu w […], co może rodzić jakieś niebezpieczeństwo” [IDI]. 

Ważnym elementem projektów realizowanych w ramach CT1, było włączenie w trakcie 

realizacji interwencji również komponentów wspierających proces wdrażania – przykłady 

w tym zakresie dotyczą zarówno POIR (por. wybrane instrumenty działania 2.3), jak 

i programów regionalnych. Miały one znaczenie zarówno z punktu widzenia zwiększenia 

zainteresowania wsparciem ze strony beneficjentów, jak również potencjalnie będą 

zwiększać odsetek realizowanych wdrożeń. 

6.3.4 Skutki wdrożeń na poziomie przedsiębiorstw-beneficjentów 

Zgodnie z przyjętą teorią zmiany, skutkiem dokonanych wdrożeń powinien być rozwój 

przedsiębiorstw, wyrażany przez rozmaite wskaźniki kondycji finansowej, skalę działalności, 

w tym omawiane już zatrudnienie itp.  

                                                      
130 „Ewaluacja pierwszych efektów wsparcia PO IR w zakresie prac B+R oraz wdrażania wyników prac B+R 
realizowanych w przedsiębiorstwach” (2020). Warszawa: MFiPR. 
131 Badanie ilościowe przeprowadzone było wśród firm, które zakończyły już realizację projektów. 
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Schemat 5. Finansowe i zatrudnieniowe skutki wdrożeń  

 

Źródło: Opracowanie własne. 

Możliwość wnioskowania w tym zakresie jest naturalnie uwarunkowana momentem 

realizacji interwencji. Dotychczas przeprowadzone badania w zakresie oddziaływania 

wsparcia na podstawowe wskaźniki funkcjonowania przedsiębiorstw, takie jak przychody ze 

sprzedaży, nie wskazują nawet na ujawnianie się pierwszych efektów wsparcia. Przy czym, 

podobnie jak w przypadku wcześniej prezentowanych wyników, najnowsze dostępne wyniki 

obejmują okres 2014-2018. Zarówno w przypadku instrumentów I OP POIR jak i wyników 

Bonów na innowacje POIR, zmiana wartości uzyskiwanych przychodów ze sprzedaży ogółem, 

odpowiada zmianie w dopasowanych grupach kontrolnych – przedsiębiorstw 

niekorzystających ze wsparcia. Jak zauważają autorzy raportu ewaluacji pomocy publicznej 

NCBR, wyniki te potwierdzają poprawność procesu doboru grupy kontrolnej. Bowiem 

w okresie realizacji projektów oraz na etapie ich wdrożeń trudno oczekiwać oddziaływania 

wsparcia na przychody ze sprzedaży – takie rezultaty są więc zgodne z teorią zmiany. 

Wykres 31. Średnia wartość przychodów netto ze sprzedaży ogółem (w mln zł) w grupie 
beneficjentów I OP POIR (lewy panel) oraz poddziałania 2.3.2 POIR (prawy panel), na tle dobranych 
grup kontrolnych 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie:Badanie ewaluacyjne pomocy publicznej udzielanej w ramach 
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy 
publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – NCBR, 2020 oraz 
Ewaluacja pomocy publicznej PARP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 – PARP, 
2020. 

Poprawność tego toku rozumowania potwierdzają również studia przypadku zrealizowane 

w ramach niniejszego badania. Pomimo analizy projektów, które formalnie już się 

zakończyły, na obecnym etapie trudno wskazać spektakularne przykłady sukcesu rynkowego, 
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który pociągałby za sobą istotne zmiany na poziomie sprzedaży. Jak wspomniano we 

wcześniejszym podrozdziale w większości badanych projektów, wypracowane w ich ramach 

produkty zostały już wdrożone do oferty handlowej beneficjentów. Wciąż jednak skutki 

projektu sprowadzają się do gotowości do sprzedaży nowego produktu, z niewielkimi wciąż 

konkretnymi rezultatami finansowymi. 

Jednocześnie warto zauważyć, że wypracowane produkty posiadają w części badanych 

przypadków wysoki potencjał eksportowy (ponadto, w przypadku czterech z nich, poziom 

innowacyjności rozwiązań można klasyfikować jako światowy – studium przypadku nr 4, 6, 8 

i 9132), przy czym również wykorzystanie tego potencjału wymagać będzie dalszych zabiegów 

marketingowych (studium przypadku nr 2, 4 i 6) lub nawet nowych nakładów inwestycyjnych 

(studium przypadku nr 2). Mamy tu więc do czynienia ze swoistymi ryzykami dotyczącymi 

ostatecznej efektywności wspartych projektów, w przypadkach wiążących się z koniecznością 

ponoszenia dalszych nakładów, bez jasności, czy beneficjenci będą w stanie i będą 

odpowiednio silnie zdeterminowani, aby je zrealizować. 

Dodatkowo, sprawę komplikuje sytuacja wywołana skutkami pandemii COVID-19. Część ze 

studiów wskazuje wprost na występowanie negatywnego wpływu w tym zakresie, 

wyrażającego się m.in. ograniczeniem fizycznej możliwości dokonywania wdrożeń nowych 

produktów w innych firmach.  

Sytuacja ta może mieć negatywne konsekwencje na możliwość osiągnięcia ambitnych 

założeń interwencji wyrażanych na poziomie wskaźnika kluczowego: Przychód z wdrożonych 

wyników prac B+R. Łączna wartość docelowa wskaźnika, zadeklarowana na poziomie 

podpisanych umów o dofinansowanie wynosi 124,6 mld zł (z tego niemal całość ma być 

zrealizowana w ramach I OP POIR).  

Pewnym przybliżeniem możliwości osiągnięcia celów projektów w powyższym zakresie 

– bez zaburzeń wywołanych oddziaływaniem COVID-19 – przynosi ponownie ewaluacja 

pierwszych efektów z w zakresie prac B+R. Badanie zrealizowane pod koniec 2019 r. (a więc 

w kolejnym okresie sprawozdawczym, względem prezentowanych wyników ewaluacji 

kontrfaktycznych) wykazało, że w przypadku podmiotów, które zakończyły realizację 

projektów ryzyko nieosiągnięcia zakładanych przychodów było w większości niskie lub co 

najwyżej umiarkowane. Największy udział beneficjentów (21%) wskazał na nieco większe 

ryzyko nieosiągnięcia zakładanych przychodów w działaniach 1.1 i 1.2133. Należy oczekiwać, 

że, na skutek zmian jakie zaszły w roku 2020, udział projektów zagrożonych w tym względzie 

jest znaczny.  

Wykonane studia przypadków wskazują również sfera wypracowywania nowych produktów 

powinna być wzmocniona m.in. na etapie marketingu nowych wyrobów. Obecnie wiele 

                                                      
132 Z tymi projektami (wypracowanymi tu produktami) należy wiązać wysoki lub nawet bardzo wysoki potencjał 
wdrożeniowy. 
133 „Ewaluacja pierwszych efektów wsparcia POIR w zakresie prac B+R oraz wdrażania wyników prac B+R 
realizowanych w przedsiębiorstwach” (2020). Warszawa: MFiPR. 
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wskazuje na to, że procesy te są w niewystarczającym stopniu brane pod uwagę. Ma miejsce 

sekwencyjne podejście typu: „dopiero, gdy wypracowany zostanie produkt, poważnie 

pomyślimy nad jego sprzedażą”. Sfera marketingu nowych rozwiązań produktowych 

powinna zostać wzmocniona, z czym wiążą się również kwestie jej finansowania. Pożądanym 

rozwiązaniem wydaje się włączenie (przynajmniej częściowo) wsparcia w tym obszarze do 

możliwych do sfinansowania kosztów kwalifikowanych projektu.  

Podsumowując ten element teorii zmiany, należy stwierdzić, że wymaga on niewątpliwie 

dalszych badań, w tym co najmniej na etapie ewaluacji ex post instrumentów realizowanych 

w ramach okresu 2014-2020. W perspektywie krótkoterminowej, konieczne jest 

prowadzenie bieżących działań monitoringowych, w odniesieniu do pojawiających się 

trudności w osiąganiu zakładanych wartości wskaźników projektowych (przychodów 

i zatrudnienia) oraz prowadzenie analizy ryzyka w tym zakresie. 

6.3.5 Potencjał do realizacji i wsparcia realizacji prac B+R oraz działalności innowacyjnej 

Rezultatem zrealizowanych projektów oraz odłożonych w czasie finansowych skutków  

wdrożeń wypracowanych innowacji, powinien być szeroko rozumiany wzrost potencjału do 

prowadzenia działalności B+R+I. Obejmuje on zarówno wewnętrzny potencjał sektora 

przedsiębiorstw, otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych, jak również potencjał do 

współpracy tych podmiotów ze sobą.  

Wsparcie w perspektywie 2014-2020, miało również doprowadzić do zwiększenia potencjału 

otoczenia biznesu. Jednym z oczekiwanych efektów było w szczególności zwiększenie 

potencjału IOB, dla których mijająca perspektywa miała być swoistym okresem 

przejściowym, między świadczeniem usług proinnowacyjnych na rzecz przedsiębiorstw, 

wspieranych w ramach programów operacyjnych (tzw. model popytowy), 

a funkcjonowaniem niezależnie od wsparcia publicznego (model rynkowy)134.  

Oczekiwane relacje w tym zakresie przedstawiono na kolejnym rysunku, stanowiącym 

wycinek z całościowej teorii zmiany dla CT1. 

                                                      
134 Przykładem instrumentów mających realizować ten cel jest poddziałanie 2.3.1 POIR – Proinnowacyjne usługi 
IOB dla MŚP. 
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Schemat 6. Potencjał do realizacji i wsparcia realizacji prac B+R oraz działalności innowacyjnej  

 

Źródło: Opracowanie własne 

Zrealizowane projekty, niewątpliwie zwiększyły potencjał beneficjentów wsparcia do 

realizacji projektów B+R+I. Potencjał ten oczywiście jest trudno mierzalny, bowiem przyjmuje 

on w pierwszej kolejności formę doświadczenia z przejścia całego procesu badawczego. 

Jak wskazano we wcześniejszych podrozdziałach – dla znacznej części wnioskodawców 

wsparcie w ramach CT1, umożliwiło zrealizowanie pierwszego projekt B+R. Jednocześnie 

pojawia się pytanie o trwałość tego potencjału. Wybrani badani w studiach przypadku 

podkreślają, że ewentualna dalsza działalność B+R+I, warunkowana jest sukcesem 

zrealizowanych teraz projektów. O ile tylko przyniesie on oczekiwane rezultaty finansowe, 

o tyle będą ewentualnie myśleć o kontynuowaniu działalności w tym zakresie. Często mogą 

to być przedsięwzięcia będące naturalną konsekwencją inwestycji zrealizowanych w ramach 

perspektywy 2014-2020, polegające na rozwinięciu pomysłów lub idei, które pojawiły się 

właśnie w projektach finansowanych z instrumentów CT1. W jakim stopniu ten potencjał 

zostanie zatem przekuty w trwałą strategię innowacyjną poszczególnych podmiotów, 

aktualnie trudno jest ocenić, biorąc pod uwagę ograniczoną wiedzę w zakresie skuteczności 

finansowanych wdrożeń. 

Pewnym ograniczeniem w budowaniu trwałego potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia 

działalności B+R+I również po zakończeniu projektów finansowanych w ramach perspektywy 

2014-2020, są dostępne możliwości finansowania infrastruktury badawczej (zarówno 

w przedsiębiorstwach jak i jednostkach naukowych). Były one znacznie zawężone względem 

perspektywy 2007-2013 oraz objęte (zwłaszcza w przypadku jednostek naukowych) 
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dodatkowymi obostrzeniami. Co prawda przedsiębiorstwa mogły finansować infrastrukturę 

badawczą (m.in. w ramach działania 2.1 POIR oraz wybranych RPO), jednak były to 

instrumenty ukierunkowane na realizację względnie dużych inwestycji, często 

przewyższających mniejsze potrzeby wybranych podmiotów w tym zakresie. W większości 

programów, w tym w POIR, nie było możliwości finansowania nisko-kosztowej aparatury 

badawczej, wspierającej realizację prac B+R w przedsiębiorstwie. Wskazuje się, że 

w przyszłości warto tę lukę w finansowaniu wypełnić, wprowadzając odpowiednie limity 

w zakresie kosztów tego typu inwestycji (tak by nie dominowały one w strukturze kosztów 

projektu badawczego)135. Rozwiązanie to z pewnością przekładałoby się na większą 

kompleksowość wsparcia, jak i wzmacniałoby trwałość budowanego potencjału w firmach do 

prowadzenia działalności badawczej. Należy jednocześnie podkreślić, że sama infrastruktura 

potencjału nie buduje, konieczne jest zapewnienie wykwalifikowanej i doświadczonej kadry, 

która będzie umiała wykorzystać zakupiony sprzęt i aparaturę. Ewentualny zakup aparatury 

każdorazowo musi więc być uzasadniony nie tylko z punktu widzenia potrzeb realizacji 

projektów, ale również możliwości jej faktycznego wykorzystania. 

Biorąc po uwagę instrumenty ukierunkowane bezpośrednio na wsparcie infrastruktury 

badawczej w przedsiębiorstwach, w momencie realizacji przedmiotowego badania, dostępna 

była bardzo ograniczona wiedza o rezultatach udzielonego wsparcia. Mamy tu na myśli 

przede wszystkim działanie 2.1 POIR, którego pogłębioną ocenę zaplanowano na rok 2021. 

W ramach niniejszego badania wykonane zostało jedno studium przypadku dotyczące tego 

instrumentu, które co prawda dostarcza ciekawych obserwacji i wniosków na poziomie 

analizowanego projektu, jednak trudno jest uogólniać jego wyniki na całą populację.  

Osobnego komentarza wymaga wpływ instrumentów CT1 na oczekiwany wzrost potencjału 

podmiotów otoczenia biznesu, w tym przede wszystkim IOB i klastrów. Dostępne wyniki 

badań wskazują, że wsparcie w tym zakresie będzie miało niestety bardzo ograniczone 

skutki136. W szczególności w ewaluacji pomocy publicznej PARP, ustalono że instrumenty 

ukierunkowane na stymulowanie rozwoju podmiotów świadczących proinnowacyjne usługi 

dla MŚP zaktywizowały bardzo małą liczbę IOB. Ogółem w ramach poddziałania 2.3.1 POIR, 

akredytowanych było 60 instytucji, przy czym jedynie połowa (32) została wybrana przez 

firmy do pomocy w procesie wdrażania innowacji. Jednocześnie większość IOB zrealizowała 

niewielką liczbę projektów na rzecz przedsiębiorstw – w praktyce za wykonanie ponad 80% 

usług proinnowacyjnych na rzecz MŚP odpowiada zaledwie 10 najbardziej aktywnych IOB137. 

Przewiduje się również, że w przypadku części IOB (również we wskazanej dziesiątce) 

występuje ryzyko, że ewentualny wzrost potencjału może być tymczasowy i ograniczony do 

                                                      
135 „Ewaluacja pierwszych efektów wsparcia PO IR w zakresie prac B+R oraz wdrażania wyników prac B+R 
realizowanych w przedsiębiorstwach” (2020). Warszawa: MFiPR. 
136 „Umowa Partnerstwa 2014-2020” (2020). Warszawa: MFiPR. W związku z potrzebą przejścia IOB do 
prowadzenia działalności na zasadach rynkowych, wsparcie dla MŚP za pośrednictwem IOB udzielane będzie za 
pomocą mechanizmów popytowych. 
137 „Ewaluacja pomocy publicznej PARP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020” 
(2020). Warszawa: PARP. 
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okresu realizacji POIR. Chodzi w szczególności o podmioty, które „na wejściu” 

charakteryzowały się niewielkim potencjałem. Wnioski z przeprowadzonych badań wskazują, 

że przejście na model w pełni rynkowej działalności poszczególnych IOB, raczej nie będzie 

możliwe. Co prawda, sytuacja ta może wystąpić w pojedynczych przypadkach, jednak skala 

tego zjawiska nie osiągnie wystarczającej masy krytycznej, tak by móc mówić o jakościowej 

zmianie w skali całego kraju. Wskazuje to na potrzebę rewizji założeń systemu wsparcia IOB, 

zwłaszcza w kontekście ich znaczenia w budowaniu krajowego systemu wsparcia 

innowacyjności. W świetle dostępnych badań okazuje się bowiem, że wyłącznie popytowy 

system świadczenia usług przez IOB na rzecz przedsiębiorstw, jest niewystarczający z punktu 

widzenia trwałości funkcjonowania tych instytucji oraz budowania ich potencjału do 

świadczenia wysokiej jakości usług proinnowacyjnych. Można zatem powiedzieć, że 

w pewnym stopniu sprawdziły się przewidywania z początkowych lat realizacji perspektywy 

2014-2020, kiedy wskazywano, że zmiana „reguł gry”, tj. przejście z modelu podażowego na 

popytowy, będzie dla sporej grupy IOB dużym wyzwaniem138. Wśród tych wyzwań 

wskazywano m.in. na: konieczność przebudowy strategii pozyskiwania klientów; większe 

koszty własne związane z przejściem na inny system pozyskiwania klientów; brak stabilnego 

zasilenia finansowego139. Ten ostatni czynnik jest również podkreślany m.in. w badaniu 

dotyczącym oceny potencjału IOB140, w którym wskazuje się, że podstawową barierą 

ograniczającą rozwój oferty usługowej ośrodków innowacji jest brak stabilnych źródeł 

finansowania. Towarzyszy mu również brak spójnej polityki wobec instytucji otoczenia 

biznesu, w tym ośrodków innowacji. Z drugiej strony pojawiają się głosy, że jedną z przyczyn 

wskazanego stanu rzeczy może być niewystarczająco aktywna postawa części IOB w procesie 

poszukiwania klientów oraz kreowania podaży na własne usługi – zagadnienie to wymaga 

jednak dalszych, pogłębionych badań. Nie było ono bowiem bezpośrednim przedmiotem 

niniejszej ewaluacji.  

Pewne ograniczenia modelu popytowego z punktu widzenia budowania potencjału IOB, 

a tym samym również krajowego systemu innowacji, uwidaczniają się w szczególności 

w  przypadku usług bazujących na nowoczesnych rozwiązaniach i technologiach, na co 

wskazał jeden z naszych rozmówców: „I tu przykładem jest np. AI (ang. artificial intelligence 

– sztuczna inteligencja), bo patrząc na kapitałochłonność inwestycji w sztuczną inteligencję 

nie ma szans, żeby ten potencjał się wygenerował w oparciu o system voucherowy, taki 

popytowy i tutaj nie ma co się oszukiwać. […] jeśli sądzimy, że w systemie popytowym, 

w kontekście kluczowych wyzwań typu gospodarka cyrkularna, AI, high performance 

computing albo building information modeling i w podobnych technologiach, rozwinęły się 

                                                      
138 „Ocena systemu wsparcia instytucji otoczenia biznesu w regionalnych programach operacyjnych na lata 
2014-2020” (2016). Warszawa: MRR. 
139 Ibidem. 
140 „Analiza potencjału ośrodków innowacji i ich wpływu na realizację założeń (koncepcji) inteligentnych 
specjalizacji w Polsce” (2019). Warszawa: PARP. 
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zdolności do świadczenia usług proinnowacyjnych w oparciu o refinansowanie usług, to 

niestety – w tym kraju tak się nie stało i zapewne nie stanie” [IDI]. 

Należy jednocześnie zaznaczyć, że powyższe ustalenia nie prowadzą do wniosku, iż zasadnym 

jest powrót do modelu w pełni podażowego, w którym wsparcie w całości dystrybuowane 

jest do IOB. W naszej opinii, projektowane aktualnie systemy wsparcia IOB, bazujące na 

modelu mieszanym (tj. dopuszczające również na określonych zasadach wsparcie 

bezpośrednie IOB – optymalnie konsorcjów tych jednostek oraz konsorcjów IOB 

z jednostkami reprezentującymi sektor nauki), ukierunkowanym również na wzrost 

potencjału tych podmiotów, zdają się wychodzić naprzeciw wyzwaniom i ograniczeniom 

zidentyfikowanym w perspektywie 2014-2020. 

6.3.6 Główne efekty realizacji instrumentów finansowych w sferze CT1 – beneficjenci 

i odbiorcy ostateczni 

W POIR, w dziedzinie CT1, część wsparcia dystrybuowana jest z wykorzystaniem 

instrumentów finansowych (kapitałowych lub quasi kapitałowych) oraz dotacji udzielanych 

przez NCBR141. Wsparcie w tym zakresie skoncentrowane zostało w poddziałaniach 1.3.1, 

1.3.2 oraz 2.2 (komponent II).  

W poddziałaniu 1.3.1 prowadzony jest program BRIdge Alfa (Wsparcie projektów badawczo-

rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa). Formalnie 

rzecz biorąc, mechanizm BRIdge Alfa nie ma charakteru instrumentu finansowego. Przyjmuje 

on postać koinwestycji publiczno-prywatnej, w której finansowanie ze środków publicznych 

ma formę dotacyjną (80%), a ze środków prywatnych ma postać wejścia kapitałowego 

(na poziomie 20% wsparcia inwestycji w spółkę portfelową). Dzięki wsparciu BRIdge Alfa 

powstały wehikuły inwestycyjne, których funkcjonowanie polega na identyfikacji, weryfikacji 

i walidacji projektów B+R znajdujących się w fazie proof-of-principle, a następnie tworzeniu 

na ich podstawie spółek spin-off (faza proof-of-concept)142. Zatem, interwencja ta 

ukierunkowana została na najwcześniejsze fazy rozwojowe, z założeniem, że jej efekty będą 

lokować się głównie w sferze wypełniania luki kapitałowej, obecnej na etapie 

najwcześniejszych faz inwestycyjnych oraz skutkować będą tworzeniem podaży projektów 

                                                      
141 „Ewaluacja pomocy publicznej udzielanej za pośrednictwem NCBR w zakresie pomocy udzielanej w ramach 
działania 1.3 POIR – raport końcowy” (2020). Warszawa: NCBR, str. 7. 
142 W polu interwencji mechanizmu BRIdge Alfa znajdują się dwie fazy rozwojowe. Pierwsza z nich 
(wcześniejsza) to faza proof-of-principle (PoP) – jest to faza projektu B+R, polegająca na wczesnej weryfikacji 
pomysłu, w której realizowane są badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, przeprowadzana 
jest wstępna ocena potencjału projektu B+R, analiza konkurencji, dochodzi do zdefiniowania planu badawczego 
i pierwszych kamieni milowych projektu B+R. Realizacja tej fazy nie wymaga utworzenia wyodrębnionego 
prawnie podmiotu przeznaczonego do realizacji projektu B+R; faza PoP poprzedza powołanie spółki typu spin-
off. Kolejna to faza proof-of-concept (PoC) – jest to faza projektu B+R polegająca na właściwej weryfikacji 
pomysłu, w czasie której realizowane są badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe. Ich 
rezultaty (o ile będą pozytywne) na ogół umożliwią pełne zgłoszenie patentowe lub komercyjne wykorzystanie 
wyników projektu B+R; zwykle realizowana jest poprzez prawnie wyodrębniony podmiot dedykowany do 
realizacji projektu badawczo-rozwojowego. 
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inwestycyjnych. Interwencja ta została zaplanowana adekwatnie, biorąc pod uwagę lukę 

kapitałową dotyczącą projektów znajdujących się w najwcześniejszych fazach rozwojowych, 

najczęściej o niewielkich rozmiarach potrzeb inwestycyjnych.  

Dwa pozostałe programy (poddziałanie 1.3.2 i 2.2 komponent II) to klasyczne instrumenty 

kapitałowe. Pierwszy (poddziałanie 1.3.2) został ukierunkowany na ograniczenie luki 

kapitałowej występującej w fazie startu i wzrostu143, a drugi (poddziałanie 2.2 komponent II) 

przybrał postać programu kapitalizacji funduszy VC, inwestujących w projekty 

technologiczne, z komponentem B+R, w ramach których tworzone są technologie w oparciu 

o formułę otwartych innowacji144. 

Biorąc pod uwagę cele niniejszego opracowania, kluczowe znaczenie ma masowy program 

BRIdge Alfa. W wyniku jego realizacji zawarto umowy z 66 funduszami BRIdge Alfa 

(o nominalnej kapitalizacji ok. 2,5 mld zł (w tym ok. 0,5 mld kapitału prywatnego). Z kolei 

w wyniku interwencji poddziałania 1.3.2 wsparto 5 funduszy VC, które zainwestowały dotąd 

środki w 10 spółek. Natomiast w poddziałaniu 2.2 komponent II (Otwarte Innowacje) 

skapitalizowano 5 funduszy VC, które zainwestowały w 4 spółki145. 

Analizując główne efekty wsparcia udzielonego w działaniu 1.3 POIR należy podkreślić 

następujące z nich: 

 Niewątpliwie pozytywnym efektem udzielonego wsparcia było rozszerzenie 

perspektywy inwestycyjnej funduszy VC o projekty bazujące na pierwiastku 

badawczo-rozwojowym, często łączącej się z nawiązywaniem współpracy 

z jednostkami naukowymi, ulokowanymi w ich strukturach centrami badawczo-

rozwojowymi, czy spółkami celowymi. Przy czym, nadal trudno jest mówić, aby 

współpraca ta była wystarczająco dobrze rozwinięta (tym niemniej, jest to efekt 

jakościowy, na który należy zwrócić uwagę – niewątpliwie buduje on potencjał 

na przyszłość). 

 Z kolei ważnym efektem ilościowym było powstanie kilkudziesięciu wehikułów 

inwestycyjnych BRIdge Alfa (i kierujących nimi zespołów menadżerskich), 

skoncentrowanych na finansowaniu najwcześniejszych faz rozwojowych celów 

inwestycyjnych. W grupie tej (obecnie) wykrystalizowało się grono około 

50 jednostek, które odpowiadają za dominującą większość dokonywanych 

inwestycji kapitałowych (z końcem 2020 r. inwestycji takich było około 500 

– obserwowane aktualnie tempo inwestowania to około 25 start-up’ów w skali 

kwartalnej146).  

                                                      
143 „Analiza możliwości realizacji projektów w obszarze innowacyjności przy wykorzystaniu instrumentów 
finansowych w perspektywie finansowej UE 2021-2027 – raport końcowy” (2020). Warszawa: MFiPR, str. 53-54. 
144 PFR Ventures – Otwarte Innowacje 
145 Na podstawie danych sprawozdawczych MFiPR (dane na 30 czerwca 2020). 
146 Tempo to jest obecnie dość wysokie, mimo tego istnieją małe szanse na realizację zakładanych wskaźników 
(jest to konkluzja, dotycząca przypadku obu analizowanych tu poddziałań), zob. „Ewaluacja pomocy publicznej 

https://pfrventures.pl/dla-funduszy/PFR-Otwarte-Innowacje.html
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 Inwestycje wehikułów BRIdge Alfa wpłynęły korzystnie na kształtowanie się 

większości parametrów finansowych spółek portfelowych. Cele inwestycyjne 

charakteryzują się wysoką dynamiką przychodów, przyrostem aktywów, w tym 

wartości niematerialnych i prawnych, będących wyznacznikiem realizowanych 

prac B+R147. 

 Niewątpliwie interwencja poddziałania 1.3.1 doprowadziła do dość skutecznego 

ograniczenia luki kapitałowej w wymiarze liczby realizowanych inwestycji, 

przede wszystkim na dolnym poziomie wartościowym luki (inwestycje do około 

1-1,2 mln zł).  

 Problemem okazała się niewystarczająca (wobec oczekiwań) koncentracja 

inwestycji w projekty z komponentem B+R. W ewaluacji działania 1.3 wyraźnie 

wskazano, iż niezbędna jest dokładniejsza kontrola ukierunkowania projektów na 

komponent badawczo-rozwojowy148. Założenia w tym zakresie, dotyczące 

koncentracji wsparcia, które wywoła intensywny transfer działalności B+R do 

praktyki biznesowej celów inwestycyjnych, okazały się zapewne zbyt 

optymistyczne149.  

 W kompleksowej ewaluacji programu pomocowego NCBR (działania wspierające 

w ramach POIR) wykazano niską zastępowalność wsparcia dotacyjnego 

inwestycjami kapitałowymi. Kluczowym problemem jest w tym przypadku 

poziom gotowości technologicznej projektów, które skłonni są finansować 

inwestorzy kapitałowi. Co do zasady jest on wyższy niż inwestycje w projekty B+R 

współfinansowane z wykorzystaniem interwencji w postaci dotacji. Problemem 

jest także skala finansowanych inwestycji. W sumie zatem, dane dotyczące 

kontraktacji wskazują, że „rejestrowany poziom projektów wspieranych 

dotacyjnie (blisko 2 tys. przedsięwzięć / zawartych umów wsparcia w ramach 

Programu Pomocowego NCBR w części dotyczącej POIR) nie byłby możliwy do 

                                                      
udzielanej za pośrednictwem NCBR w zakresie pomocy udzielanej w ramach działania 1.3 POIR – raport 
końcowy” (2020). Warszawa: NCBR, str. 8. 
147 „Ewaluacja pomocy publicznej udzielanej za pośrednictwem NCBR /…/”, str. 9 oraz 66-72. 
148 Op. cit., str. 111 i n. 
149 W dużej części było to spowodowane zmianami regulacyjnymi, w tym zwłaszcza wejściem w życie 
rozporządzenia Omnibus – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 
18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające 
rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 
1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także 
uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 OJ L 193, 30.7.2018 r.). Rozporządzenie to  wymusiło 
zmniejszenie limitu inwestycyjnego w mechanizmie BRIdge Alfa z3 mln zł do 1 mln zł. Spowodowało to 
przesunięcie zainteresowania na mniej kapitałochłonne projekty – tym samym zwierające mniejszy lub 
trudniejszy do wykazania komponent B+R (np. projekty w dziedzinie technologii informacyjno-
komunikacyjnych). Być może, gdyby nie to rozporządzenie sytuacja wyglądałaby jednak korzystniej. 
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osiągnięcia w przypadku dostępności jedynie instrumentów finansowych”150. 

Z kolei nieliczne przypadki instrumentów dłużnych służących finansowaniu 

działalności B+R (a częściowo – od połowy 2017 r. – również wdrożeń), obecne 

w perspektywie 2014-2020 na poziomie regionalnym (w dwóch regionalnych 

programach operacyjnych tj. w programie województwa pomorskiego 

i kujawsko-pomorskiego), również pokazują, że tego typu finansowanie 

koncentruje się na projektach wykazujących wyższą gotowość technologiczną 

oraz, że ich wdrażanie przebiega bardzo powoli i jest niezwykle skomplikowane. 

Ostatnia ewaluacja ex ante instrumentów finansowych dla celów nowej edycji programu 

ogólnokrajowego na lata 2021-2027 pokazała, że w przyszłości wskazane jest położenie 

dużego nacisku (w sferze finansowania projektów z pierwiastkiem B+R – dziedzina CT1, 

w nowej perspektywie objęta Celem Polityki 1.) na wspieranie przedsięwzięć we wczesnych 

fazach rozwojowych, wspomaganych poprzez następujące interwencje151: 

 uruchomienie instrumentu ukierunkowanego na wspieranie inwestycji 

w projekty wysokotechnologiczne wywodzące się głównie z sektora jednostek 

naukowych. Tego rodzaju instrument powinien łączyć w sobie inwestycję 

kapitałową z dotacją, jednak w taki sposób, żeby wartość inwestycji kapitałowej 

była wyższa niż wielkość dotacji. Dotacja powinna rekompensować zarówno 

wczesną fazę rozwoju, jak i ryzyko realizacji prac B+R, co oznaczałoby 

sfinansowanie fazy proof of concept, 

 rozwój interwencji w zakresie budowania gotowości inwestycyjnej (inicjowanie 

i akceleracja, służące budowie pipeline projektów dla inwestycji kapitałowych). 

Wsparcie tego rodzaju powinno być powszechnie dostępne przez cały okres 

programowania (2021-2027); powinno obejmować wsparcie doradcze 

i mentorskie i być oparte na dotacji zalążkowej w wysokości 1 mln zł. W realizację 

tego typu interwencji powinno być włączone środowisko VC, co umożliwi 

odpowiednie dopasowanie inwestycji zalążkowych do profili i strategii 

inwestycyjnych VC. W realizację tego typu interwencji należy również włączyć 

środowisko jednostek naukowych, 

 w sferze odpowiadającej logice wsparcia poddziałania 1.3.2 POIR należy 

kontynuować obecnie wdrażany instrument Corporate VC, jednak 

skonstruowany w sposób umożliwiający zwiększenie zainteresowania 

inwestycjami ze strony średniej wielkości prywatnych korporacji. Natomiast, 

w sytuacji utrzymania – jak dotychczas – zasady pari passu w tej interwencji, 

zaproponowano tu jednak rezygnację z komponentu B+R, bowiem ryzyko 

                                                      
150 „Badanie ewaluacyjne pomocy publicznej udzielanej w ramach Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju” (2020). Warszawa: NCBR. 
151 (Na podstawie) „Analiza możliwości realizacji projektów w obszarze innowacyjności przy wykorzystaniu 
instrumentów finansowych w perspektywie finansowej UE 2021-2027 – raport końcowy” (2020). Warszawa: 
MFiPR, str. 5-6 oraz (Wnioski i rekomendacje) str. 134 i n. 
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realizacji tego typu inwestycji z uwzględnieniem tej zasady, nie jest wystarczająco 

rekompensowane inwestorom, 

 wreszcie, należy również kontynuować program Otwartych Innowacji 

(poddziałanie 2.2. komponent II), przy czym wskazano na potrzebę 

doprecyzowania kryteriów kwalifikowania projektów do inwestycji (w celu 

zapewnienia silniejszego ukierunkowania inwestycji na projekty zawierające 

komponent B+R), uznając za zasadne także podniesienie limitu wkładu 

publicznego do funduszu, w celu umożliwienia finansowania inwestycji 

o większej wartości. 

6.4 Kluczowe bariery dla realizacji wsparcia działalności B+R 

Pomimo ogólnie pozytywnej oceny wsparcia działalności B+R finansowanego ze środków 

polityki spójności w ramach obecnej perspektywy finansowej, w trakcie jego wdrażania 

napotkano na szereg barier związanych z realizacją interwencji. W niniejszym rozdziale 

prezentujemy kluczowe w naszej opinii problemy, na które zwrócono uwagę w dotychczas 

prowadzonych ewaluacjach oraz wywiadach jakościowych prowadzonych w ramach tego 

badania.  

Przez bariery w realizacji wsparcia rozumiemy zjawiska utrudniające osiągnięcie zakładanych 

celów interwencji. W katalogu zidentyfikowanych barier wyróżnić można trzy kluczowe 

grupy problemów. Pierwsza z nich – najszersza – dotyczy kwestii związanych z realizacją 

założeń wsparcia, które – pomimo właściwego zaadresowania zidentyfikowanych 

problemów – okazały się zbyt ambitne i/lub nie do końca odpowiadające potencjałowi i/lub 

preferencjom grup docelowych. Druga grupa obejmuje problemy występujące podczas 

wdrażania projektów. Natomiast trzecia dotyczy systemu ich selekcji.  

Problemy z realizacją założeń wsparcia wystąpiły m.in. w odniesieniu do poniższych kwestii:  

1) W przypadku wsparcia udostępnianego na poziomie regionalnym, przynajmniej 

w części województw uwidocznił się problem relatywnie niskiej podaży projektów 

B+R, która nie pozwalała na zagospodarowanie alokacji przeznaczonej na CT1152. 

Problem ten wynikał z kilku kwestii.  

a. W przypadku przedsiębiorstw przynajmniej częściowo z ograniczenia zakresu 

interwencji do prac B+R, bez możliwości finansowania wdrożeń153 oraz 

niekiedy zbyt wyśrubowanych warunków aplikowania (kryteriów oceny) 

narzucanych przez niektóre RPO. Jak wynika z przeprowadzonych wywiadów, 

dopiero zmiany z zakresie dostępnego wsparcia (głównie dopuszczenie 

                                                      
152 Do końca 2019 r. – tj. w okresie objętym analizami w ramach tego badania – w 4 RPO zakontraktowano 
mniej niż 50% dostępnej alokacji, a w kolejnych 6 między 50 a 57%. Sytuacja ta  
153 Ten warunek został akurat zniesiony po aktualizacji UP z 2017 r. oraz związanych z nią dostosowań 
poszczególnych programów do jej nowej wersji. Po wprowadzonych zmianach dopuszczone zostało 
rozszerzenie zakresu kosztów kwalifikowalnych o prace wdrożeniowe, które nie mogły przekraczać 50% 
kosztów kwalifikowalnych projektów. 
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komponentu wdrożeniowego) i zasadach aplikowania (m.in. wprowadzenie 

paneli eksperckich154 oraz modyfikacja kryteriów wyboru projektów155) 

wpłynęły na zwiększenie zainteresowania dofinansowaniem dostępnym 

w RPO oraz przyspieszenie kontraktacji.  

b. W przedmiocie wsparcia infrastruktury B+R uczelni i jednostek naukowych 

dużym wyzwaniem w obecnej perspektywie finansowej okazały się warunki 

finansowania tego typu inwestycji. Wnioskodawcy chcący uzyskać wsparcie ze 

środków publicznych musieli zagwarantować, że część (minimum 20%) 

infrastruktury wykorzystywana będzie na cele gospodarcze. Oznaczało to 

de facto podział projektu na część komercyjną i niekomercyjną (np. podział 

czasowy, dotyczący tego przez jaki okres infrastruktura będzie 

wykorzystywana na cele komercyjne), za którym pójść musiało odpowiednie 

przypisanie kosztów kwalifikowalnych. Co więcej, muszą oni przez cały okres 

amortyzacji monitorować sposób wykorzystania infrastruktury, a okres 

amortyzacji w przypadku tego typu projektów wynosić może do 40 lat. 

Te dosyć skomplikowane przypisy wynikające z rozporządzenia o włączeniach 

blokowych działały zniechęcająco dla części podmiotów, które pierwotnie 

planowały się ubiegać o wsparcie w ramach RPO.  Ostatecznie, część 

wnioskodawców, których projekty znalazły się w Kontrakcie Terytorialnym 

odstąpiła od zamiaru aplikowania o wsparcie156. 

2) Nie do końca adekwatne do potencjału i potrzeb potencjalnych beneficjentów 

okazały się również przyjęte progi wsparcia. W szczególności przyjęte pierwotnie 

minimalne wartości projektów (kosztów kwalifikowalnych), które okazywały się 

niejednokrotnie za wysokie nie tylko dla firm z sektora MSP, zwłaszcza tych, które 

stawiały dopiero pierwsze kroki w wykorzystywaniu prac B+R w swojej działalności157, 

lecz również za wysokie dla dużych przedsiębiorstw158. W raportach ewaluacyjnych 

                                                      
154 Jeden z naszych rozmówców wskazał, że przed wprowadzeniem do formuły oceny paneli eksperckich wiele 
wniosków odpadało na etapie aplikowania, ponieważ wnioskodawcy mieli problem z dobrym opisaniem idei 
i założeń projektu B+R, tak aby spełniał on przyjęte kryteria oceny. Możliwość wyjaśnienia wątpliwości 
oceniających oraz opowiedzenia o projekcie przynajmniej częściowo rozwiązała ten problem i zwiększyła 
odsetek wniosków ocenianych pozytywnie. 
155 W przeprowadzonych wywiadach zwrócono uwagę na fakt, że niektóre regiony bardzo ambitnie podeszły do 
kwestii kryteriów wyboru projektów w ramach CT1, których spełnienie okazało się dla przedsiębiorstw na tyle 
trudne, że regiony te miały problem z wydatkowaniem środków i musiały wielokrotnie powtarzać konkursy. 
Opinia ta jest zbieżna z wnioskami z badań, w których część wnioskodawców/beneficjentów deklarowała, że 
wsparcie w regionach pozyskać jest trudniej niż w NCBR. 
156 W bieżącej perspektywie finansowej projekty dot. infrastruktury B+R uczelni i jednostek naukowych musiały 
być ustalane z ministrem właściwym ds. nauki i szkolnictwa wyższego oraz ministrem właściwym ds. rozwoju 
regionalnego, a następnie umieszczane w Kontrakcie Terytorialnym. Tylko inwestycje z tej listy mogły zyskać 
dofinansowanie w RPO. 
157 Ibidem. 
158 „Ocena przyczyn niewielkiego zainteresowania dużych przedsiębiorstw realizacją projektów w ramach 
działania 1.1 Programu Inteligentny Rozwój (POIR) (2017). Warszawa: MR. 
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wskazuje się, że w odniesieniu do tej pierwszej grupy, do pewnego momentu159 

problemem był brak instrumentów o niewielkiej wartości (do 1 mln zł kosztów 

całkowitych)160, które pozwalałyby na realizację małych projektów B+R. Dopuszczenie 

finansowania przedsięwzięć o takiej skali miałoby umożliwić zaktywizowanie nowych 

firm do prowadzenia działalności B+R161, które przy wysokich progach wsparcia nie 

decydują się na projekty badawcze. Również dla dużych przedsiębiorstw 

proponowane warunki okazywały się czasami zbyt ambitne. W ramach poddziałania 

1.1.1 POIR, w schemacie skierowanym do dużych firm i konsorcjów minimalny 

poziom kosztów kwalifikowalnych wynosił w niektórych naborach 12 mln zł, 

natomiast w poddziałaniu 1.1.2 30 mln zł162, co w przypadku części potencjalnych 

beneficjentów istotnie przekraczało potrzeby i możliwości dotyczące prowadzenia 

prac B+R, skutkując niską podażą projektów163. 

3) Poziom rozwoju IOB w Polsce oraz potrzeby i potencjał przedsiębiorstw do 

korzystania z ich usług przyczyniły się do tego, że nie do końca trafny okazał się 

popytowy system wsparcia IOB. Zapotrzebowanie przedsiębiorstw na ich usługi nie 

zapewniało odpowiedniej masy krytycznej dla możliwości utrzymywania się tych 

instytucji tylko z przychodów z tytułu świadczonych usług. Przy czym, w trakcie 

badania pojawiły się opinie, że znaczącą przeszkodą w osiągnięciu 

samowystarczalności finansowej i przejścia na model komercyjnego finansowania 

IOB, może się okazać podejście tych instytucji do sposobu pozyskiwania klientów, 

który jest dosyć bierny (IOB prezentują raczej model reaktywny niż proaktywny na 

tym polu), co w połączeniu z niekiedy dosyć wąską paletą świadczonych usług nie 

przyciąga zainteresowania przedsiębiorstw. Z tych powodów popytowy model 

wsparcia IOB w rzeczywistości okazał się mało skutecznym narzędziem do budowania 

trwałego systemu instytucji otoczenia biznesu i rozwoju potencjału tych 

podmiotów164. Jak wynika z przeprowadzanych badań podejście popytowe okazało 

                                                      
159 W trakcie trwania obecnej perspektywy finansowej zmieniały się warunki udzielania wsparcia na prace B+R, 
m.in. w ramach poddziałania 1.1.1 POIR zrobiono konkurs pilotażowy na projekty o minimalnej wartości 300 
tys. zł. 
160 Chodzi o projekty B+R prowadzone bezpośrednio przez przedsiębiorstwa. Teoretycznie „Bony na innowacje” 
są dedykowane niewielkim projektom, mogłyby więc zaadresować ten problem, jednak nie można za ich 
pomocą sfinansować własnych prac B+R, a jedynie nabyć usługi z tego obszaru.  
161 „Ocena skuteczności wdrażania POIR przez NCBR, sprawności obsługi projektów oraz identyfikacji dobrych 
praktyk w działaniu 1.1 - MODUŁ I: skuteczność wdrażania POIR” (2018). Warszawa: NCBR; „Ewaluacja 
pierwszych efektów wsparcia PO IR w zakresie prac B+R oraz wdrażania wyników prac B+R realizowanych 
w przedsiębiorstwach” (2020). Warszawa: MFiPR. 
162 Minimalne wartości kosztów kwalifikowanych określane były w regulaminach poszczególnych konkursów 
i już np. w naborze z 2018 r. w poddziałaniu 1.1.1 ich poziom został obniżony do 5 mln zł dla projektów 
realizowanych samodzielnie przez przedsiębiorstwo oraz 10 mln zł w przypadku przedsięwzięcia realizowanego 
przez konsorcjum. 
163 „Ocena przyczyn niewielkiego zainteresowania dużych przedsiębiorstw realizacją projektów w ramach 
działania 1.1 Programu Inteligentny Rozwój (POIR) (2017).  Warszawa: MR. 
164 „Ewaluacja pomocy publicznej PARP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020” 
(2020). Warszawa: PARP. 
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się mało użyteczne zwłaszcza w przypadku zaawansowanych usług (tj. m.in. takich, 

które świadczone są w oparciu o infrastrukturę B+R), ponieważ popyt na nie jest zbyt 

rozproszony, żeby ośrodki innowacji mogły na jego podstawie podejmować decyzje 

inwestycyjne i rozwijać się165. Opinie tą potwierdziły również wnioski 

z przeprowadzonych wywiadów. W jednym z nich stwierdzono wręcz, że w przypadku 

usług w zaawansowanych technologicznie obszarach (m.in. sztucznej inteligencji), 

model popytowy nie ma szans rozwinąć się w Polsce.  

4) Zbyt ambitne okazały się również założenia wsparcia dotyczące instrumentów 

finansowych w obszarze B+R. Z uwagi na dosyć duże ryzyko z realizacją tego typu 

prac. W szczególności na niskich poziomach TRL wsparcie zwrotne raczej nie ma szans 

na skuteczne zastąpienie wsparcia dotacyjnego, w szczególności w sytuacji, w której 

dotacje są powszechnie dostępne166. 

5) Kolejna grupa problemów  dotyczy działań mających na celu animowanie współpracy 

pomiędzy światem nauki i biznesu oraz spowodowanie, żeby badania prowadzone 

przez ten pierwszy były w większym stopniu nastawione na potrzeby tego drugiego. 

Cel ten osiągnięty ma być przez kilka różnych form wsparcia, od możliwości zakupu 

usług B+R w ramach projektów, których jedynym beneficjentem jest 

przedsiębiorstwo, przez „Bony na innowacje” (wdrażanych zarówno na poziomie 

centralnym, jak i w regionach), po projekty, w których przedsiębiorstwa i jednostki 

naukowe tworzą konsorcja167. Pomimo ogólnie pozytywnej oceny wpływu interwencji 

z CT1 na animowanie współpracy pomiędzy nauką a biznesem (którego przykłady 

zawarte są m.in. w studiach przypadku nr 2 i 3), z przeprowadzonych wywiadów, 

a także przeanalizowanych badań wynika, że współpraca ta nadal napotyka na 

bariery. Problemy te wiążą się z kilkoma kwestiami: 

a. na pierwszym planie pojawiają się odmienne perspektywy towarzyszące 

przedstawicielom obu tych światów; firmy patrzą na prace B+R jako środek do 

celu, którym ma być wdrożenie przekładające się na poprawę ich sytuacji 

gospodarczej. Z kolei – zadaniem części naszych rozmówców – dla wielu 

przedstawicieli uczelni prace B+R są celem samym w sobie. Co więcej, 

z przeprowadzonych badań wynika, że przynajmniej część naukowców nie jest 

                                                      
165 „Analiza potencjału ośrodków innowacji i ich wpływu na realizację założeń (koncepcji) inteligentnych 
specjalizacji w Polsce” (2019). Warszawa: PARP. 
166 „Badanie ewaluacyjne pomocy publicznej udzielanej w ramach Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju” (2020). Warszawa: NCBR. 
167 W ramach POIR projekty w konsorcjach biznesu z nauką realizować można w ramach działań: 1.1 Projekty 
B+R przedsiębiorstw, 1.2 Sektorowe programy B+R, 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe, 4.2 Rozwój 
nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki. W zależności od schematu wsparcia różna jest rola 
i zakres partycypacji poszczególnych podmiotów. Raz wiodącą rolę mają przedsiębiorcy (OP1), raz jednostki 
naukowe (większość instrumentów OP4). 
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zainteresowana prowadzeniem badań dla sektora prywatnego, ponieważ są 

one w ich opinii mało ambitne naukowo i powtarzalne168; 

b. bardzo istotną barierą pozostaje wciąż nadmierna biurokracja w jednostkach 

naukowych. Problemy wynikające ze stosowania procedur administracyjnych 

w jednostkach naukowych wskazywane są przez przedsiębiorców jako jedna 

z głównych barier efektywnej współpracy169. W przeprowadzonych 

wywiadach przedsiębiorcy potwierdzają, że o ile współpraca z poszczególnymi 

naukowcami przebiega co do zasady zgodnie z oczekiwaniami i założeniami170, 

o tyle współpraca z instytucjami naukowymi pozostawia wiele do życzenia. 

Problem ten dotyczy przede wszystkim uczelni wyższych charakteryzujących 

się rozbudowanymi strukturami organizacyjnymi; 

c. skomplikowane procedury administracyjne są jedną z przyczyn kolejnej 

istotnej bariery wskazywanej przez przedsiębiorców tj. długiego czasu 

wykonywania powierzonych zadań171. Z przeprowadzonych wywiadów 

wynika, że przedłużające się procedury i opóźnienia są jedną z przyczyn 

rezygnacji firm z realizacji projektów we współpracy z ośrodkami badawczymi. 

Czynnik czasu odgrywa bowiem w przypadku sektora prywatnego bardzo 

istotną rolę i wszelkie opóźnienia przekładają się na wzrost kosztów 

funkcjonowania firm, jak również pogorszenie ich pozycji w stosunku do 

konkurencji; 

d. uczelnie często nie są zainteresowane współpracą (w tym realizacją zleceń) 

z przedsiębiorstwami z sektora MŚP, wolą się koncentrować na zleceniach od 

dużych przedsiębiorstw, które niosą ze sobą większe efekty dla uczelni 

i potencjalnie większy prestiż. Jak wynika z przeprowadzonych wywiadów 

część z nich nie jest zainteresowana realizacją projektów o wartości mniejszej 

niż 50 tys. zł, co skutecznie odstrasza szczególnie mniejsze firmy; 

e. część uczelni pobiera stosunkowo wysokie narzuty od usług realizowanych 

przez ich pracowników, sięgają one 30% wartości całego zamówienia, przez co 

dosyć istotnie podnoszą koszty projektów i zniechęcają firmy do korzystania 

z usług badawczych; 

f. w niektórych przypadkach, zaprojektowane bodźce mające na celu zachęcenie 

przedstawicieli biznesu do współpracy ze światem nauki okazały się 

niewystarczające. Sytuacja taka miała miejsce w działaniu 4.2 POIR, w którym 

wspierana jest strategiczna infrastruktura badawcza, wpisana na Polską Mapę 

Infrastruktury Badawczej. Jednym z wymogów w pierwszych naborach było 

                                                      
168 „Bariery i problemy w sprawnej realizacji projektów w działaniu 4.2 POIR oraz Panda 2 Moduł III” (2019). 
Warszawa: NCBR. 
169 „Ewaluacja pierwszych efektów wsparcia PO IR w zakresie prac B+R oraz wdrażania wyników prac B+R 
realizowanych w przedsiębiorstwach” (2020). Warszawa: MFiPR. 
170 W trakcie badania spotkaliśmy się oczywiście również z negatywnymi opiniami dotyczącymi współpracy 
z konkretnymi naukowcami, jednak wydaje się, że doświadczenia te stanowią mniejszość. 
171 Ibidem. 
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zaangażowanie w projekt partnera gospodarczego, który powinien wnieść 

wkład pieniężny lub rzeczowy o równowartości 10% kosztów 

kwalifikowalnych (co stanowiło dosyć dużą sumę, biorąc pod uwagę 

stosunkowo dużą minimalną wartości projektów opiewającą na 30 mln zł). 

W naborach z 2019 r. zrezygnowano z tego wymogu, ponieważ stanowił on 

bardzo duże wyzwanie dla potencjalnych beneficjentów, którzy zgłaszali 

problemy ze znalezieniem partnera gospodarczego, gotowego na takie 

zaangażowanie. W zamian za wsparcie finansowe lub rzeczowe mieli mieć oni 

preferencyjny dostęp do wspartej infrastruktury badawczej. Jednak, kwestia 

ta była dla przedsiębiorstw trudna do zoperacjonalizowania i nie stanowiła 

zachęty do udziału w projekcie. Szczególnie, biorąc pod uwagę fakt wpisania 

w założenia wsparcia niedyskryminującego dostępu do infrastruktury, co 

w praktyce kłóciło się z preferencją dla przedsiębiorstw partycypujących 

w kosztach projektu172. 

6) Nie do końca udało się również osiągnąć komplementarność i synergię pomiędzy 

wsparciem z CT1 a CT3. Zdaniem przedstawiciela IOB wsparcie prac B+R nie zostało 

dobrze skoordynowane ze wsparciem wdrożeń. Przede wszystkim ze względu na brak 

preferencji (dodatkowych punktów) dla projektów wdrożeniowych, bazujących na 

wynikach prac B+R prowadzonych w ramach wsparcia z obecnej perspektywy 

finansowej. Podejście takie stosowane jest w wybranych programach (np. RPO 

Województwa Mazowieckiego i Śląskiego), a nie powszechnie (a przynajmniej nie 

w największym programie wsparcia tj. w POIR). Warto pamiętać, że zmiany 

wprowadzone w RPO po renegocjacji UP pozwoliły na włączenie do projektów B+R 

realizowanych na poziomie regionalnym komponentu wdrożeniowego (nie mógł on 

przekraczać 50% kosztów kwalifikowalnych projektu). Przynajmniej częściowo 

rozwiązało to wspomniany problem, jednak analogiczna możliwość nie została 

wprowadzona w POIR, czyli największym instrumencie wsparcia prac B+R. W tym 

miejscu należy zauważyć, że przeszkodą – przynajmniej w okresie objętym analizami 

w ramach tego badania – okazało się również niezgranie czasowe oferty 

programowej. Wsparcie na prace B+R uruchomione jest w tym samym czasie 

co wsparcie na wdrożenia. Przedsiębiorcy realizujący projekty badawcze – zwłaszcza 

te kilkuletnie – mogli zwyczajnie nie mieć jeszcze możliwości aplikowania o wsparcie 

wdrożeniowe. A część z nich zapewne nie zdąży tego zrobić w ramach obecnej 

perspektywy finansowej. 

Do problemów, które występują na etapie wdrażania projektów, które uznać można za 

istotne bariery wdrażania wsparcia B+R w obecnej perspektywie finansowej zaliczyć należy 

przede wszystkim konieczność stosowania procedury konkurencyjności w projektach. 

                                                      
172 „Bariery i problemy w sprawnej realizacji projektów w działaniu 4.2 POIR oraz Panda 2 Moduł I” (2019). 
Warszawa: NCBR. 
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W badaniach dotyczących obciążeń administracyjnych wskazano wręcz, że procedura ta nie 

pasuje do specyfiki projektów badawczo-rozwojowych173. Wniosek ten znajduje 

potwierdzenie w informacjach zebranych w ramach wywiadów prowadzonych na potrzeby 

niniejszej ewaluacji. Zarówno przedstawiciele instytucji zaangażowanych we wdrażanie 

wsparcia, jego beneficjenci, jak i przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu zgodnie 

twierdzą, że procedura ta jest jednym z większych problemów, z którymi mierzą się 

beneficjenci. Jest ona problematyczna do tego stopnia, że część firm w ogóle rezygnuje 

z aplikowania o wsparcie na prace B+R. Główne zarzuty pod adresem procedury 

konkurencyjności dotyczą: 

 niejasnych przepisów, przez które beneficjenci muszą czasami kilkukrotnie ponawiać 

postępowanie, na które koniec końców nie zawsze otrzymają oferty lub mogą 

otrzymać nieuczciwe oferty. Z przeprowadzonych ewaluacji wynika, że przynajmniej 

w niektórych przypadkach procedura konkurencyjności prowadzi do wyboru 

rozwiązań droższych, niż miałoby to miejsce bez jej stosowania174; 

 w przypadku projektów dotyczących bardzo specjalistycznych prac B+R lub niszowych 

branż istnieje ograniczona (czasami do jednego) pula potencjalnych dostawców, 

trudno więc zebrać wymagane 2 oferty; 

 zatrudnienia personelu do realizacji prac B+R na umowy inne niż umowa o pracę – 

jednym z kluczowych czynników sukcesu projektów B+R jest personel 

zaangażowanych w ich realizację, procedura konkurencyjności w tym przypadku 

może mieć negatywny wpływ na jakość projektów (jeśli nie będą one realizowane 

przez zespół badawczy o odpowiednim potencjale) lub mieć charakter fasadowy 

(racjonalnie myślący przedsiębiorca powinien tak przygotować zapytanie ofertowe, 

aby jego warunki spełniły tylko te osoby, które pierwotnie zaplanował do realizacji 

projektu). Trzeba jednak zauważyć, że w trakcie wdrażania wsparcia udało się odejść 

od tego wymogu w odniesieniu do pracowników, którzy prowadzić mają  prace B+R. 

Bariery związane z systemem selekcji projektów ogniskują się wokół jakości procesu oceny. 

Problemy zgłaszane przez beneficjentów dotyczą m.in. słabej jakości ocen eksperckich, 

w tym niewystarczających kompetencji merytorycznych ekspertów oceniających wnioski 

(nieznających m.in. specyfiki danej branży oraz jej najnowszych trendów)175. Co więcej, 

zdaniem jednego z naszych rozmówców dużym problemem okazało się również 

dopuszczenie do oceny projektów naukowców bez doświadczenia biznesowego, bez wiedzy 

                                                      
173 „Ocena skuteczności wdrażania POIR przez NCBR, sprawności obsługi projektów oraz identyfikacji dobrych 
praktyk w działaniu 1.1 POIR (Moduł I, etap 1 / etap 2)” (2018). Warszawa: NCBR; „Ocena obciążeń 
administracyjnych beneficjentów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020” (2017). Warszawa: 
MIiR. 
174 Ibidem. 
175 Uwaga ta dotyczy generalnie jakości ekspertów oceniających wnioski projektów B+R. Przy czym, jak 
przyznają nasi rozmówcy problem ten jest szczególnie widoczny na poziomie RPO, bowiem w programach tych 
nie ma zazwyczaj możliwości zapewnienia dobrych ekspertów, co wynika w dużej mierze z ograniczonych 
możliwości finansowych RPO, które są zdecydowanie niższe niż ma to miejsce w POIR.   
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o komercjalizacji wyników prac B+R, którzy nie do końca rozumieją specyfikę projektów 

realizowanych przez firmy, nie widzą znaczenia wymiaru wdrożeniowego / biznesowego, 

koncentrują się na bardziej teoretycznych zagadnieniach prac B+R. Przez to – jak wynika 

z jego doświadczeń176– na etapie oceny merytorycznej odpadają czasami dobre projekty.  

Wskazane w tym rozdziale bariery nie wyczerpują oczywiście katalogu problemów 

napotykanych w trakcie wdrażania wsparcia z CT1. Dotyczą one jednak w naszej opinii tych 

kwestii, na które można skutecznie oddziaływać wprowadzając odpowiednie zmiany m.in. 

w zakresie wsparcia i warunkach realizacji projektów (w tym ich finansowania).  

Opisane bariery identyfikowane były w zrealizowanych dotychczas ewaluacjach, w których 

wskazywano rekomendowane sposoby eliminacji lub przynajmniej minimalizacji 

pojawiających się problemów (np. badanie dotyczące obciążeń administracyjnych) 

i rekomendacje te uznać należy za trafne i aktualne. Dla części z nich wdrożono w obecnym 

okresie programowania szereg działań naprawczych (np. zniesienie obowiązku stosowania 

procedury konkurencyjności w przypadku zatrudnienia personelu B+R). Z tego powodu 

w niniejszym raporcie nie prezentujemy szczegółowych sposobów minimalizowania barier 

(ponieważ te zostały już wskazane w bardziej rozbudowanych analizach dotyczących 

poszczególnych problemów). Wskazujemy jednak na ogólne zasady jakimi należy się 

kierować przy programowaniu wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej, aby 

zminimalizować ryzyko wystąpienia podobnych problemów.  

1) Po pierwsze warto zaangażować potencjalnych beneficjentów w proces 

projektowania szczegółowych założeń dotyczących realizacji poszczególnych 

instrumentów wsparcia lub testować w formie niewielkich pilotaży opracowywane 

instrumenty. Obecne doświadczenia wskazują, że ewentualne problemy z trafnością 

i skutecznością przyjętych rozwiązań dotyczą kwestii funkcjonowania / zasad 

wdrażania poszczególnych instrumentów, a nie ich ogólnego przeznaczenia. Dlatego 

z potencjalnymi beneficjentami warto konsultować i testować już konkretne 

schematy wsparcia i zasady udzielania dofinansowania. 

2) W przypadku procedury konkurencyjności (zakładając, że będzie ona utrzymana 

w kolejnej perspektywie) należy opracować możliwe przejrzyste i bazujące na 

konkretnych przykładach przewodniki dotyczące jej stosowania. Tam gdzie to 

możliwe warto dopuścić stosowanie odstępstw od niej (np. przy zatrudnianiu 

personelu B+R, w przypadku wąskich specjalizacji, w których istnieje tylko jeden 

dostawca towarów i usług). 

3) W przypadku animowania współpracy pomiędzy światem nauki i biznesu wydaje się, 

że duże znaczenie dla poprawy sytuacji będzie miała zmiana podejścia po stronie 

jednostek naukowych, mająca na celu nakierowanie ich działalności w większym 

stopniu na potrzeby rynkowe, w tym stworzenie w jednostkach naukowych 

odpowiedniego potencjału i bodźców do odpowiadania na te potrzeby. Jednym 

                                                      
176 Osoba ta pełniła również rolę eksperta oceniającego wnioski, biorącego udział w panelach eksperckich.  
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z interesujących rozwiązań jest premiowanie tych zespołów badawczych, które 

osiągają przychody z tytułu komercjalizacji wyników prowadzonych prac B+R 

(wzorem programu Panda 2). Zgodnie z rekomendacjami z ewaluacji dotyczącej tego 

obszaru, schemat takiego wsparcia dotyczyłby badań zlecanych przez przemysł177. 

Warto przy tym podkreślić, że w nowym systemie oceny jakości naukowej uczelni 

i jednostek naukowych, przychody ze sprzedaży wyników stanowić będą jedno 

z istotnych kryteriów oceny danej jednostki. Podejście takie powinno więc 

potencjalnie sprzyjać nawiązywaniu ściślejszej współpracy świata biznesu z nauką. 

4) Wreszcie, co jest pewnym truizmem, konieczne jest stałe dążenie do poprawy jakości 

procesu oceny wniosków aplikacyjnych (m.in. zapewnienia odpowiednich 

kompetencji merytorycznych po stronie ekspertów oceniających wnioski). W tym 

kontekście zasadny wydaje się komentarz jednego z naszych rozmówców, aby 

w procesie oceny obok naukowców o doświadczeniu głównie akademickim, zasiadali 

również eksperci o zapleczu biznesowym, lepiej rozumiejący realia funkcjonowania 

przedsiębiorstw.  

6.5 Podsumowanie efektów interwencji 

Niniejszy podrozdział zawiera podsumowanie najważniejszych ustaleń w zakresie efektów 

interwencji, dokonane przez pryzmat teorii zmiany ustalonej dla CT1.   

Wsparcie udzielone w ramach CT1 wpłynęło i wpływa na wzrost nakładów na działalność 

B+R. Potwierdzają to zarówno wyniki przeprowadzonych analiz makroekonomicznych, 

mikroekonomicznych, jak również ustalenia innych badań realizowanych z wykorzystaniem 

rygorystycznych metod pomiaru efektów przyczynowych wsparcia. Instrumenty realizowane 

w ramach CT1 stanowiły zarówno bodziec do uruchomienia działalności B+R, jak również jej 

intensyfikacji.  

Wsparcie przełożyło się na wzrost zatrudnienia i potencjału kadr B+R. Wzrost nakładów na 

działalność B+R znalazł odzwierciedlenie m.in. w istotnym wzroście zatrudnienia kadr B+R 

(nakłady bieżące), co potwierdzają m.in. wyniki badań zrealizowanych w ramach I OP POIR. 

Jednocześnie nie ujawnił się istotny wpływ wsparcia na ogólny poziom zatrudnienia wśród 

beneficjentów CT1. Wynika to najprawdopodobniej z faktu zlecania prac badawczych 

pracownikom naukowym, zatrudnianym na podstawie umów cywilno-prawnych. Możliwe 

jest również, że do wykonywania prac badawczych skierowana została część pracowników 

etatowych, zatrudnionych wcześniej na stanowiskach formalnie nie związanych z 

działalnością B+R. Aktualny brak wpływu na wzrost ogólnego poziomu zatrudnienia, nie 

oznacza możliwości jego wystąpienia w przyszłości. Z analiz makroekonomicznych wynika, że 

na poziomie całej gospodarki efekt zatrudnieniowy ujawni się w najbliższych trzech latach. 

Wsparcie w ramach CT1 przełożyło się również na rozwój potencjału kadr B+R – pośrednio, 

                                                      
177 „Ocena wpływu realizacji wybranych działań IV osi POIR oraz programów KE na rozwój jednostek 
naukowych, pobudzenie współpracy i komercjalizacji oraz rozwój kadr B+R a także na umiędzynarodowienie 
nauki polskiej i możliwości budowania partnerstw międzynarodowych w celu aplikowania do Programu 
Ramowego UE MODUŁ I” (2020). Warszawa: NCBR.  
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dzięki zaangażowaniu naukowców i pracowników sektora B+R w realizację dofinansowanych 

projektów, jak również – bezpośrednio, w szczególności dzięki instrumentom realizowanym 

w ramach IV OP POIR.  

Wsparcie przełożyło się również na rozwój zasobów krajowej infrastruktury B+R, choć 

w tym zakresie brakuje mocnych dowodów, które pozwoliłyby w pełni zweryfikować 

występowanie relacji przyczynowo-skutkowej między udzielonym wsparciem, 

a zrealizowanymi inwestycjami. Wniosek ten wspierają więc wyniki o mniejszym poziomie 

rygoryzmu. Jednocześnie zrealizowane dotychczas badania wskazały na pewną lukę 

ofertową w zakresie wsparcia na infrastrukturę B+R, wskazując m.in. na brak możliwości 

sfinansowania nisko kosztowej aparatury badawczej, jak również wykluczenie wsparcia 

działań inwestycyjnych tego typu, w ramach prowadzonych projektów B+R. 

Wyniki niniejszego badania jak i innych badań dotyczących działalności B+R wskazują 

również na pozytywny wpływ wsparcia udzielonego w ramach CT 1 na inicjowanie i rozwój 

współpracy firm z sektorem nauki. W szczególności wyniki badań kontrfaktycznych 

pokazują, że międzysektorowa współpraca badawcza nie zaistniałaby lub zaistniałaby 

w widocznie mniejszym zakresie w przypadku braku uzyskania dofinansowania w ramach 

programów CT1. Niemniej jednak wyzwania i potrzeby w tym obszarze pozostają wciąż 

aktualne. Wyniki badań pokazują, że rozwój współpracy sektora nauki i biznesu 

w perspektywie długoterminowej zależy m.in. od skuteczności wdrażanych projektów i ich 

przełożenia na wymierne korzyści ekonomiczno-finansowe dla firm oraz eliminacji głównych 

barier dla współpracy, w tym w szczególności eliminacji barier biurokratycznych a w dłuższej 

perspektywie barier systemowych i kulturowych wynikających z odmiennych perspektyw 

i celów przedstawicieli świata nauki i biznesu.  

Na obecnym etapie zaawansowania realizacji interwencji nie jest możliwe dokonanie 

pełnej oceny skuteczności jej oddziaływania w zakresie wdrożeń wyników prac B+R. 

Z uwagi na wciąż niewielką liczbę zakończonych projektów, występujące opóźnienie 

w dostępie do danych sprawozdawczych, jak również potencjalne opóźnienie w samych 

wdrożeniach innowacji w związku z negatywnym oddziaływaniem pandemii COVID-19, 

konieczne jest przeprowadzenie oceny w tym zakresie w przyszłości (optymalnie w latach 

2023-2024). Aktualnie wybrane wyniki badań wskazują jedynie na ujawnianie się pierwszych 

efektów w tym zakresie (wzrost wprowadzanych na rynek innowacji), jednak nie pozwalają 

w uprawniony sposób zweryfikować przyjętej teorii zmiany.  

Z identycznych powodów, nie jest możliwe dokonanie oceny oddziaływania wsparcia na 

finansowy aspekt funkcjonowania beneficjentów (wzrost przychodów, internacjonalizacja 

itp.). Projekty realizowane w ramach CT1 przyjęły ambitne założenia w zakresie efektów 

finansowych wdrożeń, w tym jeśli chodzi o przewidywane przychody z wdrożonych prac B+R. 

Weryfikacja skuteczności wsparcia w tym zakresie będzie mogła się odbyć najwcześniej 

w okresie trwałości projektów (3 lata od zakończenia projektu w przypadku MŚP oraz 5 lat 

w przypadku firm dużych). Przeprowadzone badania wskazują jednak, że realne jest 
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wystąpienie w tym względzie negatywnego oddziaływania pandemii COVID-19. 

Prawdopodobna będzie co najmniej konieczność wydłużenia okresu, w jakim firmy będą 

mogły wykazywać efekty wsparcia w tym zakresie.  

Zrealizowane projekty niewątpliwie wpłynęły na rozwój potencjału sektora B+R+I. Dla jego 

utrwalenia musi być on jednak potwierdzony sukcesem rynkowym tych projektów. 

W aktualnej perspektywie finansowej ujawniły się pewne mankamenty wsparcia systemu 

innowacji, w tym w szczególności w zakresie dotyczącym IOB oraz klastrów. Wsparcie 

oferowane w perspektywie 2014-2020 miało służyć przejściu IOB na rynkowy model 

działalności. Zebrane dane wskazują jednak, że udział wsparcia w tym procesie będzie raczej 

niewielki i będzie dotyczył bardzo wąskiej grupy podmiotów.    

Choć nie można jeszcze empirycznie zweryfikować wpływu wsparcia w wymiarze jego 

zakładanych efektów końcowych, to prognozy makroekonomiczne wskazują, że 

interwencja z CT1 będzie miała istotny, pozytywny wpływ na jego oczekiwane efekty. 

W szczególności oszacowano dalszy pozytywny wpływ wsparcia na udział wydatków na B+R 

w PKB. Przeprowadzone szacunki wskazują również, na pozytywne oddziaływanie 

interwencji na poziom nakładów firm na innowacje. Wreszcie pobudzanie aktywności 

innowacyjnej i zwiększanie nakładów na B+R będą miały najprawdopodobniej pozytywny 

wpływ na produkt krajowy brutto. Skuteczność interwencji w tym aspekcie wymaga 

naturalnie dalszych badań i weryfikacji również z uwzględnieniem kryterium trwałości 

uzyskanych efektów.  

Podsumowanie powyższych wniosków przedstawiono również na schemacie logicznym, 

prezentującym zakładaną teorię zmiany CT1.  

 



 

 

   
112 

 

Schemat 7. Podsumowanie weryfikacji teorii zmiany dla CT1 

 
Źródło: Opracowanie własne. 
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7 Potencjalne oddziaływanie interwencji z Celu tematycznego 1. polityki 
spójności w kontekście pandemii COVID-19 

7.1 Skrócona ocena bieżąca – wpływ pandemii koronawirusa na gospodarkę 
(w tym na beneficjentów wsparcia w ramach CT1) 

Rozprzestrzeniająca się w Polsce od marca 2020 r. pandemia koronawirusa, jak i wywołanie 

nią administracyjnoprawne restrykcje dotyczące działalności gospodarczej i ograniczenia 

kontaktów społecznych (okresy lock-down’u), niewątpliwie wywierają niekorzystny wpływ na 

kondycję gospodarki (w skali makro), jak i sytuację przedsiębiorstw178 (w skali mikro 

– z różnym negatywnym nasileniem sektorowym / branżowym). 

Zrealizowane przez Główny Urząd Statystyczny w grudniu 2020 r. badanie wpływu pandemii 

COVID-19 na koniunkturę179 wskazało na znaczne jej oddziaływania na funkcjonowanie 

przedsiębiorstw. Choć z końcem 2020 r. odnotowano poprawę koniunktury we wszystkich 

obszarach gospodarki180, to w większości z nich wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury 

(NSA181) pozostaje nadal na ujemnym poziomie. Główne ustalenia wskazujące na skutki 

gospodarcze pandemii to: 

 Według szacunków przedsiębiorców, w grudniu 2020 r. pandemia wpłynęła na 

spadek zamówień od kilku do nawet ponad 50%. W poszczególnych branżach 

spadek ten kształtował się na następujących poziomach:  

− przetwórstwo przemysłowe – 5,7%,  

− handel hurtowy – 9,8%,  

− handel detaliczny – 11,1%,  

− budownictwo – 16,3%,  

− transport i gospodarka magazynowa – 19,4%,  

− zakwaterowanie i gastronomia – 51,8%. 

 W przetwórstwie przemysłowym negatywne skutki pandemii koronawirusa 

oceniane jako poważne odczuwa 27% firm, a jako zagrażające stabilności 

firmy(najwyższy stopień zagrożenia) – 4%. Wskaźniki te były najgorsze w branży 

zakwaterowania i w gastronomii; w tych branżach odsetki wskazań były 

                                                      
178 Zob. KPMG - COVID-19 wpływ na biznes (dostęp w dniu 11.01.2021) – publikacja identyfikująca 
i klasyfikująca niektóre z wyzwań, przed jakimi stanęły przedsiębiorstwa w konsekwencji rozprzestrzenienia się 
pandemii koronawirusa (w Polsce i na świecie), wskazująca również na możliwe / pożądane środki zaradcze do 
stosowania w przedsiębiorstwach w sytuacji narastania krótko-, średnio- długookresowej niepewności. 
179 Opracowanie własne na podstawie danych GUS – koniunktura, grudzień 2020 (dostęp w dniu 11.01.2021) 
– „Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach – grudzień 2020 r. Wpływ 
pandemii COVID-19 na koniunkturę – oceny i oczekiwania (Aneks)”. 
180 Tendencja ta zarysowała się już wcześniej (latem 2020 r.), zob. GUS – koniunktura, sierpień 2020 (dostęp 
w dniu 11.01.2021). 
181 Nazwa ang. General business climate indicator – wskaźnik obliczany jest jako średnia arytmetyczna sald 
odpowiedzi na pytania z ankiety miesięcznej dotyczące bieżącej i przewidywanej sytuacji gospodarczej 
przedsiębiorstwa. Gdy wskaźnik jest większy od zera, odnotowywany jest "dobry" klimat koniunktury. 
W przeciwnym wypadku klimat jest oceniany jako "zły", zob. GUS – słownik pojęć / statystyka publiczna (dostęp 
w dniu 11.01.2021). 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pl/pdf/2020/03/pl-kpmg-COVID-19-Wplyw-na-biznes.pdf
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/koniunktura/koniunktura/koniunktura-w-przetworstwie-przemyslowym-budownictwie-handlu-i-uslugach-grudzien-2020-roku,3,97.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/koniunktura/koniunktura/koniunktura-w-przetworstwie-przemyslowym-budownictwie-handlu-i-uslugach-2000-2020-sierpien-2020,4,40.html
https://stat.gov.pl/en/metainformations/glossary/terms-used-in-official-statistics/3181,term.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3181,pojecie.html
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zdecydowanie wyższe – wyniosły odpowiednio: 42% i 43%. Jako na jedną 

z przyczyn utraty stabilności finansowej wskazywano negatywne oddziaływanie 

zatorów płatniczych, wzrastających na skutek pandemii koronawirusa 

– największy odsetek wskazujących na tę przyczynę pochodził od przedstawicieli 

przedsiębiorstw działających w sferze zakwaterowania i w gastronomii (12%) 

oraz przedsiębiorstw handlu detalicznego i hurtowego (odpowiednio: 3,4% 

i 2,5%). 

 Popularność zyskało organizowanie pracy w sposób zdalny. W zależności od 

branży, z takiej formy korzystało od około 9-10% (przetwórstwo przemysłowe 

i budownictwo), aż po 24% (handel hurtowy). 

 Istnieje realne ryzyko masowych upadłości, jeśli pandemia będzie trwała dłuższy 

czas. Przy obecnym poziomie wsparcia oferowanego przez władze państwowe 

w Polsce znaczna część przedsiębiorstw może nie przetrwać więcej niż pół roku. 

Na takie zagrożenie wskazuje 48% firm przetwórstwa przemysłowego i aż 89% 

przedsiębiorstw branży zakwaterowania i gastronomii. 

 Obserwuje się wzrost bezrobocia, aczkolwiek zmiany na razie nie są znaczące. 

W stosunku do analogicznego okresu 2019 r. w I kwartale 2020 r. liczba 

bezrobotnych spadła o 21%, w II kwartale 2020 r. spadła o 4%, zaś w III kwartale 

– wzrosła o 5%182. Tym niemniej, aktualny pozostaje problem „zombifikacji” 

miejsc pracy, tj. ich odroczonej utraty – obecnie jeszcze stosunkowo niewielkiej 

z uwagi na programy pomocowe częściowo amortyzujące straty w tym zakresie. 

Istnieje tu ryzyko, że jednak część miejsc pracy zostanie utracona, jako wynik 

długookresowych zmian wywołanych pandemią.  

Jak zatem widać, negatywne oddziaływanie pandemii na sytuację przedsiębiorstw jest 

oczywiste. Powyższe dane pokazują również, że organizowane przez administrację rządową 

i samorządową działania pomocowe związane z pandemią (szczególnie, uruchamiane 

w poważnej skali ze szczebla centralnego w ramach antykryzysowego programu 

rządowego183, w tym wsparcie uruchamiane przez wybrane agendy publiczne184, środki 

                                                      
182 Dane BDL GUS o aktywności ekonomicznej ludności w wieku 15 lat i więcej opracowane na podstawie 
reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). 
183 Osłonowe działania rządu dla pracodawców i pracowników, mające pozwolić przedsiębiorstwom przetrwać 
na rynku i ochronić istniejące miejsca pracy są skupione w tzw. Tarczy Antykryzysowej. Celem przyjętych 
rozwiązań jest obniżenie kosztów pracy i umożliwienie kontynuowania działalności mimo trudności 
wywołanych pandemią. Elementem Tarczy Antykryzysowej są mniejsze pakiety działań, nazywane m.in. 
„Tarczami Finansowymi”, „Tarczami branżowymi” itp. Wartość Tarczy Finansowej dystrybuowanej przez Polski 
Fundusz Rozwoju to 100 mld zł (ok. 4,5 proc. polskiego PKB). Dotąd udzielano wsparcia w ramach Tarczy 
Finansowej PFR 1.0 – blisko 350 tys. przedsiębiorstw, wspartych kwotą 60,8 mld zł. W styczniu 2021 r. ma się 
rozpocząć przyjmowanie wniosków o wsparcie z Tarczy Finansowej PFR 2.0. Uzupełniająco, zob. PFR – 
Przewodnik antykryzysowy dla przedsiębiorców (dostęp w dniu 11.01.2021). 
184 Np. Bank Gospodarstwa Krajowego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, czy też Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju (warto dodać, że w ramach środków unijnych NCBR zrealizował nabór wniosków 
dofinansowania prac badawczych i rozwojowych w konkursie „Szybka ścieżka - Koronawirusy” (wsparcie 
z POIR) oraz, przy wykorzystaniu środków krajowych, konkurs „Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce 

https://pfr.pl/dam/pfr/documents/tarcza-antykryzysowa/PFR-Przewodnik-Antykryzysowy-dla-Przedsiebiorcow.pdf
https://pfr.pl/dam/pfr/documents/tarcza-antykryzysowa/PFR-Przewodnik-Antykryzysowy-dla-Przedsiebiorcow.pdf
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Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wsparcie w sferze 

ubezpieczeń społecznych tj. świadczenia postojowe i zwolnienia ze składek ZUS, a posiłkowo 

również wsparcie organizowane również na szczeblu samorządów terytorialnych 

– regionalnych i lokalnych), oddziałują tylko częściowo – niewątpliwie stanowią pomoc, ale 

nie są w stanie całkowicie eliminować skutków pandemii185. Jednocześnie, część 

przedsiębiorców ocenia jako kontrowersyjny mechanizm uruchamiania lock-downów, oparty 

na bardzo wątpliwych podstawach prawnych. Mechanizm ten  – ogranicza swobodę 

działalności gospodarczej w oparciu o wątpliwe podstawy prawne, a więc z pominięciem 

dopuszczalnych tego rodzaju restrykcji w sytuacji wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. 

Brak wykorzystania mechanizmu  wprowadzającego restrykcje w konsekwencji stanu klęski 

żywiołowej ogranicza także możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych186. 

Z drugiej strony,  skutki pandemii ograniczane są interwencjami w ramach regulacji 

pomocowych tzw. „tarcz” antykryzysowych.  Wsparcie w tym zakresie jest oczywiście 

pomocne, jednak często ocenianie jako niewystraczające, udostępniane z opóźnieniem oraz 

obciążone formalnościami biurokratycznymi. 

Można przypuszczać, że wraz z trzecią falą pandemii negatywne skutki pandemii 

koronawirusa będą narastać (szczególnie w branżach najsilniej odczuwających oddziaływanie 

pandemii – w  związku z kontynuowanym lock-downem będą one stopniowo amortyzowane 

w rezultacie realizacji krajowego programu szczepień w pierwszych miesiącach 2021 r.), 

jednak (równolegle) w roku 2021, jak również wdrożenia kolejnych fal wsparcia, tym razem 

również z wykorzystaniem środków Krajowego Planu Odbudowy187. Tym niemniej, należy 

oczekiwać, że rok bieżący i przyszły nadal będzie okresem trudnym, a widocznej poprawy 

oczekiwać można raczej dopiero w kolejnych latach (2023 i następne). Naturalnie, będzie to 

poprawa widoczna, aczkolwiek trudno obecnie odpowiedzialnie powiedzieć, kiedy sytuacja 

gospodarki i  przedsiębiorstw powróci do stanu sprzed wybuchu pandemii oraz, jak będą 

wyglądać stosunki gospodarcze (np. łańcuchy dostaw i kooperacji w okresie 

                                                      
z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19”, zob. NCBR – działania 
związane ze stanem pandemii (dostęp w dniu 11.01.2021). W dalszej części niniejszego rozdziału 
przedstawiamy bliżej, pierwszy przywołany tu instrument interwencji, bazując na informacjach 
o przeprowadzonych naborach oraz wykorzystując przykłady dwóch beneficjentów – dużego i małego 
przedsiębiorcy – którzy w ostatnim czasie otrzymali w jego ramach wsparcie. Przedstawione omówienia 
projektów uwidaczniają elastyczne ukierunkowanie wsparcia w działaniu „Koronawirusy”, co oczywiście należy 
oceniać pozytywnie, pamiętając o wieloaspektowości problematyki zwalczania pandemii. 
185 Należy tu zaznaczyć, że choć w większości interwencje pomocowe nie przyczyniały się bezpośrednio do 
wsparcia działalności B+R, to odciążały one przedsiębiorstwa w sferze kosztów bieżących, dając osłonę na dla 
działań prowadzonych w obszarze B+R (przykładowo taki charakter miały wszystkie „Tarcze” finansowe 
i branżowe. 
186 Na podstawie przepisów ustawy z 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia 
w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela (Dz. U. 233, poz 1955). 
187 Krajowy Plan Odbudowy (zarys), na który przeznaczone zostanie 57,3 mld euro (w tym 23,1 mld euro 
w formie dotacji i do 34,2 mld euro w formie pożyczek), dostępnych w Polsce w ramach Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności, stanowiącego główny program europejskiego Funduszu Odbudowy (Next 
Generation EU, Recovery Plan Europe). 

https://www.gov.pl/web/ncbr/dzialania-ncbr-zwiazane-ze-stanem-epidemii
https://www.gov.pl/web/ncbr/dzialania-ncbr-zwiazane-ze-stanem-epidemii
https://www.gov.pl/web/planodbudowy/czym-jest-kpo2
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_pl
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postpandemicznym)188 oraz jakie będą skutki możliwych zmian w modelu konsumpcji. 

W każdym razie, należy się spodziewać rozmaitych i na pewno istotnych zmian, trudnych 

obecnie do precyzyjnego oszacowania. 

7.2 Oddziaływanie pandemii na beneficjentów projektów B+R+I objętych 
wsparciem w ramach CT1 

Z uwagi na szerokie „rozlewanie” się skutków pandemii, wpływają one również na 

beneficjentów wsparcia z działań / podziałań programów realizowanych w ramach CT1 

funduszy strukturalnych okresu 2014-2020. W ramach niniejszego badania, negatywny 

wpływ pandemii odnotowany został w ramach studiów przypadku beneficjentów 

korzystających ze wsparcia w ramach różnych instrumentów interwencji, objętych CT1 

(opracowanych dla celów niniejszej ewaluacji)189. Główne wnioski, płynące ze studiów 

przypadku są następujące: 

 W mniejszym zakresie skutki pandemii oddziałują w sferze ekonomiki 

funkcjonowania poszczególnych przedsiębiorstw (beneficjentów). Spadki 

wielkości sprzedaży, czy też zatrudnienia występują w niektórych sytuacjach, ale 

jak dotąd nie mają one zdecydowanego znaczenia, które mogłoby realnie 

zagrażać stabilności finansowej przedsiębiorstw. W tym zatem zakresie, 

negatywny wpływ pandemii jest widoczny, ale pozostaje raczej umiarkowany190.  

 Zdecydowanie bardziej widoczny jest negatywny wpływ pandemii na procesy 

wdrażania wypracowanych w ramach dofinansowanych projektów nowych 

produktów / rozwiązań. Praktycznie w każdym badanym przypadku okres 

pandemii nie sprzyja komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych. 

Choć w większości przypadków wyniki prac B+R okazały się pozytywne, a ich 

rezultaty w postaci nowych produktów / rozwiązań technologicznych zostały 

wdrożone do oferty handlowej, to jednak poważnemu zakłóceniu uległ etap 

komercjalizacji. Zatem, założyć można, że z punktu widzenia procesów 

wdrożeniowych / komercjalizacyjnych, miniony rok został stracony191.  

                                                      
188 (Przykładowo) DB – Życie po COVID-19 (dostęp w dniu 11.01.2021). 
189 Zanonimizowane streszczenia studiów przypadku – zob. Załączniki (13.2). Wszystkie studia opracowano 
(m.in.) na podstawie wywiadów z przedstawicielami firm. W większości wywiady przeprowadzono w grudniu 
2020 r., a zatem wyrażane w nich opinie dobrze odzwierciedlają stan aktualny (przełom 2020 i 2021 r.). 
190 Wśród opisanych studiów przypadku, bardziej zdecydowany, negatywny wpływ pandemii na ogólną sytuację 
firmy uwidocznił się w studium nr 6, w którym beneficjent opracował instalację do redukcji rtęci dla potrzeb 
przedsiębiorstw energetycznych – wpływ ten jest wynikiem oszczędności dokonywanych przez potencjalnych 
odbiorców tego rodzaju urządzeń, będących efektem okresowej liberalizacji w okresie pandemii wymogów 
w zakresie działań dostosowawczych w sferze redukcji emisji. 
191 W niniejszym badaniu, bardzo podobne konkluzje sformułować można na podstawie wywiadów 
z przedstawicielami instytucji zarządzających i pośredniczących we wdrażaniu projektów w ramach 
regionalnych programów operacyjnych (w zakresie wsparcia CT1). 

https://www.db.com/poland/docs/DB_konzept_Zycie_po_covid-19.pdf
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 Główne czynniki, które jak dotąd decydowały o pojawieniu się trudności w sferze 

wdrażania / komercjalizacji działalności badawczo-rozwojowej (także finalizacji 

prac B+R) były następujące: 

− Wypracowane nowe produkty są wielokrotnie tego rodzaju, że ich sprzedaż 

jest zakrojonym na szerszą skalę procesem192, który wymaga bliskiej 

współpracy z potencjalnym nabywcą, np. odbiorcą urządzeń do zdalnej 

dystrybucji towarów spożywczych o krótkiej trwałości – studium przypadku 

nr 2, szpitalem (system harmonogramowania pracy – studium przypadku nr 

3), czy też jednostką samorządu terytorialnego (system inteligentnej analizy 

obrazu poprawiającego efektywność miejskiego monitoringu wizyjnego 

– studium przypadku nr 4) oraz nawet w przypadku rozwiązań w sferze 

e- medycyny (studium przypadku nr 1). Z oczywistych powodów okres 

pandemii, z charakterystycznymi dla niego obostrzeniami w 

zakresie bezpośredniej komunikacji i współpracy, nie sprzyja tego rodzaju 

procesom, które w związku z tym są opóźniane, 

− Szoki gospodarcze, wynikające z pandemii, skutkują ograniczeniami 

wydatków inwestycyjnych potencjalnych nabywców nowych produktów 

i rozwiązań. Kwestie omówione wcześniej są wzmacniane odkładaniem 

zakupów inwestycyjnych na okres po pandemii. Oznacza to, że wysiłki 

włożone w pracę z potencjalnymi klientami, podejmowane w okresie przed 

pandemicznym, co do zasady, zostaną utracone. Skomplikowane procesy 

sprzedażowe będą musiały być podejmowane od początku, 

− W przypadku niektórych beneficjentów wsparcia (np. studium przypadku 

nr 5 – rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego poprzez wyposażenie 

w nowe urządzenia i aparaturę oraz studium przypadku nr 6 – współpraca 

z kooperantami w ramach międzynarodowych łańcuchów gospodarczych) 

relacje współpracy uległy bardzo poważnemu zakłóceniu, prowadzącemu 

do perturbacji na etapie finalizacji prac B+R oraz w fazie wstępnej 

komercjalizacji – w tym przypadku, wpływ tego czynnika był szerszy, 

negatywnie oddziaływujący nie tylko na sam projekt, ale również znacznie 

szerzej, a więc na całe przedsiębiorstwo beneficjenta.  

− Okres pandemii skutkował także negatywnie, jeśli chodzi o pozyskiwanie 

nowych kooperantów do współpracy – ograniczenia kontaktów skutecznie 

eliminowany nawiązywanie współpracy, co oczywiście, w niektórych 

z analizowanych przypadków, stanowiło bardzo duże ograniczenie 

w finalizacji prac B+R. 

− Z kolei, w przypadku niektórych z produktów, na etapie ich komercjalizacji 

przewidywano działania promocyjne realizowane w ramach branżowych 

                                                      
192 Przykładowo, proces ten obejmować może: prezentacje, instalacje pilotażowe (i testowanie w miejscu 
instalacji / u nabywcy), szkolenia użytkowników). 
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imprez targowych (krajowych, jak i zagranicznych) – w roku 2020 imprezy 

tego rodzaju zasadniczo nie odbywały się. Ich organizatorzy decydowali 

o przeniesieniu tych wydarzeń na rok bieżący (lub później, zależnie od 

rozwoju sytuacji). W tych przypadkach utracono (przynajmniej okresowo) 

ważny kanał dystrybucji (inną kwestią jest natomiast to, czy model 

sprzedaży targowej utrzyma się, a jeśli tak, to w jakiej skali i branżach).  

− Model pracy zdalnej okazał się niesprzyjający w zakresie nawiązywania 

bezpośrednich kontaktów z potencjalnymi kontrahentami, nie tylko z uwagi 

na odwoływanie imprez targowych, branżowych, ale także, jeśli chodzi 

o promocję bezpośrednią. Innymi słowy, spotkania organizowane przy 

wykorzystaniu połączenia telefonicznego lub i wideokonferencyjnego 

okazują się znacznie mniej efektywne, przynajmniej jeśli chodzi o sprzedaż 

skomplikowanych produktów w relacjach B2B. Oczywiście, w dłuższym 

okresie sytuacja ta może spowodować zmniejszenie liczby pozyskiwanych 

klientów, a co za tym idzie niekorzystne skutki w sferze przychodów firmy. 

W tym przypadku, wiele zależy także od zachowań konkurencji, jeśli będzie 

ona w stanie mniej rygorystycznie podchodzić do ograniczeń wynikających 

z izolacji społecznej, 

− Opóźnienia we wdrażaniu nowych produktów i rozwiązań powodują, że 

starzeją się one moralnie, co będzie zmniejszać zainteresowanie nimi 

(z upływem czasu, wypracowane rozwiązanie technologiczne traci swoje 

szczególne cechy i przestaje spełniać standardowe potrzeby jego 

potencjalnych użytkowników). Co więcej, równolegle mogą pojawiać się na 

rynku rozwiązania konkurencyjne, powodując zmarnowanie wysiłków 

badawczo-rozwojowych z punktu widzenia konkurencyjności beneficjenta. 

Podsumowując, negatywne oddziaływanie pandemii dotyka głównie etapu wdrażania 

(skutecznej komercjalizacji) wyników projektów B+R. Generalnie powiedzieć można, że 

pandemia stanowi czynnik zniechęcający do podejmowania skomplikowanych tematów 

badawczych (wymagających długich ustaleń i zaawansowanej pracy koncepcyjnej) – w całej 

rozciągłości dotyczy to również procesów komercjalizacji wyników wspieranych projektów, 

które w znacznym zakresie są również skomplikowane. Poza tym, względy ostrożnościowe 

wstrzymują zainteresowanie inwestycjami przez potencjalnych kontrahentów.  

Warto tu jednocześnie uzupełnić, że opracowane studia przypadków nie wykazały, że 

współfinansowane z udziałem środków publicznych procesy B+R mogą w istotny sposób 

poprawić standing finansowo-ekonomiczny beneficjenta w okresie spowolnienia 

/ ograniczenia jego działalności podstawowej193. O ile do takich sytuacji dochodziłoby, 

                                                      
193 Aczkolwiek, przypadki znacznej wielkości wsparcia, kierowanego do pewnych przedsiębiorstw, mogą 
powodować bardzo pozytywny wpływ na sytuację bieżącą beneficjenta (zwykle niewielkich rozmiarów 
przedsięwzięć start-upowych). Przypadek taki (zob. Przypadek #2) przywołujemy dalej, omawiając wsparcie 
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to aktualnie realizowane projekty B+R byłyby raczej ograniczane lub wstrzymywane w celu 

uzyskania oszczędności w rachunku ekonomicznym beneficjenta (zapewne zachodziłoby to 

w związku z koniecznością ograniczenia nakładów własnych – udziału własnego 

w finansowaniu projektów). 

Z drugiej strony, w przypadku niektórych z analizowanych projektów, fakt wystąpienia 

pandemii stwarza poważne szanse rozwojowe dla ich beneficjentów. W tym względzie 

sytuacja jest jednak bardzo zróżnicowana – zależy od przedmiotu i specyfiki projektu. 

Przyjąć można jednak, że wszelkie rozwiązania przewidujące zdalne formy (np. sprzedaży), 

czy też mieszczące się w szerokorozumianej sferze usług medycznych, będą z czasem 

zyskiwać na zainteresowaniu potencjalnych nabywców. W związku z tym należy zauważyć, że 

analizowane projekty badawczo-rozwojowe stworzyły (przynajmniej w przypadku niektórych 

beneficjentów) określony potencjał, który może – przy założeniu skutecznej komercjalizacji 

– pozytywnie wpłynąć na rezultaty ekonomiczne funkcjonowania przedsiębiorstwa 

(np. nowy produkt, rozwój nowego segmentu działalności przedsiębiorstwa – przykłady takie 

ilustrują: studium przypadku nr 1 – zdalne usługi medyczne, studium przypadku nr 

2 – dystrybucja artykułów spożywczych, czy też rozwój zdolności do testowania 

opracowywanych, nowych leków – studium przypadku nr 5). 

7.3 Przykłady interwencji skierowanej bezpośrednio na przeciwdziałanie pandemii 
koronawirusa 

Pewna (raczej niewielka) część interwencji realizowanej w ramach CT1 polityki spójności ma 

możliwość przyczyniania się do zwalczania epidemii COVID-19. Wynika to z wpływu 

wspartych przedsięwzięć na sfery życia, kluczowe w kontekście walki z pandemią. Wpływ ten 

na ogół jest trudny do precyzyjnego określenia, na pewno jednak występuje. Wśród 

instrumentów wsparcia o potencjalnie szczególnie wysokim (bezpośrednim) oddziaływaniu 

na zwalczanie pandemii jest zakończony w grudniu 2020 r. nabór 5/1.1.1/2020 „Szybka 

ścieżka – Koronawirusy” w POIR (poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe 

realizowane przez przedsiębiorstwa). W konkursie tym (prowadzonym od 6 maja do 

31 grudnia 2020 r.) przeznaczono ostatecznie 208 mln zł (po jej zwiększeniu w regionach 

„lepiej rozwiniętych” tj. dla Mazowsza194) na wsparcie projektów wpisujących się w temat: 

„Przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusów, ze szczególnym uwzględnieniem pandemii 

koronawirusa SARS-CoV-2”. Nabór podzielony był na trzy rundy, z czego rozstrzygnięte są 

dwie pierwsze195: 

 w rundzie pierwszej wpłynęło 40 wniosków, spośród których do dofinansowania 

zostało wybranych 8 projektów o łącznej kwocie dofinansowania w wysokości 

69 mln zł, 

                                                      
dystrybuowane w instrumencie interwencji „Szybka Ścieżka – Koronawirusy”, zob. także Strefa Inwestorów – 
Milton Essex debiut IPO (dostęp w dniu 8.01.2021). 
194 NCBR –  archiwum, zwiększenie alokacji na konkurs (dostęp w dniu 8.01.2021). 
195 Dane na temat naboru NCBR – archiwum, walka z epidemią (dostęp w dniu 8.01.2021). 

https://strefainwestorow.pl/artykuly/debiut-ipo/20200630/milton-essex-debiut-ipo
https://strefainwestorow.pl/artykuly/debiut-ipo/20200630/milton-essex-debiut-ipo
https://archiwum.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/5-1-1-1-2020/aktualnosci/aktualnosci-szczegoly/news/konkurs-51112020-szybka-sciezka-koronawirusy-zwiekszenie-alokacji-na-konkurs-65471/
https://archiwum.ncbr.gov.pl/dzialania-ncbr-zwiazane-ze-stanem-epidemii/konkursy-i-przedsiewziecia-sluzace-walce-z-epidemia/
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 w rundzie drugiej wpłynęło 89 wniosków, zaś do dofinansowania zostało 

wybranych 17 projektów o łącznej wartości dofinansowania 81 mln zł. 

Z beneficjentami wybranych dotąd 25 przedsięwzięć (o łącznej wartości 150 mln zł) są 

obecnie zawierane umowy dofinansowania (proces rozpoczął się w październiku 2020 r.) 

– rozpoczyna się ich realizacja, która potrwa do 2022 lub 2023 roku. 

Przedsięwzięcia te łączy temat konkursu, natomiast są one bardzo zróżnicowane, (np.) pod 

względem następujących parametrów: 

 wartość projektu, wahająca się w granicach od 1,1 mln zł do 65 mln zł, 

 sposób realizacji – samodzielnie przez przedsiębiorstwa lub w konsorcjach 

z innymi firmami lub jednostkami naukowymi, 

 przedmiot projektu. 

Można wyróżnić następujące obszary, których dotyczy 25 wspartych przedsięwzięć: 

 wykrywanie wirusa SARS-CoV-2 (5 projektów), 

 powłoki antywirusowe (4 projekty), 

 pomiar temperatury (4 projekty), 

 system wykrywania nieprawidłowości w układzie oddechowym, 

 model predykcji rozwoju pandemii chorób zakaźnych, 

 samojezdny robot szpitalny, 

 preparat podnoszący odporność, 

 komory dezynfekcyjne, 

 oczyszczanie powietrza, 

 spersonalizowany zabieg dializy, 

 platforma do zdalnego nauczania przedszkolnego w warunkach izolacji, 

 platforma cyfrowej psychologicznej terapii, 

 monitorowanie dobrostanu płodu, 

 komory bezpieczeństwa (stosowanych przy zabiegach medycznych), 

 innowacyjny lek w terapii COVID-19 i infekcji grypowych. 

Spośród beneficjentów 6 umów podpisanych w listopadzie 2020 r., w niniejszym 

opracowaniu przedstawiamy bliżej dwa przedsięwzięcia, w celu przedstawienia ich 

beneficjentów oraz ukierunkowania projektów (prezentacji sposobu oddziaływania wsparcia 

w związku ze zwalczaniem pandemii). 

Przypadek #1. 

Największym pod względem finansowym, ale i jednym z najbardziej obiecujących 

przedsięwzięć, jest zgłoszone przez Celon Pharma S.A. „Opracowanie i wdrożenie do badań 

klinicznych i działalności własnej spółki, innowacyjnego terapeutyku przeciwwirusowego 

w terapii COVID-19 i infekcji grypowych”. Celon Pharma S.A. należy obecnie do czołowych 

firm farmaceutycznych w Polsce. Wytwarza specjalistyczne leki generyczne oraz pracuje nad 
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rozwojem leków innowacyjnych w obszarach nowotworów, depresji, schizofrenii, cukrzycy, 

chorób autoimmunologicznych. Spośród 16 prowadzonych projektów innowacyjnych pięć 

znajduje się w fazie badań klinicznych (co stanowi około połowę rozwijanych obecnie leków 

w Polsce).  

Akcje spółki od 2016 r. są notowane na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych. 

Ma ona status dużego przedsiębiorstwa, zatrudnia ponad 160 naukowców. W końcu 2020 r. 

uruchomiono Centrum Badawczo-Rozwojowe dysponujące najnowocześniejszą w Polsce 

infrastrukturą badawczą, w której docelowo pracować będzie 350 naukowców. Daje to 

firmie większą niezależność od zewnętrznych podmiotów, pozwala realizować więcej prac 

samodzielnie, co jest bardzo przydatne obecnie, w warunkach ograniczeń kontaktów 

spowodowanych pandemią Covid-19. 

Firma działa na rynku międzynarodowym, wytwarza m.in. przeciwastmatyczny lek (Salmex) 

z pozycją dominującą w Polsce, a silną na – opracowany przy wsparciu dotacyjnym 

z poprzedniej perspektywy finansowej. 

Po rozpoczęciu pandemii Celon Pharma zrobiła przegląd swego potencjału naukowego pod 

kątem możliwości włączenia się w zwalczanie następstw pandemii (liczny personel naukowy 

stale prowadzi badania, także częściowo na użytek wewnętrzny firmy). Początkowo (w 

marcu 2020 r.) rozpoczęto pracę nad stworzeniem szybkich i wiarygodnych testów na SARS-

COV-2, jednak ze względu na postępy konkurencji światowej, zdecydowano się je wstrzymać. 

Udało się także wyselekcjonować związki mogące być lekiem na choroby wirusowe, w tym 

wywoływane koronawirusem. Stworzona innowacyjna substancja wykazuje właściwości 

hamujące rozwój wirusa SARS-CoV-2, jak i blokuje jego wnikanie do komórek. Celon Pharma 

chce nowy lek podawać metodą inhalacyjną, którą ma dobrze rozwiniętą (taką formę ma 

m.in. produkowany przez firmę lek przeciwastmatyczny). Inhalacyjna droga umożliwia 

podania leku w warunkach domowych, co stanowi alternatywę dla testowanych leków 

infuzyjnych, wymagających pobytu szpitalnego.  

Z jednej strony, posiadany wysoki potencjał, z drugiej zaś, bardzo wysokie koszty prac 

zmierzających do wdrożenia nowego leku skłoniły firmę do ubiegania się o wsparcie 

w konkursie „Szybka ścieżka – Koronawirusy”. Zgłoszony projekt o wartości 65 mln zł uzyskał 

dofinansowanie w kwocie 38,9 mln zł. Umowę zawarto 29 października 2020 roku. Projekt 

realizowany będzie od czerwca 2020 r. do czerwca 2023 r. 

Celon Pharma dysponuje unikalnym zapleczem badawczym (sprzętowym i ludzkim), które 

będzie mogło być wykorzystane w zdecydowanej większości etapów badawczych.  
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Wysoki koszt przedsięwzięcia wynika z innowacyjnego charakteru leku. Około 30% projektu 

stanowią koszty klinicznych (szpitalnych) badań zewnętrznych196. Ponieważ firmy globalne 

wykonują w Polsce badania kliniczne, to ich koszt jest relatywnie (jak na krajowe warunki) 

wysoki – stanowi to znaczną trudność prowadzenia projektów innowacyjnych przez polskie 

podmioty. Znaczną pozycję budżetu będą stanowiły także kompleksowe badania 

toksykologiczne (koszt to około 7-8 mln zł), które muszą być zlecane za granicę, gdyż 

w Polsce nie ma wyspecjalizowanych firm, które mogłyby przeprowadzić tego rodzaju 

badania (dla krajowego sektora farmaceutycznego stanowi to kolejną barierę). 

Część prac nad nowym lekiem, objęta finansowaniem z POIR, ma się zakończyć 

przeprowadzeniem dwóch faz badań klinicznych. Następnym krokiem może być sprzedaż 

licencji na stworzony produkt. Przeprowadzenie z partnerem zewnętrznym trzeciej fazy 

badań klinicznych (badań populacyjnych – trwających od jednego roku do trzech lat) 

otworzyłoby możliwość zarejestrowania leku. Jest także możliwość, że już realizacja dwóch 

faz badań klinicznych będzie wystarczająca do wprowadzenia leku na rynek. Warto 

podkreślić, że pomimo rozważania sprzedaży licencji, Celon Pharma zamierza zachować 

prawa do leku.  

Potencjalnymi odbiorcami nowego leku będzie liczna grupa osób, które z różnych powodów 

nie będą mogły być szczepione na koronawirusa oraz tych, które zachorują pomimo przyjęcia 

szczepionki. Ponadto grupą docelową będą osoby chorujące na inne choroby wirusowe. Lek 

może skracać czas infekcji oraz ograniczać rozprzestrzenianie się wirusa. 

Potencjał rynkowy projektu jest bardzo duży, acz w warunkach szybkich zmian na rynku,  

trudny do precyzyjnego oszacowania. Wśród licznych projektów badawczych, opisywane 

przedsięwzięcie jest traktowane priorytetowo, stanowi dla Celon Pharma dużą szansę.  

                                                      
196 Koszt badań na jednym pacjencie to około 12 tys. euro, do tego dochodzi koszt związany z zaangażowaniem 
lekarzy i odczynnikami. 

Nowe Centrum Badawczo-

Rozwojowe 

Źródło: Celon Pharma – 

nowe Centrum Badawczo-

Rozwojowe 

(dostęp w dniu 11.01.2021) 

https://celonpharma.com/centrum-badawczo-rozwojowe/
https://celonpharma.com/centrum-badawczo-rozwojowe/
https://celonpharma.com/centrum-badawczo-rozwojowe/
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Pandemia istotnie wpłynęła na działalność B+R firmy. Początkowo pojawiły się opóźnienia 

w realizacji dostaw odczynników i substancji niezbędnych do funkcjonowania tego obszaru. 

Nie są one produkowane w Polsce (i biorąc pod uwagę brak programów wsparcia dla tej 

działalności w najbliższym czasie nie będą), zaś zagraniczni dostawcy (z Azji i Europy 

Zachodniej) w pierwszej kolejności zaspokajają potrzeby najważniejszych klientów 

(np. z Niemiec, Francji, krajów Beneluksu) oraz realizują zadania związane z produkcją 

szczepionek przeciw koronawirusowi (na realizację tego celu rezerwują swoje moce 

produkcyjne). W rezultacie zamówienia substancji do realizacji prac badawczo-rozwojowych 

są dostarczane do Celon Pharma z nawet półrocznym opóźnieniem. Do pewnego stopnia 

firma była na tego typu zakłócenia przygotowana i dysponuje rezerwowymi dostawcami 

(polityka dywersyfikacji zakupów substancji), natomiast ze względu na globalną skalę 

problemu, tylko częściowo uchroniło to ją przed opóźnieniami w realizacji innowacyjnych 

przedsięwzięć. Obecnie Celon Pharma realizuje około 15 innowacyjnych projektów 

dotacyjnych (w czterech instrumentach wsparcia POIR), zatem skala wyzwań jest znaczna, 

tym bardziej, że instytucje zarządzające nie zawsze chętnie odpowiadają na proponowane 

przez Celon Pharma zmiany w projektach. Potrzeby dokonywania zmian dotyczą 

np. dodawania nowych pozycji budżetu, albo dokonywania pomiędzy nimi przesunięć.  

Negatywny wpływ pandemii na sytuację firmy jest obecnie nieznaczny. Po szoku wywołanym 

marcowym  wprowadzeniem ograniczeń w przemieszczaniu osób i towarów, przywrócono 

normalne funkcjonowanie, a jednocześnie wprowadzono (od kwietnia 2020 r.) powszechne 

testowanie pracowników. W pandemii wzrosła sprzedaż leków neuropsychiatrycznych oraz 

stosowanych w chorobach płuc. W I kwartale 2020 r. (w stosunku do analogicznego okresu 

poprzedniego roku) przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wzrosły 

o 14% (do poziomu blisko 31 mln zł), zysk netto wzrósł o 45% (do 9,4 mln zł), zaś suma 

bilansowa zwiększyła się o 18% (do 441 mln zł)197. Pandemia przyspieszyła prace 

nad opracowaniem nowego (opisywanego) leku, pozwoliła firmie wprowadzić do zakresu jej 

działania kolejny obszar badawczy – leków przeciwwirusowych. Celon Pharma w związku 

z realizowanym projektem rekrutuje nowych naukowców. Firma nawiązała nową współpracę 

z czołowymi polskimi placówkami medycznymi. Prace nad nowym lekiem stanowią także 

element rozwoju linii leków inhalacyjnych, które już obecnie są ważnym aktywem firmy. 

Powodzenie realizowanego przedsięwzięcia daję szansę na pierwsze wprowadzenie na rynek 

oryginalnego (innowacyjnego) leku w Polsce. 

Wsparcie z POIR jest bardzo cenne, dotacja pokrywa 60% kosztów przedsięwzięcia 

badawczego. Bez tego firma albo by nie zdecydowała się w ogóle na rozpoczęcie 

opisywanego przedsięwzięcia, albo nastąpiło by to z opóźnieniem. Pewna trudność 

w projekcie wiąże się z brakiem możliwości uzyskania zaliczek, gdyż rozliczanie na zasadzie 

refinansowania wymaga zaangażowania znacznych środków własnych, niezbędnych do 

utrzymania płynności. Są one w chwili obecnej wystarczające – pochodzą  z działalności 

                                                      
197 Raport kwartalny Spółki Celon Pharma S.A. za I kwartał 2020 roku - Celon Pharma – raport kwartalny (dostęp 
w dniu 11.01.2021). 

https://celonpharma.com/
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operacyjnej i służą finansowaniu nie tylko opisywanego przedsięwzięcia, ale i prowadzenia 

całej, szerokiej działalności B+R. 

Wyzwaniem w działalności B+R, nie tylko w związku z opisywanym przedsięwzięciem, 

są wysokie koszty realizacji badań klinicznych i przedklinicznych. Choć mogą być one 

realizowane w Polsce, to wiążą się z wysokimi kosztami i trudnością zrekrutowania 

pacjentów. Wyzwaniem jest także wysoki koszt nabycia niezbędnego sprzętu. Dość szybko 

przestaje on spełniać współcześnie wymagane  parametry, tymczasem w programach 

dotacyjnych ta grupa wydatków kwalifikowanych jest znacznie ograniczona. Także 

pozyskanie wykwalifikowanej kadry (krajowej oraz z zagranicy) jest utrudnione z powodu 

obowiązujących w kraju niskich wynagrodzeń (w porównaniu z płacami oferowanymi 

w krajach bogatszych niż Polska).  

Przypadek #2. 

Innym przykładem projektu wspartego w konkursie „Szybka Ścieżka – Koronawirusy” jest 

„FACE-COV™ - systemowe rozwiązanie do automatycznego monitorowania miejsc 

publicznych metodą termowizyjną i detekcji markerów zakażenia SARS-COV2 z użyciem 

sztucznej inteligencji wraz z opcją identyfikacji biometrycznej (tagowanie cyfrowe) 

spełniające standardy wyrobu medycznego”. Projekt o wartości 8,5 mln zł został wsparty 

dotacją w wysokości 7 mln zł i jest obecnie realizowany w konsorcjum Milton Essex S.A. 

(lidera konsorcjum) oraz Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. 

Okres realizacji to czerwiec 2020 r. – marzec 2022 r. 

Milton Essex S.A. to powstała w 2015 r. firma posiadająca status małego przedsiębiorstwa. 

Działa w branży technologii medycznych, specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnych 

systemów medycznych przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji, optoelektroniki 

i termodynamiki. Od grudnia 2020 r. jest notowana na rynku New Connect Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie. Zatrudnia na stałe około 9 osób, obecnie także dodatkowych 

20 pracowników w związku z prowadzonymi pracami B+R. 

Firma od lat realizuje projekty w konsorcjach badawczych, co pozwala unikać nabywania 

bardzo kosztownej aparatury badawczej i optymalnie wykorzystywać wysoki potencjał 

posiadanych kadr. Na razie nie odnotowała sprzedaży produktów (w 2019 r. 

nie zarejestrowano żadnych przychodów ze sprzedaży198) – plany firmy zakładają ją w 2022 r. 

Opisywane przedsięwzięcie narodziło się jako efekt prac prowadzonych przez obydwu 

konsorcjantów przy innym projekcie, wspartym przez NCBR w konkursie „Ścieżka dla 

Mazowsza” – „FOTONICA199 – Sztuczna Inteligencja wspomagająca zaawansowane 

rozwiązania fotoniczne w automatycznych diagnostycznych systemach medycznych”. Projekt 

ten został zaplanowany na okres od stycznia 2020 r. do grudnia 2022 r. Na podstawie 

niektórych funkcji tworzonego w jego ramach systemu SkinSense (do zautomatyzowanego 

                                                      
198 Informacje inwestorskie – Milton Essex S.A. (dostęp w dniu 11.01.2021). 
199 Ang. Fully-automated Optoelectronic System for Noninvasive Imaging in Clinical Applications. 

http://miltonessex.eu/wp-content/uploads/2020/12/Milton_Essex_Dokument_Ofertowy_02.03.2020_l1.pdf
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przeprowadzania testów dermatologicznych) rozpoczęto prace nad FaceCOV, w efekcie 

którego ma powstać system precyzyjnego, automatycznego pomiaru podwyższonej 

temperatury ciała człowieka. Pierwotnie konsorcjanci byli zainteresowani stworzeniem 

FaceCOV w ramach rozszerzenia zakresu projektu FOTONICA, jednak NCBR nie wyraziło 

zgody na tak znaczną modyfikację dofinansowanego przedsięwzięcia, złożono więc wniosek 

do „Szybkiej Ścieżki – Koronawirusy”. Konsekwencją jest opóźnienie projektu o około pół 

roku. 

Systemy zdalnego mierzenia temperatury ludzi w tłumie są obecnie dostępne w ofercie 

wielu firm, natomiast ich wadą jest znaczna niedokładność pomiaru (efekt m.in. 

dokonywania pomiaru na niewłaściwej części ciała), co w praktyce dyskwalifikuje je 

z większości interesujących zastosowań. Rynek bramek pomiaru temperatury w USA wzrósł 

stukrotnie, acz szybko okazało się, że nie działają one zgodnie z wyśrubowanymi normami. 

FaceCOV dzięki innowacyjnemu algorytmowi ma  działać bardzo precyzyjnie – planuje się 

zarejestrowanie go jako certyfikowany wyrobu medycznego (pierwszego o takim 

przeznaczeniu na świecie). 

Możliwość realizowania wiarygodnych przesiewowych badań temperatury będzie istotna dla 

wykrywania osób potencjalnie zarażonych koronawirusem oraz wielu innymi chorobami, 

wiążącymi się z podwyższeniem temperatury ciała. System będzie mógł być stosowany 

m.in. na lotniskach czy dworcach (lub innych obiektach o strategicznym znaczeniu 

– uczelniach, stadionach, kopalniach itp.), gdzie potwierdzona certyfikatami precyzja 

urządzenia jest szczególnie istotna (np. ze względu na możliwość pojawienia się roszczeń 

spowodowanych spóźnieniem się pasażera np. na samolot). Dodatkową, osobną 

funkcjonalnością systemu ma być możliwość cyfrowego oznaczania (tagowania) zbadanych 

osób (u których stwierdzono podwyższoną temperaturę) celem późniejszego śledzenia 

przemieszczenia się ich w obrębie monitorowanego obiektu. System bazuje na technologiach 

wojskowych, dlatego konieczne było m.in. uzyskanie (z pomocą MON) francuskich 

odmilitaryzowanych komponentów. Zaplanowano wykorzystanie tylko modułów 

pochodzących z Europy, co zwiększy możliwości znalezienia odbiorców w krajach UE i USA. 

 

Element oferty Milton Essex 

Źródło: Milton Essex – produkty 

(dostęp w dniu 11.01.2021) 

http://miltonessex.eu/
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Projekt ma wymiar międzynarodowy. Jest realizowany tak, by mógł być zoptymalizowany na 

różnych rynkach. Jego produkt ma być dostosowany do wyśrubowanych norm 

międzynarodowych, tak aby bez tracenia czasu mógł wejść najpierw na rynek europejski, 

a wkrótce też na amerykański. 

Pierwsze egzemplarze systemu mają powstać w roku 2021. Szkielet systemu jest już niemal 

gotowy, gdyż kluczowe elementy (sensor i oprogramowanie, oparte o sztuczną inteligencję 

i  spektroskopię) konsorcjanci mieli już opracowane. Co istotne, były już zbudowane zespoły 

multidyscyplinarne. Wdrożenie systemu do produkcji jest możliwe we współpracy z dużym 

podmiotem, który związany licencją mógłby rozpocząć masową produkcję. W Polsce takim 

podmiotem może być PCO S.A (dawniej: Przemysłowe Centrum Optyki), możliwa jest także 

współpraca z innym podmiotem europejskim. 

Ze względu na wysoki koszt przedsięwzięcia i niski potencjał finansowy Milton Essex, bez 

dotacji (pokrywającej 82% kosztów kwalifikowanych) przedsięwzięcie to nie mogłoby być 

zrealizowane. Cenna jest możliwość korzystania z zaliczkowego systemu rozliczania 

wydatków projektowych – firma już uzyskała pierwszą taką płatność. Dla zapewnienie 

płynności w realizowanych projektach B+R firma latem 2020 r. zwiększyła kapitał zakładowy 

poprzez emisję obligacji o wartości około 4 mln zł.  

Bez dotacji z NCBR firma nie ma możliwości realizowania projektów inwestycyjnych 

i dokonywania transferu technologii. Dopiero przeprowadzenie początkowych etapów prac 

B+R pozwala kontynuować współpracę, np. z funduszami venture. 

Pandemia COVID-19 generalnie utrudnia realizację prac B+R w firmie. W branży medycznej 

możliwość prowadzenia badań klinicznych jest ograniczona ze względów bezpieczeństwa, 

gdyż w celu realizacji testów pacjent musi być obserwowany przez około godzinę. Jeden 

z partnerów medycznych firmy został przekształcony w oddział „covidowy”, co wstrzymało 

jego aktywność B+R. Przejście na pracę zdalną utrudnia prowadzenie współpracy niezbędnej 

w realizowaniu projektów – tworzenie i funkcjonowanie w ramach zespołów oraz 

komunikację z kontrahentami. Z drugiej strony pandemia wprowadzając do wszystkich sfer 

życia efekt nowości, nieznanego, stanowi czynnik zachęcający do przeanalizowania 

potencjału dotychczasowych zrealizowanych badań, gdyż powstaje szansa ich wykorzystania. 

Mając porównanie we współpracy z krajowymi i zagranicznymi jednostkami badawczymi, 

firma widzi, że zasób profesjonalnie i rzetelnie podchodzących do zleceń jednostek w Polsce 

jest bardzo ograniczony. Rzadkie jest chociażby przygotowywanie przez zleceniobiorców 

„planów awaryjnych”, mających stanowić alternatywny sposób znalezienia rozwiązania, 

gdyby metoda pierwotna okazała się niewystarczająca.  
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8 Wnioski i rekomendacje 

8.1 Wnioski ogólne 

Niniejsze badanie skupione było na okresie wdrażania działań wspierających w ramach CT1 

do końca 2019 r. Formułowane tu wnioski dotyczą zatem tej cezury czasowej. Trzeba przy 

tym pamiętać, że już później (2020 r.) zakończone zostało kilka badań ewaluacyjnych, 

również uwzględniających interwencje publiczne w sferze CT1. W tej sytuacji, wnioski 

formułowane na podstawie niniejszego badania mają charakter retrospektywny. Przy czym, 

konkluzje dotyczące analizowanych tu zagadnień pozostają zasadniczo zgodne 

z wypracowywanymi później wnioskami i zaleceniami, włączonymi już do ogólnokrajowego 

systemu rekomendacji, dotyczącego kształtowania polityki spójności w nowym okresie 

programowania. 

W świetle przedstawionych w ewaluacji wyników badań należy uznać, że interwencja 

w ramach CT1 była skuteczna. Wyraża się to przede wszystkim w ustalonym przyczynowym 

wpływie wsparcia na podwyższoną aktywność B+R+I przedsiębiorstw, w tym intensywność 

ponoszonych nakładów na działalność badawczo-rozwojową. Widoczne są również pierwsze 

oznaki wpływu wsparcia na wzrost wdrożeń wyników B+R do gospodarki, jednak z uwagi 

na moment badania, postęp wdrażania interwencji oraz specyfikę projektów B+R jest 

za wcześnie na pełną ocenę tego zagadnienia. Podobnie trudno dokonać oceny w zakresie 

skutków finansowych zaplanowanych, czy nawet już zrealizowanych wdrożeń. Ocena w obu 

tych aspektach musi być dokonana w przyszłości. Wyniki badania wskazują również na 

pozytywny wpływ wsparcia udzielanego w ramach CT1 na rozwój współpracy podejmowanej 

pomiędzy sektorem przedsiębiorstw i sektorem nauki. Jednocześnie w badaniu 

zidentyfikowano negatywny wpływ pandemii na tempo osiągania założonych celów 

interwencji. W szczególności w przypadku projektów zakończonych, będących przedmiotem 

pogłębionych studiów przypadku, widoczne jest spowolnienie, a w części przypadków 

również wstrzymanie procesu komercjalizacji produktów, będących efektem 

dofinansowanych przedsięwzięć. Sytuacja wymaga w tym względzie monitorowania i analizy 

ryzyka z punktu widzenia możliwości realizacji założeń przyjętych w CT1. W szczególności 

mamy tu na myśli dwa wskaźniki rezultatu, tj. wskaźnik liczby wdrożonych wyników prac B+R 

oraz wskaźnik przychodów z wdrożonych wyników prac B+R.  

Potencjalna skala oddziaływania interwencji w ramach CT1, w świetle zebranych danych 

i informacji, jest na ten moment doniosła. W analizowanym okresie znacznie wzrosła (o 

69%) liczba podmiotów prowadzących działalność B+R. W 2014 r. było ich 3 473 wobec 5 863 

w 2019 roku. W okresie tym w ramach CT1 dofinansowano 6 490 projektów, z których 

zdecydowana większość (5 934, tj. ok. 91%) realizowana jest przez przedsiębiorstwa. Wyniki 

przeprowadzonych analiz kontrfaktycznych wskazują, że bez wsparcia publicznego odsetek 

beneficjentów I osi priorytetowej POIR, ponoszących nakłady na B+R, byłby niższy od około 

31 p.p. w 2016, do około 43 p.p. w 2018. Skala i znaczenie środków z polityki spójności jest 

szczególnie dobrze widoczna na poziomie analizy nakładów na działalność B+R, zarówno na 
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poziomie całej gospodarki, jak i w sektorze przedsiębiorstw. Wyniki oszacowań bazujących 

na modelowaniu makroekonomicznym oraz makro ekonometrycznym wskazują na 

jednoznacznie pozytywny wpływ interwencji na wysokość nakładów BERD, które w latach 

2020-2022 będą o 0,34 p.p. wyższe, niż w scenariuszu bez interwencji. Podobnie, dużą rolę 

wsparcia uwidacznia wskaźnik GERD. Szacujemy, że w latach 2020-2022 wpływ interwencji 

wyniesie średnio 0,39% w relacji do PKB, co pozwoli na wzrost udziału wydatków na B+R do 

poziomu około 1,5% PKB. 

Wypracowywane z udziałem wsparcia nowe produkty i rozwiązania technologiczne 

– innowacje – mają w przeważającej mierze charakter inkrementalny. Polegają na 

wprowadzaniu do praktyki gospodarczej zmian stopniowych, udoskonalających procesy 

produkcyjne, istotnie modyfikujących już wytwarzane produkty, czy też powodujących 

pojawianie się nowych produktów w ramach znanych beneficjentom dziedzin 

asortymentowych. Jeśli chodzi o standing przedsiębiorstw oraz ich ofertę rynkową, to zmiany 

wywołane wykorzystaniem wsparcia są pozytywne. Stopniowo, oferta beneficjentów CT1 

staje się bardziej konkurencyjna. Uogólniając, najważniejsze zmiany wywoływane absorbcją 

i wykorzystaniem wsparcia, można opisać jako racjonalizujące działanie przedsiębiorstw200. 

Obserwowane tego rodzaju oddziaływanie uznać należy za naturalne. W pewnej mierze 

wynika ono ze specyfiki oferowanych instrumentów interwencji publicznej w ramach CT1. 

Poprzestając na przykładzie POIR, znaczna część tej interwencji programu (wsparcie 

w ramach II osi priorytetowej) ukierunkowana była na tego rodzaju efekty. Podobnie zresztą, 

jeśli chodzi o I oś priorytetową, w ramach której głównym punktem odniesienie była jednak 

innowacyjność w skali rynku krajowego. Oczywiście, w palecie dofinansowanych w ramach 

CT1 projektów mamy także do czynienia z przedsięwzięciami przełomowymi, jednak 

pojawiają się one rzadko. Konkluzja ta nie powinna jednak prowadzić do formułowania ocen 

pejoratywnych, jeśli chodzi o efekty wywoływane interwencją opartą na instrumentach CT1. 

Przeciwnie, można by powiedzieć, że kierunek zmian jest jak najbardziej prawidłowy, 

bowiem (ogólnie rzecz biorąc) jego efekty już obecnie stworzyły określony, w sumie 

poważny, potencjał do dalszego zainteresowania rozwojem poprzez innowacyjność. 

W sektorze przedsiębiorstw innowacyjność staje się stopniowo głównym wyznacznikiem 

strategii konkurowania. Wsparcie zaoferowane w ramach CT1 wywołało właśnie taki 

pozytywny skutek, co tworzy pozytywną prognozę dla dalszego rozwoju sektora 

gospodarczego w Polsce. 

Za korzystną z punktu widzenia celów interwencji CT1 uznać należy także zmianę, 

w porównaniu do rozwiązań perspektywy 2007-2013, modelu wspierania przedsięwzięć 

B+R, opierających się na współpracy sektora nauki i sektora przedsiębiorstw. Zmiana ta 

znajduje wyraz m.in. w nowych zasadach wpierania nauki i infrastruktury badawczej. 

                                                      
200 Sięgamy tu do konkluzji paneli eksperckich przeprowadzonych w niniejszym badaniu. Ich uczestnikami było 
grono ekspertów uczestniczących w ocenie wniosków o wsparcie w ramach rozmaitych instrumentów 
interwencji CT1. Opinie takie formułowali eksperci, który mieli okazję oceniać (łącznie) setki wniosków 
dotacyjnych.  
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Promowanie projektów o charakterze gospodarczym wydaje się być trafne z punktu widzenia 

celów interwencji CT1 i w długim okresie ma szansę przełożyć się na zmianę postaw i rozwój 

współpracy międzysektorowej. Niemniej jednak w kolejnych planowanych interwencjach 

należałoby rozważyć zastosowanie bardziej elastycznego podejścia dla tego typu 

przedsięwzięć. Dotyczy to w szczególności zasad finansowania projektów wpierających 

infrastrukturę badawczą w jednostkach naukowych, w tym udziału finansowego firm. 

Przykładem tego typu dostosowania do realiów jest rezygnacja z obligatoryjnego wkładu 

finansowego przedsiębiorcy na rzecz przyznawania większej liczby punktów w zależności od 

skali finansowego udziału firmy, jak miało to miejsce w przypadku działania 4.2. POIR201.  

Za trafne uznać należy także zmiany wprowadzane na poziomie systemowym. Najważniejsze 

bariery, dotyczące współpracy nauki z biznesem mają bowiem (jak zostało to opisane 

poniżej) charakter bardziej ogólny i jako takie wykraczają poza sferę oddziaływania 

programów wdrażanych w ramach CT1. Część z tych problemów stara się rozwiązać 

w sposób systemowy realizowana obecnie reforma nauki i szkolnictwa wyższego. Celem 

wprowadzanych zmian, polegających na wdrożeniu nowego modelu ewaluacji jednostek 

naukowych i powiązanego z tym systemu finansowania nauki, jest m.in. stworzenie lepszych 

warunków i bodźców do rozwoju bardziej efektywnej współpracy międzysektorowej 

i większego wpływu nauki na rozwiązywanie problemów społecznych i ekonomicznych. 

Zmiany te są spójne z logiką interwencji programów wdrażanych w ramach CT1.  

Nadal występują duże potrzeby w obszarze wsparcia B+R. Pomimo pozytywnych zmian 

obserwowanych od lat, Polska wciąż znajduje się na relatywnie odległych pozycjach w UE-27 

pod względem nakładów na B+R. W 2014 r. poziom całkowitych nakładów na B+R (BERD) 

wynosił 0,94% PKB, natomiast nakłady sektora przedsiębiorstw (GERD) 0,44% PKB, 

co plasowało Polskę na 19 pozycji wśród krajów UE-27. W 2019 r. Polska awansowała na 

miejsce 14 z nakładami BERD na poziomie 0,83% PKB. W tym samym okresie GERD wzrósł do 

poziomu 1,32% PKB. Zmiany te, choć pozytywne, wskazują na potrzebę dalszego 

stymulowania wsparcia działalności B+R, tak aby możliwe było zniwelowanie dystansu 

dzielącego Polskę od najbardziej innowacyjnych gospodarek UE. Oznacza to, że co do zasady, 

przesłanki interwencji w obszarze B+R pozostają nadal aktualne, a sama interwencja 

– z odpowiednimi modyfikacjami – powinna być kontynuowana w przyszłej perspektywie 

finansowej. Szczególnie, biorąc pod uwagę znaczenie innowacyjności dla budowy przewag 

konkurencyjnych gospodarki.  

Wyzwaniem pozostają bariery, do których należą: 

− problemy z niekiedy nie do końca trafnym dopasowaniem założeń wsparcia 

do potencjału i potrzeb grup docelowych, skutkujące mniejszym niż zakładane 

zainteresowaniem dostępną ofertą programową (problem z podażą projektów) lub 

potencjalnie mniejszym niż zakładano oddziaływaniem (m.in. w obszarze współpracy 

świata nauki z biznesem), 

                                                      
201 Zmiana wprowadzona w roku 2019 od konkursu III. 
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− problemy napotykane na etapie wdrażania projektów, związane ze skomplikowanymi 

i nie zawsze dostosowanymi do specyfiki projektów B+R zasadami ich realizacji 

(głównie związane z procedurą konkurencyjności),  

− problemy na etapie wyboru projektów, związane w głównej mierze z jakością pracy 

ekspertów oceniających wnioski. 

Bariery zidentyfikowane w niniejszym badaniu zostały szerzej omówione w innych 

ewaluacjach dotyczących wsparcia obszaru B+R lub szerzej programów, w ramach których 

wsparcie to jest wdrażane. W raporcie tym przytaczamy szereg zaleceń, odnoszących się do 

rekomendacji przyjętych w tych badaniach, które w naszej opinii powinny być brane pod 

uwagę przy projektowaniu wsparcia w perspektywie 2021-2027. Z uwagi jednak na 

specyficzną rolę omawianych barier oraz potencjalne zmiany, jakie przynieść w tym obszarze 

może reforma nauki i szkolnictwa wyższego, z zaleceń przez nas przytaczanych nie 

formułujemy konkretnych, operacyjnych rekomendacji. Te, zostały już sformułowane 

w bardziej pogłębionych analizach poświęconych kwestiom wsparcia systemu nauki oraz 

współpracy pomiędzy światem nauki a biznesem. Na tym etapie nie ma powodu, aby 

rekomendacje te powielać.  

Wyzwaniem dla kolejnego okresu programowania, podobnie jak miało to miejsce 

w mijającej perspektywie finansowej 2014-2020, jest wzrost podaży projektów B+R oraz 

podmiotów, które chciałyby tego typu działalność prowadzić. Dotychczasowe 

doświadczenia wskazują, że projekty polegające na prowadzeniu prac B+R, czy szerzej 

działalności innowacyjnej, cieszyły się mniejszym zainteresowaniem ze strony 

przedsiębiorstw, co przekładało się m.in. na możliwości wykorzystania dostępnej alokacji. 

Jednym ze źródeł tego stanu rzeczy jest m.in. brak wiedzy przedsiębiorców o naturze 

projektów badawczo-rozwojowych oraz obaw związanych z ich podejmowaniem. Z tego 

powodu należy uznać za wysoce trafne uruchomione w perspektywie 2014-2020 

instrumentów służących analizie potencjału firm do realizacji innowacyjnych projektów 

(w tym projektów badawczo-rozwojowych), które obejmowały również wsparcie 

informacyjno-doradcze w tym aspekcie. Mamy tu na myśli inicjatywy Innovation Coach oraz 

STEP. Należy kontynuować i nawet poszerzać skalę działania tych instrumentów. 

Jednocześnie przedmiotowe badanie wskazuje, że istnieje pokaźna, nawet kilkutysięczna 

grupa podmiotów, która w perspektywie 2014-2020 była zainteresowana realizacją 

projektów B+R+I, przy wsparciu instrumentów CT1, jednak w wyniku pojedynczych 

doświadczeń niepowodzenia na etapie aplikowania, zrezygnowała z dalszych prób ubiegania 

się o wsparcie. Bazując na analizie dotychczasowego zachowania tych firm, przypuszczamy, 

że dla znacznej części z nich decyzja o rezygnacji ze wsparcia z wykorzystaniem funduszy 

europejskich może mieć charakter trwały. Uważamy, że przynajmniej część z grupy ww. 

nieskutecznych wnioskodawców może stanowić zasób podmiotów, które warto objąć 

wsparciem w zakresie prowadzenia działalności B+R+I w kolejnej perspektywie wdrażania FE. 

Wyzwaniem jest również koordynacja i demarkacja wsparcia oraz instytucjonalna 

wymiana doświadczeń. Ze względu na to, że projekty wspierające prace badawczo-
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rozwojowe były w okresie 2014-2020 realizowane zarówno w ramach regionalnych 

programów operacyjnych, jak i programu krajowego (POIR), wyzwaniem była koordynacja 

wsparcia na obu poziomach wdrażania oraz wymiana doświadczeń pomiędzy stosownymi 

instytucjami zarządzającymi i pośredniczącymi na poziomie krajowym i regionalnym. 

Wprawdzie formalnie nie została przyjęta linia demarkacyjna, natomiast de facto niektóre 

regiony częściowo respektowały postanowienia jej projektu. Konkurencja pomiędzy 

szczeblem krajowym i regionalnym zatem istniała (co miało zarówno korzystne, jak 

i niekorzystne skutki), w największym stopniu dotyczyła zaś projektów o wartości od 1 do 

5 mln złotych oraz stosowanych zarówno na poziomie krajowym, jak i w wielu regionach 

„Bonów na innowacje”. Jednocześnie na obu szczeblach wdrażania były wypracowywane 

i stosowane określone rozwiązania organizacyjne (związane zarówno z oceną projektów B+R, 

jak i nadzorem nad ich wdrażaniem), które (jako zarówno dobre, jak nienajlepsze praktyki) 

mogły być cenną lekcją dla innych instytucji. Tymczasem, wymiana informacji i doświadczeń 

nie była wystarczająco intensywna. Dlatego też w okresie programowania 2021-2027 

sugerujemy wzmocnienie wymiany informacji i doświadczeń w sferze oceny i nadzoru nad 

wdrażaniem projektów badawczo-rozwojowych, pomiędzy instytucjami ze szczebla 

krajowego i regionalnego. 

 Jeżeli chodzi o demarkację, to proponujemy w okresie 2021-2027, dla finansowania 

projektów w sferze B+R w ramach CP1, albo całkowitą rezygnację z linii demarkacyjnej albo 

(co preferujemy) uzgodnienie „miękkiej” demarkacji, raczej w formie ogólnych wytycznych 

i z możliwością stosowania odmiennych rozwiązań dla poszczególnych regionów, stosownie 

do specyfiki, bądź celów regionalnych programów operacyjnych. 

Zastosowanie instrumentów finansowych i quasi finansowych jako form wsparcia 

w ramach CT1 wykazało, iż finansowanie działalności badawczo-rozwojowej w tych 

formach jest skomplikowane.  W dziedzinie CT1, część wsparcia dystrybuowana jest 

z wykorzystaniem formy, jaką stanowią instrumenty finansowe: kapitałowe lub quasi 

kapitałowe oraz – w ograniczonym zakresie – dłużne. Dotychczasowe zastosowanie tej formy 

wsparcia w sferze CT1 spowodowało kilka korzystnych rezultatów. Pośród nich do 

najważniejszych zaliczyć należy: rozszerzenie perspektywy inwestycyjnej funduszy VC 

o projekty bazujące na pierwiastku badawczo-rozwojowym, powstanie i nabycie 

doświadczeń w zakresie finansowania wczesnych faz rozwojowych przez kilkadziesiąt 

zespołów menadżerskich oraz ograniczenie luki kapitałowej. Natomiast problematyczna 

okazała się niewielka koncentracja inwestycji na projektach z wyraźnym komponentem B+R, 

a także niska zastępowalność wsparcia dotacyjnego inwestycjami finansowymi w sferze 

finansowania przedsięwzięć B+R. Ponadto, odnotowane w perspektywie 2014-2020 na 

poziomie regionalnym, próby finansowania działalności B+R instrumentami dłużnymi 

pokazały, że tego typu finansowanie koncentruje się jednak na projektach wykazujących 

wyższą gotowość technologiczną oraz, że ich wdrażanie przebiega bardzo powoli i jest 

niezwykle skomplikowane.  



 

 

   
132 

 

Zaobserwowane niedoskonałości stosowania instrumentów finansowych w sferze B+R 

uzasadniają pewne modyfikacje dotychczasowej architektury wsparcia, opierającej się na 

instrumentach finansowych. W związku z tym zalecana jest kontynuacja wsparcia mającego 

na celu budowanie gotowości inwestycyjnej (kształtowanie pipeline projektów dla inwestycji 

kapitałowych) oraz uruchomienie odrębnego instrumentu, wspierającego inwestycje 

w  wysokotechnologiczne projekty wywodzące się głównie z sektora jednostek naukowych 

(w tym przypadku instrument powinien przybrać postać „mieszaną”, a więc łączącą 

inwestycję kapitałową z dotacją, rekompensującą ryzyka związane z wczesną fazą projektu, 

jak i ryzyka „rezultatu” prac badawczych). Jeśli chodzi o typowe instrumenty kapitałowe już 

oferowane, to przede wszystkim należy kontynuować testowany dotąd instrument CVC 

(Corporate VC), jednak przy zastosowaniu zmienionych parametrów, głównie w sferze 

podziału ryzyka i efektów inwestycji, powodujących większe zainteresowanie udziałem 

w funduszach CVC średniej wielkości prywatnych korporacji. Wskazana jest także 

kontynuacja instrumentu Otwartych Innowacji, z zaleceniem doprecyzowania kryteriów 

kwalifikowania projektów do inwestycji w celu większej koncentracji inwestycji na sferze B+R 

wraz ze zwiększeniem maksymalnego limitu wkładu publicznego do instrumentu, 

pozwalającego na finansowanie przedsięwzięć większych rozmiarów. 
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8.2 Tabela rekomendacji  

Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji Adresat 

rekomendacji 

Sposób wdrożenia Termin 

wdrożenia 

(kwartał) 

Klasa 

rekomendacji 

Obszar 

tematyczny 

Program 

operacyjny 

1.  Jak wynika z wielu analizowanych 

ewaluacji, a także przeprowadzanych 

wywiadów, wymiana doświadczeń 

w ocenie i nadzorze nad wdrażaniem 

projektów badawczo-rozwojowych, 

pomiędzy poszczególnymi instytucjami 

zarządzającymi i pośredniczącymi 

w ramach poszczególnych programów 

operacyjnych, była dość ograniczona i 

– zdaniem wielu badanych – 

niewystarczająca; szczególnie 

dotyczyło to przekazywania regionom 

doświadczeń przez instytucje pełniące 

kluczową rolę wdrożeniową w ramach 

POIR,  czyli przede wszystkim NCBR 

i PARP. 

W kolejnym okresie 

programowania niezbędne jest 

zasadnicze wzmocnienie 

wymiany informacji 

i doświadczeń (a szczególnie 

najlepszych, ale także 

i niedobrych praktyk) w sferze 

oceny i nadzoru nad wdrażaniem 

projektów badawczo-

rozwojowych pomiędzy 

instytucjami ze szczebla 

krajowego i regionalnego. 

Instytucja 

Zarządzająca 

FENG, Instytucja 

Koordynująca 

RPO (jako 

inicjatorzy 

i koordynatorzy) 

oraz instytucje 

zarządzające 

RPO i instytucje 

pośredniczące 

(jako ich 

uczestnicy). 

Zorganizowanie forum wymiany 

informacji i doświadczeń pomiędzy 

kluczowymi instytucjami 

odpowiedzialnymi za wdrażanie 

działań wspierających realizację 

projektów badawczo-rozwojowych 

na poziomie krajowym 

i regionalnym (IZ oraz 

odpowiednie IP FENG oraz 

odpowiednich RPO) w formie 

specjalnego forum dyskusyjnego, 

na którym dyskutowano by o 

konkretnych dokumentach 

(kryteria oceny wniosków, 

regulaminy oceny), ale także 

wymieniano się praktycznymi 

doświadczeniami z realizacji 

naborów, a także z nadzoru nad 

realizacją projektów. Dodatkowo 

celowe byłoby organizowanie 

okresowych (np. półrocznych) 

spotkań o charakterze 

warsztatowo-dyskusyjnym 

z udziałem przedstawicieli wyżej 

wymienionych instytucji. Podział 

obowiązków pomiędzy 

poszczególnymi instytucjami oraz 

formy dyskusji powinny zostać 

dopracowane w trybie roboczym, 

Za stworzenie forum i koordynację 

IV kwartał 

2022 

Horyzontalna 

operacyjna 

System 

realizacji 

polityki 

spójności 

Więcej, niż 

jeden program 
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Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji Adresat 

rekomendacji 

Sposób wdrożenia Termin 

wdrożenia 

(kwartał) 

Klasa 

rekomendacji 

Obszar 

tematyczny 

Program 

operacyjny 

bieżącej współpracy powinna być 

odpowiedzialna IK RPO 

w porozumieniu z IZ FENG. 

2.  Ograniczona aktywność (a 

w niektórych przypadkach całkowity 

brak aktywności) wielu polskich firm, 

jeżeli chodzi o realizację projektów 

badawczo-rozwojowych w pewnym 

stopniu wynika z braku wiedzy osób 

nimi zarządzających o naturze 

projektów badawczo-rozwojowych 

oraz związanych z tym obaw, jeżeli 

chodzi o podejmowanie takich działań. 

Należy kontynuować i nawet 

poszerzać skalę (liczba wspartych 

firm i przenalizowanych 

projektów) programów, 

w ramach których jest 

analizowany potencjał firm do 

realizacji innowacyjnych 

projektów (w tym projektów 

badawczo-rozwojowych) oraz 

jest udzielane odpowiednie 

wsparcie informacyjno-doradcze 

tj. Innovation Coach oraz STEP. 

Instytucja 

Zarządzająca 

FENG 

Zapewnienie odpowiednich 

środków finansowych na 

kontynuację obu programów 

i ewentualnie dokonanie w nich 

pewnych korekt, zmierzających do 

zwiększenia skali ich działania, 

a także w razie konieczności 

prowadzenie innych zbliżonych 

działań. 

III kwartał 

2022 

Horyzontalna 

operacyjna 

System 

realizacji 

polityki 

spójności 

Więcej, niż 

jeden program 

3.  Faktyczny brak linii demarkacyjnej 

w ramach CT1 pomiędzy krajowymi 

i regionalnymi programami 

operacyjnymi w okresie 2014-2020, 

mimo tego, że powodował pewne 

problemy, to jednak, jak się wydaje, 

nie prowadził do szczególnie  

niekorzystnych skutków. 

W okresie 2021-2027 dla 

finansowania projektów w sferze 

B+R w ramach CP1 należy 

rozważyć albo rezygnację z linii 

demarkacyjnej albo (co wydaje 

nam się najbardziej sensowne) 

uzgodnienie „miękkiej” 

demarkacji, raczej w formie 

ogólnych wytycznych oraz 

z możliwością odmiennych 

rozwiązań dla poszczególnych 

regionów. 

Instytucja 

Zarządzająca 

FENG, IK RPO, IZ 

RPO 

Uzgodnienie z poszczególnymi 

regionami „miękkiej” demarkacji 

wsparcia pomiędzy poziomem 

krajowym i regionalnym. 

IV kwartał 

2021 

Horyzontalna 

strategiczna 

System 

realizacji 

polityki 

spójności 

Więcej, niż 

jeden program 

4.  Odwołując się do przeprowadzonych 

w niniejszym badaniu (m.in.) studiów 

przypadku, należy stwierdzić, iż 

w związku z rozprzestrzenieniem się 

Konieczne jest pogłębione 

badanie problemów dotyczących 

komercjalizacji wyników B+R 

w związku z pandemią COVID-19 

Instytucja 

Zarządzająca 

FENG (w 

związku 

Uzupełnienie systemu monitoringu 

o informacje raportujące 

o niekorzystnym wpływie 

pandemii na realizację projektów 

IV kwartał 

2021 

Horyzontalna 

operacyjna 

System 

realizacji 

Więcej, niż 

jeden program 
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Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji Adresat 

rekomendacji 

Sposób wdrożenia Termin 

wdrożenia 

(kwartał) 

Klasa 

rekomendacji 

Obszar 

tematyczny 

Program 

operacyjny 

w Polsce pandemii koronawirusa, jej 

negatywne skutki oddziaływują 

również na beneficjentów interwencji 

publicznej w ramach CT1. Choć skutki 

te (jak dotąd) nie zagrażają stabilności 

finansowej przedsiębiorstw, to jednak 

bardzo wyraźne jest ich oddziaływanie 

na możliwości wdrożeń / 

komercjalizacji wyników prac 

badawczo-rozwojowych, 

wypracowanych w ramach 

dofinansowanych projektów CT1. Rok 

2020 był w dużej mierze stracony jako 

czas, w którym można było realnie 

zadbać o komercjalizację. Co więcej, 

obecnie trudno jest odpowiedzialnie 

stwierdzić, czy czas niekorzystnego 

oddziaływania będzie się przedłużał 

– uwzględniając scenariusz 

pesymistyczny, zapewne tak będzie. 

W tej sytuacji, mamy do czynienia ze 

znacznym skróceniem horyzontu 

oczekiwanej komercjalizacji wyników 

dofinansowanych projektów. 

w kierunku podjęcia środków 

zaradczych w tym zakresie.  

Punktem wyjścia powinno być 

uwzględnienie w systemie 

monitoringu informacji 

o wpływie / skutkach pandemii 

na realizowane projekty B+R, 

następnie zasilenie systemu 

informacjami oraz – na tej 

podstawie – zidentyfikowanie  

głównych zagrożeń oraz 

wypracowanie wniosków 

i dalszych rekomendacji co 

adekwatnych środków 

zaradczych / przeciwdziałania 

niekorzystnym skutkom 

pandemii (np. wynikających 

z ustalenia ewentualnej 

konieczności wydłużenia okresu 

trwałości projektów). 

Identyfikacja głównych zagrożeń 

i propozycje działań zaradczych 

– wypracowane w ramach 

odrębnego badania 

poświęconego analizowanym 

kwestiom. 

z realizacją POIR 

2014-2020) oraz 

Instytucja 

Koordynująca 

RPO. 

B+R – przede wszystkim chodzi o 

kwestie wdrożenia / 

komercjalizacji wyników 

projektów.  

Na podstawie zebranych danych: 

(1) identyfikacja głównych  

czynników zagrożeń, następnie (2) 

wypracowanie środków 

zaradczych, (zapewne) głównie 

w kierunku wydłużenia okresu 

przewidzianego na wdrożenie 

i osiągnięcie zakładanych efektów 

z wdrożenia.  

Ww. identyfikacja problemów 

wraz z określeniem środków 

zaradczych powinna zostać 

przeprowadzona w ramach 

odrębnego, dedykowanego 

badania. 

W zakresie wdrożenia niniejszej 

rekomendacji, odpowiednie 

uwzględnienie przepisów 

znowelizowanej „specustawy” 

funduszowej – ustawa z 3 kwietnia 

2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach wspierających 

realizację programów 

operacyjnych w związku 

z wystąpieniem COVID-19 w 2020 

r., wraz z nowelizacją z 10 grudnia 

2020 r.).  

polityki 

spójności 
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Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji Adresat 

rekomendacji 

Sposób wdrożenia Termin 

wdrożenia 

(kwartał) 

Klasa 

rekomendacji 

Obszar 

tematyczny 

Program 

operacyjny 

5.  Istnieje pokaźna, kilkutysięczna grupa 

podmiotów, która w perspektywie 

2014-2020 była zainteresowana 

realizacją projektów B+R+I, przy 

wsparciu instrumentów CT1, jednak 

w wyniku pojedynczych doświadczeń 

niepowodzenia na etapie aplikowania, 

zrezygnowała z dalszych prób 

ubiegania się o wsparcie. Bazując na 

analizie dotychczasowego zachowania 

tych firm, przypuszczamy, że dla 

znacznej części z nich  decyzja 

o rezygnacji ze wsparcia z 

wykorzystaniem FE może mieć 

charakter trwały. 

Jednocześnie biorąc pod uwagę fakt 

niskiej podaży przedsiębiorstw 

chcących realizować projekty B+R 

w perspektywie 2014-2020 uważamy, 

że przynajmniej część z grupy ww. 

nieskutecznych wnioskodawców może 

stanowić wartościowy zasób 

podmiotów, które warto objąć 

wsparciem w zakresie prowadzenia 

działalności B+R+I w kolejnej 

perspektywie wdrażania FE.  

Dążąc do aktywizacji nowych 

podmiotów w zakresie 

działalności B+R+I, należy 

– w ramach prowadzonych 

działań promocyjnych 

– skierować się m.in. do 

wybranych przedsiębiorstw, 

nieskutecznie ubiegających się 

o wsparcie w ramach 

perspektywy 2014-2020. 

IZ FENG, DIP W ramach wdrożenia 

rekomendacji należy:  

1) Dokonać analizy danych na 

temat nieskutecznych 

wnioskodawców (wyniki 

oceny wniosku, dostępne 

dane finansowe, zakres 

projektu itp.) oraz wyróżnić 

w niej podmioty, z 

potencjałem do prowadzenia 

działalności B+R+I.  

2) Ustalić powody rezygnacji 

z ubiegania się o wsparcie po 

negatywnej ocenie wniosku 

lub powody rezygnacji z 

realizacji projektu (wnioski 

wycofane po ocenie 

pozytywnej), 

z wykorzystaniem 

jakościowych metod analizy 

danych (FGI, IDI itp.).  

3) Opracowanie i skierowanie  

bezpośredniej, dedykowanej 

kampanii promocyjnej, 

wskazującej na możliwość 

rozwoju, z wykorzystaniem 

wsparcia w ramach 

perspektywy 2021-2027. 

Treść komunikatów powinna 

być wypracowana m.in. po 

ustaleniu dokładnych 

powodów rezygnacji 

IV kw. 2027 Horyzontalna 

operacyjna 

System 

realizacji 

polityki 

spójności 

Więcej, niż 

jeden program 
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Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji Adresat 

rekomendacji 

Sposób wdrożenia Termin 

wdrożenia 

(kwartał) 

Klasa 

rekomendacji 

Obszar 

tematyczny 

Program 

operacyjny 

wnioskodawców z ubiegania 

się o dofinansowanie oraz 

wskazaniu np. zmian jakie 

mogłyby przy kolejnym 

aplikowaniu o wsparcie 

przełożyć się na sukces. 

Zapewne możliwe jest kilka 

strategii marketingowych 

oraz działań wspierających 

aplikowanie, takich jak np. 

inicjatywy „Sprawdzimy Twój 

Eksperymentalny Pomysł” 

oraz Innovation Coach. Grupa 

tych podmiotów mogłaby  

być również objęta szerszym 

dedykowanym wsparciem na 

poziomie regionalnym, 

zwłaszcza w odniesieniu do 

tych podmiotów, które 

aplikowały o wsparcie z RPO.  

6.  Efekty projektów związanych ze 

wsparciem działalności B+R+I są 

odłożone w czasie. Bieżące badanie 

podobnie jak inne dotychczas 

zrealizowane, pozwalają jedynie na 

wstępną weryfikację teorii zmiany dla 

CT1. Jednocześnie dostępne badania 

analizują efekty w sposób wycinkowy 

(tj. na poziomie poszczególnych 

programów, czy nawet działań / 

poddziałań). Brakuje przekrojowych 

Należy powtórzyć przedmiotowe 

badanie w przyszłości 

poszerzając przy tym  jego zakres 

o analizy przyczynowe wsparcia, 

weryfikowane na poziomie 

wszystkich beneficjentów 

pomocy CT1, w tym 

z uwzględnieniem poziomu 

regionalnego. 

KJE Opracowanie metodologii badania 

oraz zlecenie jego wykonania. 

Konieczne będzie uprzednio 

nawiązanie współpracy z GUS 

w zakresie analiz prowadzonych 

w oparciu o dane sprawozdawcze 

przedsiębiorstw, w tym w 

szczególności PNT-01, PNT-02 oraz 

SP.  

IV kwartał 

2024 

Horyzontalna 

operacyjna 

System 

realizacji 

polityki 

spójności 

Więcej, niż 

jeden program 
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Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji Adresat 

rekomendacji 

Sposób wdrożenia Termin 

wdrożenia 

(kwartał) 

Klasa 

rekomendacji 

Obszar 

tematyczny 

Program 

operacyjny 

analiz przyczynowych wsparcia, które 

obejmowałyby całą interwencję, w tym 

w szczególności na poziomie 

regionalnym. Wyniki badania mogłyby 

wspierać zarówno proces 

projektowania kolejnej perspektyw 

finansowej (wyniki dostępne na 

początku 2025 r. zbiegałyby się 

w czasie z momentem rozpoczęcia 

dyskusji na temat programowania 

perspektywy 2028-2034). Byłby 

również użyteczne dla procesu 

monitorowania i oceny efektów 

wdrażania poszczególnych strategii 

inteligentnych specjalizacji, zwłaszcza 

w przypadku regionów, w których 

występuje ciągłość zastosowanego 

podejścia. Wyniki badania będą 

wreszcie ważne w kontekście funkcji 

poznawczej oraz rozliczeniowej 

(accountability) ewaluacji, związanej 

z procesem  legitymizacji sposobu 

wydawania publicznych pieniędzy. 
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13.1 Efekty interwencji na podstawie studiów przypadku 

Opracowane dla potrzeb niniejszego badania studia przypadków oferują dodatkowy obraz 

efektów wsparcia w ramach działań / poddziałań POIR oraz regionalnych programów 

operacyjnych, w obu przypadkach, w dziedzinie interwencji objętej CT1.  

Studia przypadku prezentują jednocześnie dość wiarygodny obraz funkcjonowania wsparcia, 

o czym decyduje ich zróżnicowanie, zarówno co do przedmiotu działalności beneficjentów 

i zrealizowanych przez nich projektów, wielkości beneficjentów, charakterystyk wspieranych 

przedsięwzięć (wartość projektów i dofinansowania, współpraca z jednostkami naukowymi 

i innymi podmiotami), okresów realizacji, jak również opisu efektów projektów w sferze 

wdrożeniowej.  

Wybrane cechy objętych studiami przypadku beneficjentów oraz wspartych projektów 

przedstawia poniższe zestawienie. 

Tabela 7. Wybrane charakterystyki beneficjentów w ramach studiów przypadku  

Studium nr → 
Cecha projektu 
↓ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Beneficjent – 
wielkość* 

DP MP MP MP DP DP ŚP Nd. DP MP 

Program 
operacyjny / 
działanie 
(poddziałanie) 

POIR / 
1.1.2 

RPO 
WW202 / 
1.2 

POIR / 
1.1.1 

RPO 
WŚ203 / 
1.2 

POIR / 
2.1 

POIR / 
1.2 

POIR 
1.1.1 

POIR 4.4 
TEAM 

POIR 
4.1.4 

POIR 
2.3.2 

Okres realizacji 
projektu 

2016-19 2018-19 
2017-
18 

2017-
19 

2015-
17 

2017-
19 

2016-
19 

2016-19 
2017-
19 

2017-19 

Wartość projektu 
(mln zł) 

21,0 0,92 0,33 4,2 36,3 10,0 12,6 3,5 3,9 0,32 

Wartość 
dofinansowania 
projektu 

8,4 0,65 0,20 2,8 8,3 6,3 6,1 3,5 2,6 0,18 

Udział 
dofinansowania 
projektu 

40% 71% 61% 67% 23% 63% 48% 100% 67% 56% 

Współpraca z 
jednostką 
naukową w 
ramach projektu 

Nie 
Tak / 
nowa 

Nie Nie Nie Tak Tak Nd. Tak Tak 

Wdrożenie 
produktu do oferty 
handlowej 

Tak / 
częściowo 

Tak / w 
toku 

Tak Tak N/D Tak Nie 
Tak / 
częściowo 

Tak Tak 

Forma realizacyjna 
projektu** 

Ind. Ind. Ind. Ind. Ind. Kons. Ind. Kons. Kons. Ind. 

*DP – duże przedsiębiorstwo, ŚP – średnie przedsiębiorstwo, MP – małe przedsiębiorstwo. 

** Ind. – projekt indywidualny, Kons. – projekt realizowany w konsorcjum. 

                                                      
202 „Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego, 2014-2020” (2020). UMWW. 
203 „Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, 2014-2020” (2020). UMWŚ. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie charakterystyk beneficjentów i projektów. 

Analiza studiów przypadku prowadzi do sformułowania następujących wniosków, 

obrazujących bezpośrednie204 rezultaty wsparcia: 

1) W przypadku wszystkich analizowanych studiów przypadku powiedzieć można, iż 

wsparcie stworzyło silny bodziec do podejmowania lub rozszerzania działalności 

badawczo-rozwojowej (efekt zachęty). W niektórych przypadkach widać również, że 

miało ono wymierny rezultat w sferze redukcji ryzyka związanego z prowadzeniem 

działalności badawczo-rozwojowej205. Wspomniany efekt zachęty skutkował 

pozytywnymi zmianami ilościowymi, jeśli chodzi o liczbę podmiotów prowadzących 

działalność B+R, jak i rezultat ilościowy w postaci wzrostu nakładów na działalność 

badawczo-rozwojową. W zestawie studiów przypadku odzwierciedlają to szczególnie 

przypadki tych beneficjentów, którzy po raz pierwszy podjęli działalność badawczo-

rozwojową (studium przypadku nr 2, 3 i 9) oraz wszystkie pozostałe studia 

przedstawiające skutki w postaci rozszerzania (intensyfikowania) działalności B+R. 

2) Prawdopodobnie najbardziej wyraźnym efektem bezpośrednim wsparcia jest 

powstawanie nowych produktów, rozszerzających asortyment produktowy każdego 

z beneficjentów. Nominalnie efekt ten oznacza wzrost potencjału rynkowego 

beneficjenta, który – jednak zależnie od efektów wdrożeń – oznaczać może wzrost 

konkurencyjności, skutkujący wymiernymi efektami finansowymi. Studia przypadków 

nie wskazują jednak, że efekty takie (w oczekiwanej skali) mają już miejsce (wyjątek 

stanowi tutaj studium nr 10). 

3) W większości badanych projektów, wypracowane w ich ramach produkty zostały już 

wdrożone do oferty handlowej beneficjentów. Wciąż jednak efekt ten polega głównie 

na gotowości do sprzedaży nowego produktu, jednak z niewielkimi wciąż konkretnymi 

rezultatami (produkt jest „kompletny”, ale nadal konieczne jest prowadzenie zabiegów 

w sferze marketingu, służących pozyskiwaniu klientów i sprzedaży nowych produktów).  

Znaczenie wymiernych efektów finansowych, niezależnie od czasu ich wystąpienia, 

może być jednak różne. W przypadku niektórych beneficjentów (studium przypadku 

nr 1), ewentualne efekty finansowe wdrożenia mogą mieć drugorzędne znaczenie 

(co wynika ze skali obecnie prowadzonej działalności / wielkości beneficjenta). 

Natomiast, kluczowe w takich przypadkach jest wejście w nową dziedzinę działalności, 

                                                      
204 Wnioski formułujemy w nawiązaniu do wcześniej zaprezentowanej teorii zmiany wywoływanej przez 
wsparcie zaprogramowane w ramach interwencji CT1, zob. podrozdział 6.3. Skupiamy się tu zatem na efektach 
bezpośrednich i końcowych wywołanych interwencją publiczną w ramach POIR i regionalnych programów 
operacyjnych, odwołując się do rezultatów zaobserwowanych w ramach dziesięciu studiów przypadku. 
205 Wśród analizowanych studiów przypadku, za szczególny przykład tego efektu posłużyć może studium nr 7. 
Wyniki prac B+R wymusiły wstrzymanie kontynuacji projektu – w pewnym momencie okazał się on 
niewykonalny, zarówno z przyczyn technicznych, jak i marketingowych. W sytuacji, gdyby projekt taki miałby 
być finansowany wyłącznie ze środków beneficjenta, utracony nakład inwestycyjny na prace B+R mógłby 
spowodować daleko idące perturbacje sytuacji finansowej beneficjenta. Wsparcie było amortyzatorem dla tego 
rodzaju potencjalnej sytuacji. 
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która w przyszłości może mieć znaczenie strategiczne (chodzi tu o niewątpliwie 

perspektywiczną dziedzinę e-zdrowia / e-medycyny).  

Uzupełniająco należy dodać, że zdecydowana większość z analizowanych projektów 

(wszystkie poza jednym – studium przypadku nr 10) nie wskazuje na bezpośrednią 

komplementarność wsparcia udzielonego w ramach CT1 z ofertą instrumentów 

objętych CT3 tj. zgodnie z logiką: wypracowany rezultat działalności B+R (wsparcie 

z CT1) → wdrożenie (dofinansowane w ramach CT3). W analizowanych przypadkach 

brak jest tego rodzaju powiązań. Studia przedstawiają projekty, w których 

przeprowadzano prace badawczo-rozwojowe, następnie zaś przystępowano do ich 

wdrażania (procesy te trwają) bez wykorzystywania wsparcia z innych instrumentów 

interwencji. Należy przy tym pamiętać, że w 2017 r. (w konsekwencji zmian Umowy 

Partnerstwa), w projektach realizowanych przez MŚP wprowadzono rozwiązania 

umożliwiające w interwencjach CT1 finansowanie etapu wdrożeniowego (obok prac 

B+R), przy czym komponent wdrożeniowy musiał stanowić mniejszość całkowitych 

wydatków kwalifikowalnych projektu. Oczywiście, rozwiązanie to mogło ograniczyć 

zainteresowanie poszukiwaniem środków wsparcia na wdrożenia w ramach innych 

instrumentów interwencji. 

4) W wielu przypadkach wypracowane produkty posiadają wysoki potencjał eksportowy 

(ponadto, w przypadku czterech z nich, poziom innowacyjności rozwiązań można 

klasyfikować jako światowy – studium przypadku nr 4, 6, 8 i 9206), przy czym również 

wykorzystanie tego potencjału wymagać będzie dalszych zabiegów marketingowych 

(studium przypadku nr 2, 4 i 6) lub nawet nowych nakładów inwestycyjnych (studium 

przypadku nr 2). Mamy tu więc do czynienia ze swoistymi ryzykami dotyczącymi 

ostatecznej efektywności wspartych projektów, w przypadkach wiążących się 

z koniecznością ponoszenia dalszych nakładów, bez jasności, czy beneficjenci będą 

w stanie i będą odpowiednio silnie zdeterminowani, aby je zrealizować. Tym niemniej, 

uzasadniona wydaje się ocena, że w większości wypracowane produkty posiadają 

niewątpliwy lub znaczny potencjał eksportowy207. 

5) Niezależnie od odłożonych w czasie efektów ekonomiczno-finansowych wdrożeń 

(de facto, obecnej niepewności ich rezultatów), w przypadku wszystkich beneficjentów 

mówić można, że zrealizowane projekty doprowadziły do nabycia lub rozwoju 

doświadczeń w sferze prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. Jak podkreśla 

się w większości studiów, efekty wsparcia tworzą nowy potencjał badawczo-rozwojowy 

i rozwijają zdolności do podejmowania tego rodzaju projektów w przyszłości 

(w szczególności studia przypadku nr 2, 3, 4 i 7). Z kolei studium przypadku nr 

                                                      
206 Z tymi projektami (wypracowanymi tu produktami) należy wiązać wysoki lub nawet bardzo wysoki potencjał 
wdrożeniowy. 
207 Na marginesie warto zauważyć, że niektóre z innowacyjnych produktów lokują się na bardzo 
konkurencyjnych rynkach lub też dedykowane są odbiorcom specyficznym, typu szpitale / służba zdrowia (w 
polskich warunkach jest to rynek o niestabilnej, generalnie trudnej sytuacji finansowej). Oczywiście, cechy te 
znamionują kolejne problemy wdrożeniowe, z jakimi możemy mieć tu do czynienia. 
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8 przedstawia interesujące rezultaty, wynikające z nawiązania współpracy badawczej 

przez szerokie grono naukowców. Oczywiście, efekty te kształtują istotny, jakościowy 

potencjał do podejmowania kolejnych prac badawczych. 

6) Wszystkie powstające nowe produkty są wynikiem przeprowadzonych prac badawczo-

rozwojowych, przy czym, prace te realizowane były: 

 w ramach współpracy z zewnętrznymi jednostkami naukowymi, albo  

 stanowią rezultat prac rozwojowych prowadzonych przez własne działy 

badawczo-rozwojowe (biura konstrukcyjne). 

Przynajmniej znacząca część analizowanych projektów wskazuje, że wsparcie 

intensyfikowało współpracę ze sferą jednostek naukowych (badawczo-rozwojowych), 

a w niektórych przypadkach prowadziło do nawiązania takiej współpracy po raz 

pierwszy. Tak więc, w świetle analizowanych studiów przypadku, niepodważalnym 

efektem interwencji jest rozwój współpracy części beneficjentów z jednostkami 

naukowymi, skutkujący wzrostem liczby prac badawczo-rozwojowych.  

Studia przypadku nie ujawniły natomiast współpracy z jednostkami naukowymi 

z zagranicy (co jednak oznaczać może, że możliwość współpracy z jednostkami 

rodzimymi okazywała się wystarczająca, odpowiadająca celom projektów, ich 

przedmiotowi oraz potrzebom badawczym). Tym niemniej, przynajmniej w przypadku 

jednego z analizowanych projektów można podejrzewać, że współpraca z jednostką 

zagraniczną mogłaby stanowić wartość dodaną (studium nr 7 –  problem w sferze 

metalurgii / stopów). 

7) W przypadku dwóch beneficjentów, po raz pierwszy podejmujących prace badawczo-

rozwojowe, wsparcie poskutkowało decyzjami, dotyczącymi zmiany modelu 

działalności, tzn. oparcia funkcjonowania przedsiębiorstwa na działalności badawczo-

rozwojowej (studium przypadku nr 2 i 3). Mowa tu o przypadkach małych firm, które 

mogły skorzystać z odpowiednio skonfigurowanych naborów, umożliwiających 

finansowanie niewielkich wartościowo przedsięwzięć rozwojowych. Oceniane jako 

udane efekty tych projektów skłaniają beneficjentów do takich właśnie decyzji. Mamy 

tu zatem do czynienia ze szczególnym efektem rozwoju działalności B+R, w tym 

realizowanym we współpracy ze sferą jednostek naukowych. Jednocześnie, można 

powiedzieć, że pierwotną podstawę tych decyzji stanowiła możliwość pozyskania 

wsparcia, którą wykorzystano, co w rezultacie pozytywnych doświadczeń ze 

zrealizowanych projektów motywuje do zmiany modelu biznesowego. 

8) Jeden z analizowanych projektów przedstawia przedsięwzięcie, w ramach którego 

interwencja publiczna pozwoliła na pozyskanie przez beneficjenta nowej infrastruktury 

badawczo-rozwojowej, umożliwiającej utworzenie w ramach istniejącego już w jego 

strukturach centrum badawczo-rozwojowego, jednostki organizacyjnej umożliwiającej 

prowadzenie produkcji pilotażowej. W tym przypadku, wsparcie generuje bardzo 
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poważne (strategiczne) efekty w sferze ekonomiki działania beneficjenta208. Generalnie 

rzecz biorąc, w przypadku tego beneficjenta przedsięwzięcie pozytywnie wpłynęło na 

zwiększenie efektywności produkcji, wzrost liczby i tempa wypracowywanych wyników 

prac B+R gotowych do zastosowania w gospodarce, jak również przełożyło się na 

wzrost liczby i jakości wyrobów wdrażanych do produkcji, ostatecznie, pozytywnie 

oddziałując na pozycję rynkową oraz kondycję finansową beneficjenta. Projekt ten, 

w związku z utworzeniem jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za prowadzenie 

pilotaży wdrożeniowych, zaowocował również wzrostem wysokiej jakości miejsc pracy 

(odnotowano tu również wzrost zatrudnienia personelu naukowo-badawczego). 

Choć jest to przypadek w jakiejś mierze szczególny, to jednak uwidacznia on znaczenie 

wspierania rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach. 

W rezultacie – zdaniem beneficjenta – tego rodzaju interwencja jest generalnie 

przydatna i powinna być oferowana również w przyszłości. Przypadek tego 

przedsiębiorstwa i jego projektu wskazuje na wysoką efektywność wsparcia, szybko 

przekładającą się na wymierne rezultaty w sferze ekonomiki funkcjonowania firmy. 

Jednocześnie, rozwiązanie to pośrednio ułatwia podejmowanie nowych projektów 

badawczo-rozwojowych, bowiem prowadzi do łatwego uruchamiania produkcji 

pilotażowej. Pozytywne efekty i duże znaczenie (a zatem, wynikające z tego uznanie 

istnienia dalszych potrzeb wspierania tego typu interwencji) wspomagania inwestycji 

w infrastrukturę badawczo-rozwojową w przedsiębiorstwach, potwierdzają również 

przypadki podobnych działań, realizowanych na szczeblu regionalnym209. 

9) Z analizowanych studiów przypadku wynika, że realizowane projekty tylko 

w niewielkim stopniu wpływają na wzrost zatrudnienia kadr w zakresie działalności 

badawczo-rozwojowej. Przypadki takie występują, ale trudno na ich podstawie 

wnioskować, że zmiany w tej sferze osiągają szczególnie wysokie rozmiary. Tym 

niemniej, efekty „zatrudnieniowe” mają miejsce. Jednocześnie jednak, w każdym 

z analizowanych przypadków mówić można o wzmocnieniu kompetencji i doświadczeń 

badawczo-rozwojowych obecnych kadr, zarządzających i zaangażowanych w te procesy 

w poszczególnych przedsiębiorstwach. 

10) Z analizy studiów przypadku wynika wniosek, że sfera wypracowywania nowych 

produktów powinna być wzmocniona, z jednej strony, na wczesnym etapie 

identyfikacji nisz rynkowych (uzasadniających poszukiwanie nowych rozwiązań 

produktowych / technologicznych w tych niszach), z drugiej zaś, na etapie marketingu 

nowych wyrobów. Obecnie wiele wskazuje na to, że procesy te są w niewystarczającym 

                                                      
208 Obserwowany tu efekt związany jest ze specyfiką działalności beneficjenta – utworzenie wyodrębnionej 
jednostki, „luzuje” konieczność wykorzystywania głównych linii wytwórczych farmaceutyków na potrzeby 
produkcji pilotażowej. Z taką właśnie sytuacją beneficjent borykał się przed realizacją projektu, co oczywiście 
ograniczało jego zdolności produkcyjne oraz komplikowało procesy zarządzania produkcją. 
209 Na podstawie wywiadów z przedstawicielami Instytucji Zarządzających i Instytucji Pośredniczących we 
wdrażaniu projektów w sferze CT1. 
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stopniu brane pod uwagę. Ma miejsce sekwencyjne podejście typu: „dopiero, gdy 

wypracowany zostanie produkt, poważnie pomyślimy nad jego sprzedażą”.  

Sfera marketingu nowych rozwiązań produktowych powinna być na pewno 

wzmocniona, z czym wiążą się również kwestie jej finansowania. Idealnym 

rozwiązaniem wydaje się włączenie (przynajmniej częściowo) wsparcia w tym obszarze 

do dziedziny finansowania kosztów kwalifikowanych projektu w ramach działań 

/ poddziałań wspierających programu operacyjnego. Zapewnia to planowany obecnie 

modułowy system wsparcia (w ramach Celu Polityki 1. nowej edycji funduszy 

strukturalnych) – obecny w programie ogólnokrajowym Fundusze Europejskie dla 

Nowoczesnej Gospodarki oraz zapewne w ramach nowej edycji regionalnych 

programów operacyjnych, stworzy taką możliwość). 

Jeśli chodzi o sferę efektów końcowych, a więc dotyczących oddziaływania wsparcia na 

perspektywiczną sytuację beneficjentów i zmiany wywoływane w ich otoczeniu (jako efekt 

realizacji wspieranych projektów B+R i wynikających z nich wdrożeń), wnioski płynące 

ze studiów przypadku są następujące: 

1) Wypracowane produkty (wdrożone do oferty handlowej i stopniowo przechodzące 

w fazę pełnej komercjalizacji – jednak, jak zaznaczyliśmy wcześniej, z wciąż nieznanym 

i obecnie trudnym do oszacowania rezultatem) stanowić mogą nowe i istotne źródła 

przychodów beneficjentów interwencji CT1. Niewątpliwie wskazuje na to potencjał 

innowacyjny poszczególnych produktów, w szczególności tych, których poziom 

innowacyjności można sklasyfikować jako bardzo wysoki.  

Z drugiej strony, wykorzystanie tego potencjału nadal wymaga poważnych nakładów 

w sferze marketingu (pozyskiwania klientów), co nie w każdym przypadku będzie 

procesem łatwym i prowadzącym do oczekiwanych rezultatów210 (problemy tego 

rodzaju widoczne są już obecnie – wynikają one głównie z wysokiej zmienność i siły 

konkurencji na rynkach produktowych). W tej sytuacji, trudno jest obecnie 

odpowiedzialnie wyrokować, czy wdrożenia efektów projektów (produktów) 

sfinansowanych w ramach interwencji publicznej CT1 doprowadzą do poprawy 

standingu ekonomiczno-finansowego beneficjentów oraz zapewnią długookresowy 

wzrost ich konkurencyjności, z dalszymi pozytywnymi skutkami w sferze otoczenia 

beneficjentów. Aby miarodajnie odpowiedzieć na to pytanie, efekty wdrożeń będą 

musiały być nadal monitorowane (dobrym okresem referencyjnym będą kolejne dwa / 

trzy lata). Trzeba przy tym pamiętać, że w ostatnim czasie procesy komercjalizacji 

zostały zakłócone (w roku 2020) z uwagi na niekontrolowalny czynnik w postaci 

pandemii koronawirusa. Jest to zatem całkowicie nieoczekiwany czynnik, który 

                                                      
210 W uprzywilejowanej pozycji są projektodawcy, którzy z uwagi na powiązania własnościowe, mają ułatwioną 
sytuację, jeśli chodzi o wprowadzenie efektów projektów do łańcuchów sprzedaży międzynarodowej. Z sytuacją 
taką mamy do czynienia w ramach studium przypadku nr 9, w którym efekty projektu B+R wydają się łatwiejsze 
do rozpowszechnienia w skali międzynarodowej. Jest to wynikiem pozycji „spółki-matki” beneficjenta 
wiodącego w ramach dofinansowanego projektu. 
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utrudnił, w tym odsunął w czasie ewentualne efekty wynikające (planowane) 

z wdrożeń nowych produktów. 

2) Niewątpliwym efektem długookresowym wsparcia jest, wywołany procesami realizacji 

projektów B+R i wypracowanych w ich ramach produktów, rezultat w postaci wzrostu 

potencjału, zdolności i zainteresowania rozwojem przedsiębiorstw przy wykorzystaniu 

działalności badawczo-rozwojowej. Studia przypadków wskazują dość jednoznacznie, 

na rozszerzanie lub wzrost zainteresowania podejmowaniem i prowadzeniem 

działalności B+R (efekt ten jest charakterystyczny również w przypadku dużych 

przedsiębiorstw – w przypadku tego segmentu wielkościowego firm również 

oddziaływał efekt zachęty, prowadząc do „odważniejszego” / w szerszej skali 

podejmowania działalności badawczo-rozwojowej). 

3) W długim okresie wsparcie oddziaływać powinno pozytywnie na rozwój współpracy 

sektora przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi. Tego rodzaju efekty widoczne są 

już obecnie, jako rezultaty bezpośrednie wsparcia (spośród analizowanych przypadków 

można by tu przywołać casus jednego z beneficjentów, który dzięki wsparciu podjął 

działalność B+R po raz pierwszy oraz – jednocześnie – nastąpiło to we współpracy 

z jednostką naukową; co więcej, po zakończeniu realizacji dofinansowanego projektu 

współpraca ta jest nadal utrzymywana). W związku z tym można przewidywać, że 

współpraca tego rodzaju będzie się poszerzać wraz ze wzrostem aktywności badawczo-

rozwojowej przedsiębiorstw, skutkując wypracowywaniem nowych, innowacyjnych 

produktów i technologii. Jednocześnie stwarzać będzie ona sposobność aktywizacji 

działalności na polu badawczo-rozwojowym przez jednostki naukowe w odpowiedzi 

na rosnący popyt na tego rodzaju usługi. 
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13.2 Studia przypadku 

Studium przypadku nr ❶ 

1. Podstawowe informacje o Beneficjencie i zrealizowanym Projekcie  

Beneficjentem jest przedsiębiorstwo mające status dużej firmy, specjalizujące się 

w dostarczaniu i rozwoju oprogramowania, operujące na rynkach międzynarodowych. 

Opisywane przedsięwzięcie to duży projekt B+R, o wartości przekraczającej 20 mln zł, 

wsparty z POIR, poddziałanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji 

pilotażowej / demonstracyjnej. Jego elementem było przeprowadzenie prac rozwojowych 

i stworzenie instalacji demonstracyjnych, integrujących ze sobą szereg usług dla końcowych 

użytkowników oprogramowania. 

Jeśli chodzi o sferę finansowania przedsięwzięcia, to przebiegało ono bez większych 

problemów. Wkład własny został pokryty ze środków Beneficjenta – ze względu na 

dysponowanie odpowiednimi zasobami własnymi, nie było potrzeby posiłkowania się 

finansowaniem dłużnym. Nie wystąpiły problemy z zapewnieniem płynności finansowej, 

mimo że w rozliczeniach z NCBR przyjęto zasadę refundacji, a nie wypłat zaliczkowych.  

Pewne zakłócenia dotyczyły natomiast strony technicznej Projektu. Nie udało się wdrożyć 

dwóch planowanych urządzeń, natomiast wypracowano usługi o znacznym potencjale 

rynkowym. Trudności te nie stanowiły jednak zagrożenia realizacji głównych celów Projektu.  

Projekt zakończył się w 2019 r. pilotażami poszczególnych usług w kilku miastach Polski, nie 

udało się natomiast zrealizować pilotażu kompleksowego systemu, obejmującego pakiet 

wszystkich usług. Opracowane w Projekcie usługi dalej ewoluują, są certyfikowane zgodnie 

z obecnie obowiązującymi normami i na ich podstawie Beneficjent rozszerza swoją ofertę 

– część usług jest już oferowana klientom. 

2. Wpływ skutków epidemii COVID-19  

Beneficjent jeszcze w 2019 roku wdrożył rozwiązania umożliwiające jego pracownikom 

wykonywanie niemal całej pracy w formie zdalnej (wcześniej było to możliwe głównie 

w przypadku informatyków), dlatego w warunkach pandemii COVID-19 mógł funkcjonować 

bez większych perturbacji. Z oczywistych powodów, znacznie większym problemem okazało 

się realizowanie procesów rekrutacji i wdrażania nowych pracowników. Jednak w praktyce 

skala tych problemów była mała, ze względu na niską rotację zatrudnienia. 

Ta część prac B+R, które w czasie pandemii firma realizuje wyłącznie w oparciu o zasoby 

własne, jest realizowana sprawnie. Natomiast znacznie trudniej przebiegają prace 

wdrożeniowe, w przypadku których występuje zależność od klientów (konieczność 

fizycznego spotkania, omówienia, wspólnej pracy, przeszkolenia użytkownika). O ile 

realizacja każdego pilotażu jest trudna (z uwagi na skomplikowanie, często wynikające 

z bogatego zestawu usług, które muszą być testowane), to w warunkach pandemii ryzyko 
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takie znacznie wzrasta. Realizacja pilotaży w opisywanym projekcie okazała się bardzo 

utrudniona. 

Pandemia wydaje się stwarzać szansę dla firmy (rośnie zainteresowanie systemami 

informatycznymi pozwalającymi zdalnie pracować, zarządzać, realizować usługi w sferze e-

zdrowia), natomiast jednocześnie jest to dla potencjalnych klientów okres trudny, nie 

sprzyjający dokonywaniu nowych wdrożeń i ponoszeniu związanych z tym wydatków. Można 

jednak realnie zakładać, że w okresie postpandemicznym sytuacja ta ulegnie diametralnej 

zmianie, co wyrażać się będzie nie tylko zainteresowaniem nowymi systemami, ale przełoży 

się również na ich sprzedaż, zapewniając wymierne korzyści ekonomiczne (efekty te 

widoczne są już obecnie, ale tylko częściowo – w ograniczonej skali). Realistycznie zakładać 

można, że tworzony aktualnie potencjał w zakresie asortymentu produktów / usług 

w obszarze dotyczącym Projektu na pewno okaże się niepodważalnym atutem Beneficjenta, 

wzmacniającym jego pozycję rynkową oraz przyczyniającym się do jej rozwoju. 

3. Podsumowanie i wnioski – ogólna ocena efektów Projektu  

Projekt, choć nie zakończył się zakładanymi pilotażami całego systemu, jest oceniany przez 

firmę bardzo pozytywnie. Pozwolił rozpoznać rynek e-usług dla nowego, perspektywicznego 

sektora, przetestować usługi i urządzenia, zdobyć wiedzę na temat możliwych ścieżek 

rozwoju. Część efektów prac B+R została już wdrożona (rozwinięto ofertę i rozpoczęto 

sprzedaż), część będzie przedmiotem dalszych prac wdrożeniowych. Do tej pory wpływ 

uzyskanego wsparcia na zwiększenie przychodów i zysków firmy był ograniczony (relatywnie 

niewielki), natomiast w najbliższym czasie powinien być on coraz bardziej widoczny. 

Beneficjent, także ze względu na dużą skalę działalności, nie zmienia się skokowo, tylko 

stopniowo – krok po kroku. Opisywany projekt był ważnym, istotnym, kolejnym takim 

krokiem. Pozwolił on rozwinąć obszar e-usług w palecie asortymentowej firmy (dla kolejnej 

branży), bardzo dla niej atrakcyjny, bowiem posiadający znaczny potencjał rozwoju 

w przyszłości, mogący za jakiś czas stać się bardzo ważnym źródłem przychodów.  

Przedsięwzięcie ze względu na jego znaczenie dla firmy zapewne zostałoby zrealizowane 

również w sytuacji braku wsparcia w formie dotacji. Natomiast możliwość uzyskania 

wsparcia z POIR pozwoliła na realizację Projektu w szerszym zakresie i była czynnikiem 

motywującym do jego szybkiego rozpoczęcia. Wsparcie ze środków pomocowych sprzyja 

bardziej odważnemu uruchamianiu i rozwijaniu działalności B+R, standardowo wiążącej się 

ze znacznym ryzykiem niepowodzenia przynajmniej pewnej części założonych działań. 

Wsparcie oferowane z POIR, w poddziałaniu 1.1.1 (Badania przemysłowe i prace rozwojowe 

realizowane przez przedsiębiorstwa) oraz w poddziałaniu 1.1.2 (Prace B+R związane 

z wytworzeniem instalacji pilotażowej / demonstracyjnej) należą do najlepiej ocenianych 

przez Beneficjenta instrumentów wsparcia B+R, z jakich kiedykolwiek miał on możliwość 

skorzystać (firma uzyskała wsparcie dla wielu przedsięwzięć w ramach obecnego i minionego 

okresu finansowania w ramach programów opartych o środki unijne). 
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Studium przypadku nr ❷ 

1. Podstawowe informacje o Beneficjencie i zrealizowanym Projekcie  

Beneficjentem jest małe przedsiębiorstwo branży metalowej, działające głównie na rynku 

krajowym, chociaż prowadzące także sprzedaż zagraniczną.  

Opisywane przedsięwzięcie zostało wsparte z Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020, działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego 

przedsiębiorstw Wielkopolski. Dotyczyło zaprojektowania (w wyniku przeprowadzonych prac 

B+R) innowacyjnego produktu wydatnie wspierającego działalność w sferze e-handlu. Projekt 

został zakończony w 2019 r. Jego wartość nie przekroczyła kwoty jednego miliona złotych.  

Firma prace nad tego typu wyrobem prowadziła już wcześniej we własnym zakresie, 

dysponowała nawet urządzeniem prototypowym i prowadziła współpracę z jednostką 

naukową. Takie przygotowanie zgłaszanego do wsparcia przedsięwzięcia było warunkiem 

uzyskania dofinansowania i bardzo ułatwiło dobre zaplanowanie zgłaszanego Projektu. 

Jednostka badawcza, z którą nawiązano kontakt, wsparła firmę w sprecyzowaniu 

i rozwinięciu pomysłu. Kontakt z nią jest utrzymywany do dziś (jest wykorzystywany w celu 

rozwijania produktu, w tym jego modyfikacji na etapie sprzedaży / dostosowywania do 

indywidualnych potrzeb klienta). 

Realizacja Projektu przebiegała sprawnie, nie odnotowano przy tym większych problemów, 

zarówno od strony finansowej, jak i technicznej. Beneficjent uzyskał dotację pokrywającą 

zdecydowaną większość kosztów całkowitych Projektu i nie miał problemu z zapewnieniem 

środków na pokrycie udziału własnego i utrzymanie płynności finansowej realizacji Projektu. 

Korzystano z zaliczek na poczet wydatków. Wypłaty transz dotacji odbywały się terminowo, 

zaś system rozliczeń dotacji nie sprawiał Beneficjentowi trudności. 

Realizacja techniczna była ułatwiona dzięki bardzo dobrej współpracy z doświadczoną w tego 

typu przedsięwzięciach jednostką naukową. Pojawiające się drobne problemy badawcze 

mogły być łatwo usuwane, bez powodowania zagrożenia dla osiągnięcia celów Projektu. 

Nie odnotowano także poważnych trudności w realizacji postępowań ofertowych na zakup 

urządzeń (były to jednak zakupy niezbyt liczne).  

Rezultatem przedsięwzięcia było opracowanie nowego wyrobu. Beneficjent rozpoczął już 

jego produkcję. Cieszy się on zainteresowaniem potencjalnych odbiorców. Zakłada się, że 

wkrótce powinna nastąpić pierwsza sprzedaż – obecnie prowadzone są rozmowy 

z kontrahentami.  

2. Wpływ skutków epidemii COVID-19  

Dotychczas pandemia COVID-19 nie wpłynęła negatywnie na sytuację i działalność firmy 

– .in. na obroty i zatrudnienie – zwolnień dotąd nie dokonano, w przyszłości także nie są 

planowane. Wydaje się, że generalnie rynek wyrobu opracowanego w ramach Projektu nie 

został mocno dotknięty pandemią, natomiast możliwości większego pozyskania nowych 
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klientów zostały ograniczone z powodu odwołania w 2020 roku międzynarodowych imprez 

targowych (efekt pandemii).  

Czynnikiem utrudniającym ekspansję rynkową jest brak możliwości nawiązania 

bezpośrednich kontaktów z nowymi potencjalnymi kontrahentami – spotkania telefoniczne 

i wideokonferencyjne są od nich mniej efektywne i nie są wystarczające jako forma 

organizacji sprzedaży.  

Firma planowała wziąć udział w dotacyjnym projekcie umożliwiającym zaprezentowanie 

swojej oferty na rynkach zagranicznych, ale w rezultacie pandemii musiała z niego 

zrezygnować. 

3. Podsumowanie i wnioski – ogólna ocena efektów Projektu  

Przedsięwzięcie pozwoliło opracować produkt, który będzie ważnym elementem oferty firmy 

na przyszłościowym, rosnącym rynku urządzeń dystrybucyjnych w sferze e-handlu. Obecnie, 

głównym wyzwaniem pozostaje skuteczna promocja oferty nowego urządzenia, a w związku 

z tym konieczność nawiązania współpracy z operatorami systemów sprzedaży wysyłkowej 

– o pierwsze w Polsce, a z czasem (ewentualnie równolegle) poza granicami kraju. Kwestie te 

pozostają ściśle powiązane z koniecznością zwiększenia mocy produkcyjnych firmy, 

niezbędnych do ewentualnej (przewidywanej) intensyfikacji skali produkcji. Choć dotąd 

uzyskane wsparcie nie wpłynęło na wzrost przychodów i zysku, to taki efekt jest 

spodziewany na przestrzeni najbliższego roku. 

Wsparcie uzyskane w Projekcie było adekwatne do potrzeb firmy. Szczególnie cenna była 

możliwość uzyskania dotacji w wysokości aż 80% kosztów kwalifikowanych, w tym 

dofinansowania m.in. zakupu środków trwałych i zaangażowania czterech pracowników do 

zespołu badawczego (jeden etat badawczy został zachowany po zakończeniu Projektu).  

Wyjątkowość przedsięwzięcia polegała także na tym, iż było ono pierwszym unijnym 

projektem badawczo-rozwojowym firmy – wcześniej Beneficjent realizował tylko 

przedsięwzięcia inwestycyjne. Miało ono bardzo pozytywny wpływ ma rozwój aktywności 

badawczo-rozwojowej oraz generalnie poziomu innowacyjności Beneficjenta, czego efektem 

mogą być (w bliskiej przyszłości) kolejne wnioski o wsparcie prac B+R.  

Pozytywne efekty Projektu skutkują pozytywnymi doświadczeniami, a w związku z tym 

wzrostem skłonności zarządu firmy do dalszego rozszerzania aktywności B+R i podejmowania 

kolejnych prób dotyczących opracowania i wdrażania nowych produktów. W ślad za 

zrealizowanym przedsięwzięciem można się spodziewać kolejnych tego typu projektów, pod 

warunkiem dostępności programów wsparcia i wolnych alokacji finansowych. Uzyskane 

wsparcie najprawdopodobniej zaowocuje zmianą modelu biznesowego, wzrostem 

skłonności do innowacji oraz opierania oferty produktowej o rozwiązania powstałe 

z wykorzystaniem wyników prac B+R. 
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Studium przypadku nr ❸ 

1. Podstawowe informacje o Beneficjencie i zrealizowanym Projekcie  

Beneficjent jest producentem oprogramowania wspomagającego zarządzanie i organizację 

pracy, ma status małego przedsiębiorstwa. Opisywany Projekt, o wartości kilkuset tysięcy 

złotych, został zrealizowany w okresie do października 2018 r. Uzyskano wsparcie z POIR, 

poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez 

przedsiębiorstwa. Projekt dotyczył stworzenia oprogramowania wspierającego proces 

zarządzania dla stosunkowo wąskiej grupy klientów. 

Dla firmy dodatkowym celem Projektu było także rozpoczęcie na większą skalę działalności 

B+R. Firma wcześniej nie realizowała tego rodzaju przedsięwzięć, a jednocześnie zdawała 

sobie sprawę z silnej konkurencji na rynku. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ścisłej 

współpracy z dwoma czołowymi w kraju ośrodkami akademickimi, których kadra naukowa 

opracowała algorytm, będący następnie podstawą do stworzenia systemu informatycznego. 

Firma cały czas pozostaje w kontakcie z tymi jednostkami naukowymi.  

Projekt znajduje się obecnie w fazie testowania wdrożenia, tak by mógł powstać końcowy 

produkt – ma to nastąpić w 2021 r. Pierwszy odbiór systemu przez potencjalnych odbiorców 

jest entuzjastyczny. Klienci wnioskują już o testowe wdrożenia w ich placówkach. 

Finansowa realizacja Projektu przebiegała sprawnie, firma nie odnotowała w tym zakresie 

trudności. Dofinansowanie Projektu przekroczyło 50% kosztów kwalifikowanych. 

Zapewnienie płynności w Projekcie oraz udziału własnego odbyło się z wykorzystaniem 

zaciągniętego na ten cel kredytu. Wydatki były rozliczane z wykorzystaniem zaliczek. Także 

od strony technicznej, Projekt realizowany był bez większych problemów. Szybko nawiązano 

kontakt z jednostkami naukowymi, które dobrze poradziły sobie z problemami badawczymi. 

Z perspektywy czasu największym wyzwaniem w przeprowadzeniu całego przedsięwzięcia 

wydaje się samo podjęcie decyzji o rozpoczęciu pierwszego w firmie projektu B+R oraz 

uzyskanie dotacji. Choć Projekt nie był wartościowo bardzo znaczący, to dla małej firmy był 

znacznym obciążeniem i zadaniem skomplikowanym. Dotację postrzegano jako główny 

czynnik redukujący finansowe ryzyka niepowodzenia przedsięwzięcia badawczego. 

2. Wpływ skutków epidemii COVID-19  

Proces wdrożenia produktu opartego o algorytm opracowany w Projekcie został dość silnie 

zakłócony pandemią COVID-19. Wskutek pandemii musiały zostać zawieszone kontakty 

z potencjalnymi odbiorcami, u których aplikacja miała być testowana – ze względów 

bezpieczeństwa trudno było realizować prezentacje zastosowań nowego rozwiązania. Firmie 

wypowiedziano jedną umowę na test programu, a dodatkowo opóźniło się zawarcie kilku 

innych umów. Wpłynęło to na niewielkie opóźnienie zakończenia wdrożenia końcowego 

produktu.  

Pandemia, w tym wiele niejasności związanych z rządowym podejściem do walki z nią, jak 

i zmienność samej strategii, wywarła niekorzystny skutek w postaci czasowego zawieszenia 
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planowania wydatków inwestycyjnych przez potencjalnych odbiorców (w znacznej części są 

to jednostki budżetowe). Nawet jednostki, w których przeprowadzono testowe pokazy, na 

razie nie zdecydowały się złożyć zamówień na kupno systemu. Z tego względu spółka 

obecnie intensyfikuje działania mające na celu uruchomienie sprzedaży. Dzięki temu część 

kontrahentów powróciła do rozmów, podpisano kilka listów intencyjnych.  

Cała firma także ucierpiała w wyniku pandemii. Potencjalni klienci zmniejszyli wydatki na 

informatykę, w efekcie czego obroty zmniejszyły się, w największym stopniu wiosną 2020 r. 

Pomimo tego, w ocenie zarządu firmy, jej dalsze funkcjonowanie nie jest obecnie zagrożone. 

3. Podsumowanie i wnioski – ogólna ocena efektów Projektu  

Beneficjent zrealizował Projekt przy wsparciu uzyskanym w „Szybkiej Ścieżce” w konkursie 

z 2017 roku na tzw. małe projekty, tzn. o wartości co najmniej 300 tys. zł i nieprzekraczającej 

1,5 mln zł. Standardowo obowiązuje próg minimalny 1 mln zł, co dla przedsiębiorstwa jest 

warunkiem bardzo trudnym do spełnienia. Tak więc konkurs na „małe projekty” idealnie 

odpowiadał potrzebom firmy, otwierając jej drogę do podjęcia działalności B+R (tym samym, 

potwierdziła się zasadność uwzględnienia w architekturze wsparcia POIR tego rodzaju 

instrumentu interwencji – co wskazywane było w badaniach ewaluacyjnych, dotyczących 

interwencji publicznej w sferze B+R). Beneficjent chciałby ponownie skorzystać z podobnego 

wsparcia w „Szybkiej Ścieżce”, niestety nie jest ono obecnie już dostępne. Z kolei w innych 

konkursach firmy informatyczne mają utrudniony dostęp do dotacji – zarząd firmy odnosi 

wrażenie, że regulaminy udzielania wsparcia są tak skonstruowane, że dotacje na działalność 

B+R są łatwiej dostępne dla branż technicznych. 

Podsumowując, znaczenie Projektu dla firmy było bardzo duże. Jest on traktowany jako 

kamień milowy, otwierający w spółce ścieżkę B+R – regularną współpracę z jednostkami 

naukowymi. Pokazał namacalnie, że taką działalność mogę prowadzić nie tylko branżowi 

giganci, ale także małe, dopiero rozwijające się podmioty. Zmiana modelu biznesowego 

Beneficjenta ma szanse mieć charakter trwały, pod warunkiem dostępności w najbliższych 

latach publicznego wsparcia dla przedsięwzięć B+R. 

Bezpośrednie finansowe korzyści z realizacji Projektu firma powinna odczuć w 2021 roku. 

Stworzona aplikacja znajduje się na ostatnim etapie wdrożenia, została już wprowadzona do 

oferty handlowej i zakłada się, że wkrótce znajdzie gospodarcze zastosowanie. Skala korzyści 

będzie jednak uzależniona od tempa zwalczania pandemii COVID-19 i wywołanych nią 

zakłóceń w funkcjonowaniu potencjalnych klientów. Stanowi to oczywiście pewne 

zagrożenie dla skutecznego wdrożenia nowego produktu. Z drugiej strony, w przypadku 

wielu potencjalnych odbiorców korzyści organizacyjne i finansowe z wykorzystania nowego 

rozwiązania są niepodważalne. 
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Studium przypadku nr ❹ 

1. Podstawowe informacje o Beneficjencie i zrealizowanym Projekcie  

Beneficjent to podmiot o krótkim stażu rynkowym, posiadający status małej firmy. Zajmuje 

się prowadzeniem badań i rozwojem technologii na użytek przedsiębiorców i instytucji 

publicznych (projekty w dziedzinie medycyny, technologii geoinformacyjnych i satelitarnych). 

Opisywany Projekt został wsparty z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego, działanie 1.2 Badania Rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach. Przedsięwzięcie 

o wartości kilku milionów złotych zostało zrealizowane w okresie do czerwca 2019 r. W jego 

efekcie zaprojektowano innowacyjny na skalę światową system o szerokim zastosowaniu, 

głównie dla jednostek sektora publicznego. 

Dotacja pokryła większość całkowitych kosztów Projektu. Udział własny przedsiębiorcy 

pochodził częściowo z kredytu, w większości jednak sfinansowany był samodzielnie. 

Finansowa realizacja Projektu przebiegała sprawnie, bez większych problemów. Jedyne 

trudności wynikały z długiego czasu realizowania rozliczeń i przekazywania Beneficjentowi 

środków. Ponieważ otrzymane wsparcie nie przewidywało możliwości korzystania z zaliczek, 

rozliczenia poniesionych kosztów odbywały się na zasadzie refundacji. W związku z tym, 

utrzymanie płynności finansowej stanowiło pewne wyzwanie. Techniczna realizacja Projektu 

przebiegała zgodnie z planem przyjętym we wniosku o dofinansowanie. W Projekcie nie było 

potrzeby nawiązania współpracy z jednostkami naukowymi (w innych, obecnie 

realizowanych projektach, firma taką współpracę prowadzi). 

Projekt pozwolił wprowadzić do oferty nowy, innowacyjny produkt, stanowiący zupełną 

nowością w ofercie Beneficjenta. Na razie zakończono pilotaż systemu u jednego klienta, 

chociaż nie dokonano jeszcze jego sprzedaży. Zakłada się, że pierwsze duże zlecenie zostanie 

zrealizowane w połowie 2021 r. Długookresowo Projekt wpłynie pozytywnie na poziom 

przychodów i płynność Beneficjenta, pomagając podejmować kolejne innowacyjne projekty 

oparte na pracach badawczo-rozwojowych. 

2. Wpływ skutków epidemii COVID-19  

Dotychczas pandemia COVID-19 nie wpłynęła wymiernie na sytuację firmy, m.in. na 

zatrudnienie czy obroty. Nie przeszkodziła ani w realizacji, ani we wdrażaniu systemu 

będącego efektem Projektu, choć istnieje obawa, że skłonność podmiotów publicznych 

(potencjalnych klientów) do realizacji inwestycji w najbliższym czasie może być zmniejszona 

(skutki nierekompensowanych strat, które ponoszą samorządy w związku ze zwalczaniem 

pandemii oraz podejmowanymi „centralnie” działaniami, mającymi na celu ograniczenie 

rozprzestrzeniania się koronawirusa, ale skutkującymi spadkiem przychodów w budżetach 

samorządu terytorialnego). Inny, istotny problem, wynika z utrudnień w kontaktach 

z potencjalnymi kontrahentami, co w dłuższym okresie może spowodować zmniejszenie 

liczby pozyskiwanych klientów oraz niekorzystne skutki w sferze przychodów firmy. 
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Negatywny wpływ jest natomiast widoczny w innych projektach B+R realizowanych przez 

Beneficjenta. Już zostało zatwierdzone opóźnienie zakończenia jednego przedsięwzięcia B+R 

wspartego w POIR, zaś ryzyko opóźnienia pojawiło się także w dwóch innych tego typu 

projektach. Na chwilę obecną jest jednak za wcześnie by ocenić, czy i na ile pandemia 

wpłynie na skłonność do podejmowania przez firmę kolejnych prac B+R, w tym prac 

współfinansowanych ze środków publicznych. 

3. Podsumowanie i wnioski – ogólna ocena efektów Projektu  

Uzyskane wsparcie pozwoliło firmie zrealizować Projekt i w efekcie wdrożyć nowy, 

innowacyjny produkt. W nieodległej perspektywie około 6 miesięcy spodziewane jest 

zrealizowanie pierwszego zamówienia (obecnie trwają prace nad komercjalizacją), 

co wpłynie pozytywnie na kondycję Beneficjenta i możliwości jego rozwoju (w tym 

realizowania kolejnych prac B+R). Dla firmy jest to bardzo istotne, gdyż na razie częściowo 

zmuszona była finansować rozwój w oparciu o źródła dłużne. Potencjał rynkowy wdrożenia 

potwierdza fakt, że w ostatnim czasie Beneficjent otrzymał ofertę odkupienia wypracowanej 

technologii. 

Znaczenie nowego systemu dla Beneficjenta wynika także z tego, że stanowi on innowację 

światową i jednocześnie otwiera w firmie nową kategorię produktową (nieco odległą od jej 

podstawowego profilu), istotnie rozszerzającą asortyment sprzedażowy.  

Dla młodej firmy, utworzonej rok przed rozpoczęciem Projektu, jego realizacja była 

znacznym wyzwaniem, szczególnie jeśli chodzi o stronę rozliczeniową i finansową (kwestia 

zachowania płynności). Trudności spowodowane były głównie długim okresem rozliczenia 

wydatków (od daty ich poniesienia do daty zaksięgowania refundacji). Choć jednostka 

finansująca zachowywała obowiązujące ją terminy (często jednak, aż do ostatniego dnia), to 

obowiązujące, złożone (w opinii Beneficjenta przesadnie zbiurokratyzowane) zasady 

rozliczania znacznie wydłużały uzyskanie płatności. Z tego względu konieczne było 

zaciągnięcie kredytu pomostowego, co podniosło koszt Projektu. Pod względem zasad 

rozliczania finansowego, Beneficjent znacznie lepiej ocenia zasady obowiązujące 

w działaniach POIR (wdrażanych przez NCBR) niż w ramach RPO. 

Merytoryczne problemy były mniejsze, aczkolwiek od złożenia wniosku o dofinansowanie do 

momentu realizacji, ceny rynkowe niezbędnych zasobów (głównie ludzkich, zwłaszcza 

w sektorze IT) wzrosły i zrealizowanie Projektu w przyjętym budżecie okazało się trudne 

(przy założonych stawkach trudno było zrekrutować i utrzymać niezbędny personel).  

Duże znaczenie Projektu wynika także z jego wpływu na wzmocnienie potencjału 

i doświadczenia własnych kadr B+R, które stanowią kluczową wartość i które w całości 

odpowiadały za opracowanie nowego systemu. Pośrednio więc, Projekt wzmocnił zdolność 

Beneficjenta do podejmowania kolejnych przedsięwzięć badawczych w kraju i za granicą. 

Aspekt ten był szczególnie istotny na początku działania firmy (gdy jej zasoby były bardzo 

małe), przy czym ma on pewne znaczenie także obecnie, gdyż prace realizowane w Projekcie 

są dziś wykorzystywane w kolejnym przedsięwzięciu badawczym.  
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Studium przypadku nr ❺ 

1. Podstawowe informacje o Beneficjencie i zrealizowanym Projekcie  

Beneficjentem jest podmiot o statusie dużego przedsiębiorstwa. Jest nim jedna z większych 

firm farmaceutycznych w kraju, obecna też na rynkach międzynarodowych.  

Opisywane przedsięwzięcie dotyczyło rozbudowy zaplecza badawczo-rozwojowego. Był to 

Projekt o wartości kilkudziesięciu milionów złotych, zakończony w 2017 roku, wsparty z POIR, 

działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.  

Stworzona została infrastruktura dedykowana realizacji fazy pilotażowej badań. Projekt 

pozwolił rozwiązać problem stopniowego skalowania (od skali laboratoryjnej do fazy 

półprodukcyjnej i produkcyjnej), przyspieszając i ułatwiając realizację projektów B+R.  

Przedsięwzięcie ze względu na skalę i przedmiot (m.in. zakup licznego, specjalistycznego 

wyposażenia) należało do dość trudnych i skomplikowanych. Część finansowa Projektu 

przebiegła bez większych trudności – współpracę w zakresie rozliczeń z Instytucją 

Pośredniczącą firma ocenia dobrze. Dzięki znacznemu potencjałowi Beneficjenta zostały 

zapewnione wystarczające środki własne (nie korzystano z instrumentów finansowych), 

pozwalające zrealizować Projekt bez ubiegania się o płatności zaliczkowe.  

Większym wyzwaniem okazała się techniczna realizacja Projektu. Nabywane wyposażenie 

było przygotowywane i konfigurowane zgodnie z wymaganiami firmy. Konieczne było 

przeprowadzenie dużej liczby postępowań ofertowych, zgodnych z regułami 

konkurencyjności / zamówień publicznych. Największą trudność sprawiało przygotowanie 

specyfikacji zamawianego wyposażenia, natomiast same przetargi przebiegały bez większych 

problemów. Zrealizowano ponad 20 postępowań na zakup różnych urządzeń. Harmonogram 

przedsięwzięcia był dość napięty, jednak założone terminy zostały dotrzymane. 

2. Wpływ skutków epidemii COVID-19  

Pandemia COVID-19 wpłynęła zarówno na ogólną sytuację Beneficjenta, jak i na jego 

aktywność badawczo-rozwojową. Choć nie odnotowano spadku zatrudnienia czy sprzedaży, 

to względy ostrożnościowe zaowocowały ograniczeniem naborów nowych pracowników oraz 

mniejszą skalą wzrostu wynagrodzeń (w porównaniu z latami poprzednimi). Pod względem 

finansowym najtrudniejszą sytuację odnotowano na początku pandemii (w marcu i kwietniu 

2020 r.) oraz na jesieni (w październiku i listopadzie 2020 r.). 

Większy, negatywny wpływ pandemii odnotowano natomiast w sferze działalności B+R. 

Bardzo znacznie wzrosły ceny artykułów istotnych dla spełnienia warunków BHP – odzieży 

ochronnej (masek, fartuchów, itp.) oraz płynów dezynfekcyjnych. Wystąpiły także okresowe 

braki tych wyrobów u dostawców. Pojawiły się liczne trudności w zakupie czynników 

niezbędnych bezpośrednio dla realizacji badań. M.in. dwukrotnie wzrosła cena makaków, 

które są wykorzystywane do prowadzenia badań toksykologicznych – małpy te są kupowane 

w Chinach i bardzo podrożał ich transport. Ze względów epidemiologicznych przez jakiś czas 

badania kliniczne na ludziach zostały bardzo ograniczone.  
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Zarówno sferę produkcyjną, jak i badawczą dotknęły ograniczenia w przemieszczaniu 

towarów, podczas gdy lecznicze substancje czynne niezbędne do produkcji są wytwarzane za 

granicą – głównie w Azji. Ponadto, wszystkie fabryki chińskie były wiosną 2020 r. zamknięte. 

Perturbacje spowodowało przesuniecie wszystkich spotkań do sieci, gdyż efektywnemu 

prowadzeniu projektów B+R sprzyjają organizowane przynajmniej okresowo spotkania 

bezpośrednie. 

3. Podsumowanie i wnioski – ogólna ocena efektów Projektu  

Zrealizowany Projekt zapewnił bardzo istotne wsparcie działalności B+R Beneficjenta. 

Zakupiona infrastruktura badawcza pozwoliła utworzyć wydzieloną jednostkę organizacyjną 

odpowiedzialną za produkcję pilotażową. Pozwoliło to usprawnić organizację prac B+R 

i realizować więcej przedsięwzięć w tym obszarze. Co istotne, korzyść odniósł także pion 

produkcyjny przedsiębiorstwa, który nie musi być już wykorzystywany do innych celów 

(tzn. B+R). Tym samym, przedsięwzięcie pozytywnie wpływa na zwiększenie efektywności 

produkcji, liczby wyników prac B+R gotowych do zastosowania w gospodarce, przekłada się 

także na zwiększenie liczby i jakości wyrobów wdrażanych do produkcji oraz pozytywnie 

oddziałuje na jej pozycję rynkową oraz kondycję finansową. 

Beneficjent systematycznie zwiększa liczbę produkowanych wyrobów, zatem Projekt, który 

pozwolił uwolnić część mocy produkcyjnych, był bardzo ważny dla możliwości realizacji takiej 

strategii rozwoju – z perspektywy dnia dzisiejszego, widać wyraźnie, że miał on dla firmy 

strategiczny charakter. Stworzona infrastruktura jest wykorzystywana do prowadzenia badań 

klinicznych wszystkich produktów wymagających tego typu badań (co w praktyce tego 

przedsiębiorstwa dotyczy około 90% przypadków). 

Wśród licznych projektów dotacyjnych Beneficjenta opisywane przedsięwzięcie wyróżniała 

możliwość bezpośredniego sfinansowania zakupu infrastruktury badawczej, a nie jak 

w większości projektów badawczych, tylko w części odpowiadającej amortyzacji. Z tego 

powodu, podobnie jak ze względu na dobrą współpracę przy realizacji Projektu z Instytucją 

Pośredniczącą, Beneficjent bardzo dobrze ocenia otrzymane wsparcie, które okazało się 

całkowicie adekwatne do potrzeb firmy. Pewnym mankamentem była co prawda niska 

intensywność wsparcia (dofinansowanie objęło wyraźnie mniej niż połowę kosztów 

kwalifikowanych), natomiast nadal stanowiła ona zachętę do podjęcia się tego dużego 

przedsięwzięcia. W opinii Beneficjenta, Projekt zakończył się sukcesem, zaś wsparcie takie 

jak w działaniu 2.1 POIR spełniło oczekiwania firmy i – zdaniem jej przedstawicieli – powinno 

być w przyszłości kontynuowane. Jest bowiem niezbędne do intensyfikacji działalności 

badawczo-rozwojowej, która (w przemyśle) wymaga zapewnienia infrastruktury 

umożliwiającej realizację fazy pilotażowej wdrożeń. 
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Studium przypadku nr ❻ 

1. Podstawowe informacje o Beneficjencie i zrealizowanym Projekcie  

Beneficjentem jest podmiot świadczący usługi w zakresie projektowania i montażu 

specjalistycznej aparatury i instalacji ochrony środowiska dla przemysłu. Firma ma status 

dużego przedsiębiorstwa, działa głównie na rynku polskim. Prace nad rozwojem oferty 

prowadzi we współpracy z krajowymi placówkami naukowymi.  

Opisywane przedsięwzięcie dotyczyło opracowania innowacyjnego systemu redukcji 

zanieczyszczeń (jednej konkretnej substancji) w kluczowym sektorze przemysłu. Było 

realizowane we współpracy z dwoma zakładami przemysłowymi – przedstawicielami branży, 

która jest odbiorcą opracowanej technologii (jeden z zakładów był uczestnikiem konsorcjum 

projektowego). Projekt o wartości kilku milinów złotych został wsparty z POIR, działanie 1.2 

Sektorowe programy B+R. Realizacja zakończyła się w 2019 r. 

Główną przesłanką realizacji Projektu było występujące zapotrzebowanie na instalacje 

redukujące zawartość szkodliwych substancji emitowanych przez zakłady przemysłowe. 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie emisji przemysłowych i konkluzje 

dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) nałożyły na branżę szereg regulacji 

dotyczących zintegrowanej ochrony środowiska, zmuszających jej przedstawicieli do 

realizacji inwestycji prośrodowiskowych.  

Finansowa realizacja Projektu przebiegała bez poważnych problemów. Dotacja pokryła 

większość kosztów przedsięwzięcia, zaś dzięki korzystaniu z płatności zaliczkowych, środki 

zapewniające wkład własny i płynność finansową, mogły być ograniczone (pochodziły ze 

źródeł własnych – nie było potrzeby korzystania z kredytu). Zakłócenia w rozliczeniach 

(w przekazywaniu dotacji) pojawiały się tylko na początku roku. Bardzo długo (około roku) 

oczekiwano także na ostatnią płatność, stanowiącą 10% całej dotacji. 

Większe wyzwania wiązały się z przebiegiem strony technicznej przedsięwzięcia. Kluczowy 

był wybór jednostki naukowej, odpowiedzialnej za część badawczą. Jednak klarowne 

zdefiniowanie celów Projektu pozwoliło wyłonić właściwą, kompetentną jednostkę naukową. 

Niepewność związana była także z prowadzeniem testów na wstępnie wytypowanych 

technologiach, jednak udało się na ich bazie stworzyć nowe, innowacyjne rozwiązanie. 

Współpraca z partnerami przemysłowymi (zapewniającymi dostęp do instalacji, na których 

ma pracować opracowana technologia) znacznie usprawniła przebieg części naukowej 

przedsięwzięcia. 

Powstała technologia o bardzo dobrych, wymaganych normami parametrach. Bezpośrednim 

produktem Projektu jest prototyp urządzenia, wykorzystujący opracowaną technologię. 

2. Wpływ skutków epidemii COVID-19  

Pandemia COVID-19 wpłynęła negatywnie na sytuację Beneficjenta. Choć na razie nie 

odnotowano spadku zatrudnienia, czy wyraźnego spadku obrotów, to w grupie 

potencjalnych odbiorców (jedna z sekcji przemysłu) obserwuje się ograniczenie inwestycji, 
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odsuwanie działań modernizacyjnych. Chcąc pomóc dużym zakładom w tym trudnym czasie, 

urzędy marszałkowskie zaczęły liberalniej podchodzić do opóźnień w procesach dostosowań 

do obowiązujących norm i chętniej przedłużają zgody na niespełnianie norm zgodnych 

z klauzulą BAT. Jeżeli firma uzasadniła, iż korzyści środowiskowe nie są współmierne do 

kosztów inwestycyjnych, jakie trzeba podjąć, aby usunąć poszczególne grupy zanieczyszczeń, 

to odwołując się do sytuacji pandemii koronawirusa, urzędy marszałkowskie mają prawo do 

odroczenia konieczności dostosowania danej instalacji do nowych limitów (derogacji). 

Dla Beneficjenta oznacza to jednak ryzyko mniejszego zainteresowania jego 

prośrodowiskową ofertą, w tym tą powstałą w opisywanym przedsięwzięciu. 

Skalę trudności finansowych w sektorze potencjalnych klientów pokazują wstępne dane 

opublikowane przez uczestnika konsorcjum w Projekcie. W pierwszych trzech kwartałach 

2020 r. (zmiana rok do roku) sprzedaż spadła o 31%, zaś przychody ze sprzedaży – o 26%. 

Zatrudnienie mierzone liczbą etatów zmniejszyło się o 10%.  

3. Podsumowanie i wnioski – ogólna ocena efektów Projektu  

Opracowana i skomercjalizowana technologia usuwania szkodliwych substancji 

powstających w procesie przetwórczym (innowacyjne rozwiązanie jest już oferowana przez 

Beneficjenta) stanowi innowację na rynku światowym i pozwala na osiągnięcie niższych 

poziomów emisji szkodliwych substancji, niż limity wyznaczone w konkluzjach BAT. Jej 

dodatkową zaletą jest brak konieczności ponoszenia wysokich kosztów inwestycyjnych, 

związanych z przebudową istniejących systemów oczyszczania (celem zastosowania 

technologii). Postępujące zaostrzania norm emisji pozwalają liczyć na istotne przychody 

z tytułu budowy instalacji w szeregu polskich zakładów, aczkolwiek z uwagi na pandemię, 

inwestycje tego rodzaju są obecnie wstrzymywane (de facto pandemia stanowi tu rodzaj 

argumentu wykorzystywanego do opóźnień wdrażania kosztownych procesów 

dostosowawczych, co oczywiście odbija się niekorzystnie na środowisku). 

Sukces przedsięwzięcia skłonił Beneficjenta do przygotowania kontynuacji projektu 

badawczego, mającego eliminować kolejne grupy szkodliwych substancji i zapewnić dalszy 

rozwój oferty dla obsługiwanej branży przemysłu. 

Beneficjent bardzo dobrze ocenia zakres wsparcia dostępnego i uzyskanego w POIR. 

Działanie 1.2 było bardzo dobrze dopasowane do potrzeb i specyfiki prac B+R w jego branży. 

Mankamentem były okresowe opóźnienia w przekazywaniu środków finansowych, jednak 

nie stanowiły one istotnego zagrożenia dla prawidłowego przebiegu Projektu. 

Wsparty Projekt jest bardzo ważnym przedsięwzięciem B+R Beneficjenta, pozwalającym 

wykorzystać pojawiającą się lukę rynkową. Wraz z bliźniaczym projektem, zrealizowanym 

przy wsparciu z RPO w tym samym okresie co opisywany Projekt, a dotyczącym opracowania 

innej technologii usuwania kolejnej grupy zanieczyszczeń przemysłowych, stanowi bardzo 

ważny element oferty dla docelowej branży.  
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Studium przypadku nr ❼ 

1. Podstawowe informacje o Beneficjencie i zrealizowanym Projekcie  

Beneficjentem jest firma produkcyjno-konstruktorska branży transportu zbiorowego. Ma 

obecnie status średniego przedsiębiorstwa. 

Opisywane przedsięwzięcie dotyczyło opracowania komponentu do zastosowania 

w środkach transportu. Projekt o wartości kilkunastu milionów złotych został zrealizowany 

w okresie do 2019 r. przy wsparciu z POIR, poddziałanie 1.1.1 (”Szybka ścieżka”) Badania 

przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.  

Zaprojektowany produkt miał stanowić innowację światową. Na tle urządzeń oferowanych 

przez konkurencję miał wyróżniać się niską wagą (a w ślad za tym i obniżonymi kosztami 

eksploatacji taboru), wysokim poziomem bezpieczeństwa, łatwością diagnostyki, przy 

zachowaniu wysokiej wytrzymałości.  

Realizacja Projektu przebiegała z na tyle poważnymi trudnościami, że zaprojektowany wyrób 

nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań i rachunek ekonomiczny spowodował, że 

zatrzymano Projekt na etapie testowania prototypu. Powodem niepowodzenia były 

problemy techniczne. Najpierw nie było możliwe uzyskanie stopu, z którego miał być 

wykonany komponent, o odpowiednio niskiej wadze. Dodatkowo okazało się, że nie będzie 

możliwe znalezienie wykonawcy odlewu z finalnie dobranego stopu – na 20 wysłanych 

zapytań tylko jedna odlewnia była wstępnie gotowa podjąć współpracę. 

Kolejnym problemem okazała się ochrona patentowa rozwiązań, nad którymi prowadzono 

prace. Ominięcie tych problemów okazało się niemal nieosiągalne. Ponadto, wiązało się ze 

znacznym podniesieniem kosztów, zaś dostawców alternatywnych rozwiązań nie udało się 

pozyskać. Jednocześnie (być może w konsekwencji wiedzy o Projekcie) konkurencja 

rozwinęła i opatentowała swoje rozwiązania. Beneficjent nie zdołał nawiązać współpracy 

z kluczowymi poddostawcami branżowymi, prowadzącymi współpracę z wiodącym 

w Europie producentem komponentów (z którymi Beneficjent chciał konkurować).  

Projekt od strony finansowej nie powodował większych problemów. Dotacja pokrywająca 

około połowy kosztów przedsięwzięcia znacznie ułatwiła jego realizację211.  

2. Wpływ skutków epidemii COVID-19  

Pandemia COVID-19 dotąd nie wpłynęła istotnie na sytuację firmy, m.in. na zatrudnienie, 

obroty. Pojedyncze przypadki zachorowań lub kwarantanny stanowiły tylko nieznaczną 

uciążliwość. Obserwuje się natomiast zmniejszenie liczby nowych zamówień. 

                                                      
211 Z perspektywy dnia dzisiejszego, dotacja okazała się bardzo ważnym elementem umożliwiającym utrzymanie 
stabilności finansowej firmy. Uwzględniając fakt, iż projekt nie doprowadził do komercjalizacji nowego 
produktu, wielkość poniesionych nakładów (zakładając brak dotacji) stanowiłaby bardzo poważne obciążenie 
finansowe, które spowodowałoby poważne turbulencje w finansach firmy. 
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Znaczny problem pojawił się we współpracy z poddostawcami, u których pandemia wpłynęła 

na obniżenie mocy produkcyjnych. Ograniczenia w przemieszczaniu się osób i towarów 

ograniczyły możliwość realizacji zleceń, których elementem są podróże związane 

z dokonywaniem instalacji, testów, odbiorów, akcji serwisowych. Inżynierowie już nauczyli 

się pracować zdalnie, choć wydaje się, że taka forma jest mniej efektywna, a dodatkowo 

stanowi wyzwanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa / poufności danych.  

Pandemia generalnie stanowi czynnik zniechęcający do podejmowania trudnych tematów 

badawczych (wymagających długich ustaleń i złożonej pracy koncepcyjnej), takich jak 

opisywane przedsięwzięcie. O ile w Projekcie rozmowy w sprawie pozyskania 

podwykonawców były bardzo trudne (prowadzono je w okresie przed pandemią), to 

najprawdopodobniej w okresie rozprzestrzeniania się pandemii do takich rozmów w ogóle by 

nie doszło, ze względu na brak zainteresowania partnerów.  

3. Podsumowanie i wnioski – ogólna ocena efektów Projektu  

„Szybka ścieżka” stanowiła dobry instrument wspierający realizację prac B+R 

w przedsiębiorstwie. Nabór i ocena wniosków o dofinansowanie przebiegały sprawnie, 

natomiast uciążliwy i czasochłonny (choć czytelny) był proces dokumentowania i rozliczania 

podejmowanych działań. Zdaniem Beneficjenta doprecyzowania wymagają formularze 

sprawozdawcze. Proces rozliczania wiązał się ze znacznym zaangażowaniem personelu 

Beneficjenta – w wielkości niemal pełnego etatu.  

Cel Projektu został osiągnięty tylko częściowo. Choć w wyniku realizacji przedsięwzięcia 

(przeprowadzenia kompleksowych prac B+R) został podniesiony poziom innowacyjności 

firmy i zyskano techniczną możliwość wytwarzania nowego w firmie wyrobu, to jednak nie 

wdrożono tego produktu do oferty. Zdecydowały realia techniczno-technologiczne 

po stronie poddostawców, a także brak zainteresowania współpracą poddostawców 

głównego konkurenta. W efekcie, wdrożenie Projektu w warunkach ww. ograniczeń, nie 

dałoby pozytywnego efektu finansowego (zapewne okazałoby się nieopłacalne). 

Dla Beneficjenta był to duży, znaczący Projekt, znajdujący się w centrum zainteresowania 

władz firmy. Z tego względu nadal 2-3 razy w roku na posiedzeniach zarządu analizuje się 

możliwości powrócenia do niego w jakiejś formie. 

Badawcze osiągnięcia Projektu mają dla firmy znaczną wartość, choć trudno ją precyzyjnie 

określić w pieniądzu. Przy jakimś usprawnieniu wyników Projektu w przyszłości mogą one 

znaleźć zastosowanie w produkcji podzespołów, jednak w chwili obecnej żadna decyzja 

w tym zakresie nie zapadła.  

Beneficjent znacznie rozwinął swoje kompetencje w zakresie projektowania systemów 

sterowania. Są one wykorzystywane w obecnej działalności firmy i będą cennym aktywem 

w przyszłych przedsięwzięciach rozwojowych. 
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Studium przypadku nr ❽ 

1. Podstawowe informacje o Beneficjencie i zrealizowanym Projekcie  

Beneficjentem jest renomowana uczelnia wyższa. Za realizację odpowiadało kierownictwo 

zespołu badawczego zajmującego się pracami w obszarze genetyki. Zespół na co dzień 

zajmuje się badaniem zmian genetycznych odpowiedzialnych za dziedziczenie i rozwój 

różnych nowotworów człowieka, wykorzystując do tego nowoczesne narzędzia analizy 

genetycznej. Badania polegają na poszukiwaniu w genomie człowieka mutacji 

predysponujących do powstawania chorób, w szczególności nowotworów. 

Projekt został zrealizowany w ramach działania 4.4 TEAM, wdrażanego przez Fundację na 

rzecz Nauki Polskiej. Celem projektu było przetestowanie możliwości diagnostyki genetycznej 

dużej grupy pacjentów (zamiast jednego), co miało znacząco obniżyć koszty takiego badania 

przypadające na jedną osobę. Jako modelowy przykład do testowania podejścia posłużył 

dziedziczny rak jelita grubego, z którym często współwystępują nowotwory złośliwe trzonu 

macicy, jajnika, żołądka, jelita cienkiego, nerek, moczowodu, a rzadziej skóry, dróg 

żółciowych i guzy centralnego układu nerwowego. W projekcie opracowano i testowano 

algorytm umożliwiający identyfikację pacjentów obciążonych nowotworem. Zweryfikowano, 

czy stosując podejście eksperymentalne można znaleźć w populacji osoby obciążone 

wyższym ryzykiem zachorowania.  

Projekt został zakończony w 2019 r., jednak jeszcze nie udało się zespołowi podsumować 

całego procesu badań. Publikacje są już jednak na etapie końcowym. Potwierdzenie 

możliwości jednoczesnego analizowania materiału genetycznego wielu pacjentów stanowiło 

punkt wyjścia do dalszych badań, w tym do stworzenia populacyjnego programu badań 

przesiewowych w kierunku diagnozy nowotworów dziedzicznych. 

2. Wpływ skutków epidemii COVID-19  

Sam projekt zakończono przed wybuchem pandemii COVID-19. Natomiast dalsze prace, 

związane z wykorzystaniem wyników badań, zostały istotnie zaburzone przez pandemię. 

Przejście na naukę zdalną spowodowało w konsekwencji zamknięcie uczelnianych 

laboratoriów. Od wielu miesięcy żadne prace eksperymentalne nie mogły zostać wykonane. 

Specyfiką badań w obszarze biologii i medycyny jest to, że w wielu przypadkach, jeśli 

doświadczenie zostaje przerwane w trakcie, należy je rozpocząć od nowa.  

Dalsze prace są dodatkowo zaburzone przez to, że zmienił się profil pacjentów 

przebywających w szpitalach. Pacjenci (stanowiący obiekt badany) nie są planowo 

przyjmowani do szpitali, a planowane badania w większości zostały wstrzymane.  

Tak więc, eksperymenty realizowane przez uczelnię są w tej chwili w fazie zawieszenia. 

Nadrobienie zaległości w tym obszarze, wynikających z przerwania badań, może wymagać 

miesięcy, a nawet lat dalszej pracy.  
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3. Podsumowanie i wnioski – ogólna ocena efektów Projektu  

U założeń projektu stało potwierdzenie, że można łączyć próbki od wielu pacjentów w celu 

stworzenia i przetestowania wydajnej i niedrogiej metody populacyjnych badań 

przesiewowych w kierunku powszechnych chorób genetycznych. W projekcie udało się 

potwierdzić, że można z taką sama czułością i swoistością analizować za jednym razem 

materiał pochodzący zarówno od jednego pacjenta jak i grupy pacjentów.  

Wykorzystanie rezultatów projektu zwiększy się po publikacji jego wyników, która nastąpi już 

niebawem. Obecnie część danych jest już wykorzystywanych dzięki temu, że udało się 

zidentyfikować zmiany w polskiej populacji, które wpływają na ryzyko nowotworów. Wyniki 

zaimplementowano w ogólnodostępnych bazach danych. Dane o kolejnych mutacjach są już 

wykorzystywane do diagnostyki przez lekarzy lub diagnostów laboratoryjnych, którzy dzięki 

tym danym mogą połączyć zidentyfikowaną w badaniu pacjenta zmianę genetyczną 

z prawdopodobieństwem zachorowania. 

Z perspektywy uczelni ważnym efektem było zbudowanie nowych kompetencji i rozszerzenie 

kadry młodych naukowców, których udało się zatrzymać w zespole po zakończeniu projektu. 

Kolejnym ważnym efektem było dotarcie do części społeczeństwa z informacją 

o dziedziczeniu nowotworów, możliwości badania pod kątem takiego obciążenia oraz 

o zaletach profilaktyki w tym zakresie w ramach tzw. spersonalizowanej medycyny.  

Projekt ,oprócz opracowania i przetestowania podejścia do badań wielkoskalowych, 

przyczynił się także do zacieśnienia współpracy pomiędzy zespołem, a wieloma instytucjami 

i lekarzami, a także uświadomił im możliwości w zakresie prowadzenia badań genetycznych 

i unaocznił wagę problemu występowania powszechnych predyspozycji do zachorowań na 

nowotwory. 
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Studium przypadku nr ❾ 

1. Podstawowe informacje o Beneficjencie i zrealizowanym Projekcie  

Projekt realizowany był w partnerstwie trzech podmiotów – dwóch przedsiębiorstw 

i jednostki naukowej, w ramach poddziałania 4.1.4 POIR – Projekty aplikacyjne. Beneficjent 

wiodący w projekcie to firma duża, będąca dostawcą technologii w branży poligraficznej. 

Beneficjent nie posiadał przed Projektem wydzielonego działu B+R oraz nie podejmował się 

prowadzenia działalności badawczej lub rozwojowej. Projekt zrealizowany w ramach POIR 

był więc pierwszym doświadczeniem firmy na tym polu. U jego podstaw biznesowych stała 

potrzeba poszukiwania przewag konkurencyjnych firmy. 

Jeśli chodzi o realizację strony merytorycznej oraz zakładaną w Projekcie współpracę między 

partnerami, całe przedsięwzięcie przebiegało bez większych problemów. Pewne wyzwanie 

stanowiły kwestie związane z formalną stroną Projektu, ale były one skutecznie łagodzone 

przez zaangażowanie firmy doradczej. Przedstawiciele Beneficjenta wiodącego przyznali 

jednak, że bez wsparcia w tym zakresie nie byłby on w stanie samodzielnie zrealizować 

Projektu. 

Projekt zakończył się w 2019 r. Wypracowane w nim rozwiązania (technologie) pozwalają na 

zoptymalizowanie procesów produkcyjnych oraz przekładają się na ograniczanie ich kosztów. 

Rezultaty Projektu objęte zostały ochroną patentową (aktualnie są to dwa patenty, trzeci 

oczekuje na rejestrację). Obejmują one rynek europejski, chiński oraz amerykański. Główne 

cele Projektu zostały osiągnięte i jak dotąd jego rezultaty spotkały się z pozytywnym obiorem 

klientów z branży, w której działa Beneficjent. Dokonano również już pierwszych wdrożeń 

w Polsce. Kolejne, w tym zagraniczne, są w planach. Dotychczasowe zainteresowanie 

rozwiązaniem wskazuje na możliwość ekspansji na poziomie ogólnoświatowym, co powinno 

być ułatwione dzięki dostępowi Beneficjenta do globalnej sieci klientów.   

Nie udało się w pełni osiągnąć wszystkich funkcjonalności zakładanych w technologii. Co 

prawda, na poziomie Projektu postawione cele zostały osiągnięte, jednak wypracowana 

technologia wymaga dopracowania pod kątem funkcjonalności typowo użytkowych. Może 

być to przyczynek do dalszych prac B+R Beneficjenta. 

Zakładane, finansowe skutki Projektu nie zostały jeszcze osiągnięte, co wynika, po pierwsze 

z krótkiego czasu jaki upłynął od zakończenia projektu, a po drugie, z negatywnego wpływu 

pandemii COVID-19. 

2. Wpływ skutków epidemii COVID-19  

Pandemia COVID-19 ma bardzo duże znaczenie dla procesu sprzedaży wynalazków. W roku 

poprzedzającym pandemię (2019), który był również formalnie rokiem zakończenia projektu 

udało się skutecznie zrealizować wdrożenie rozwiązania w kilku przedsiębiorstwach. 

Przygotowany był również plan kolejnych wdrożeń na początku 2020 u pierwszych klientów 

zagranicznych. Niestety wszelkie wyjazdy musiały zostać odwołane w związku z sytuacją 
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pandemiczną i do momentu realizacji niniejszego badania sytuacja w tym względzie nie 

uległa zmianie.  

Niestety specyfika rozwijanej technologii wymaga jej wdrożenia na miejscu z udziałem 

przedstawicieli Beneficjenta. Wymaga bowiem przejścia całego procesu standaryzacji 

produkcji. Potrzeba na to zwykle kilku dni, a żaden odbiorca technologii nie jest w stanie 

wykonać tego samodzielnie (nawet przy wsparciu zdalnym). W czasach pandemii istotnie 

ograniczono tego typu działania wdrożeniowe. Jak wskazał przedstawiciel Beneficjenta, choć 

technologia przynosi realne korzyści wynikające z obniżki kosztów, jak i wzrostu jakości 

produkcji, to nie jest to aktualnie „towar” pierwszej potrzeby. W pierwszej kolejności 

ograniczane jest ryzyko wstrzymania działalności na skutek ewentualnego zarażenia 

pracowników firm, potencjalnych klientów Beneficjenta. 

Co istotne, sama technologia naturalnie nie ulega „przeterminowaniu”, natomiast czas na 

osiągnięcie zakładanych rezultatów projektu (okres trwałości w tym przypadku to 5 lat), 

pozwala póki co z pewną dozą ostrożności przewidywać, że nie są one jeszcze zagrożone. 

Jednocześnie sam brak wdrożeń technologii nie wpływa istotnie na ogólną sytuację firmy 

bowiem stanowi ona tylko wąski element jej oferty. 

3. Podsumowanie i wnioski – ogólna ocena efektów Projektu  

Projekt osiągnął postawione przed nim cele i ma szanse na osiągnięcie sukcesu rynkowego, 

co potwierdzają pierwsze wdrożenia oraz pozytywny odbiór rezultatów prac. Aktualne plany 

przewidują ekspansję zagraniczną (w skali światowej). Niewątpliwie niekorzystne z punktu 

osiągania założeń biznesowych okazało się oddziaływanie skutków pandemii COVID-19, które 

w zasadzie zatrzymało proces sprzedażowy. Co prawda, trwałość rezultatów projektu to 5 lat 

i na obecną chwilę trudno zidentyfikować bardzo poważne ryzyka nieosiągnięcia założonych 

celów, to należy podkreślić, że aktualnie nie mogą być one realizowane i w całości 

warunkowane są dalszym rozwojem sytuacji epidemicznej, tak w skali krajowej, jak 

i wymiarze międzynarodowym.  

Podkreślić należy, że zrealizowany projekt był pierwszym projektem B+R w firmie 

beneficjenta wiodącego. Możemy więc mówić o pozytywnym wpływie wsparcia w ramach 

CT1 na aktywizację działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej. O ile projekt zakończy 

się sukcesem rynkowym, może również pociągnąć za sobą zainteresowanie dalszą 

działalnością badawczą, na trwałe zmieniając model biznesowy Beneficjenta. Projekt służy 

również za pozytywny przykład współpracy świata nauki ze światem biznesu.  
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Studium przypadku nr ❿ 

1. Podstawowe informacje o Beneficjencie i zrealizowanym Projekcie  

Projekt w ramach poddziałania 2.3.2 POIR zrealizowany został przez małą firmę, której 

obszarem działalności jest produkcja rozwiązań dla branży energetycznej. Firma prowadzi 

sprzedaż krajową (współpracuje z krajowymi liderami branży energetycznej), jak 

i zagraniczną. Celem przedsięwzięcia polegającego na zleceniu usługi B+R instytutowi 

badawczemu było uzyskanie przewagi konkurencyjnej poprzez opracowanie nowego, 

innowacyjnego produktu o wyraźnie lepszych parametrach w stosunku do konkurentów. 

Istotną przesłanką były także uwarunkowania w zakresie regulacji rynku na poziomie 

krajowym i unijnym.  

Realizacja Projektu od strony finansowej przebiegała sprawnie. W jego trakcie pojawiły się 

natomiast bariery techniczne wynikające ze specyfiki prac badawczych. Wprowadzone 

zmiany dostosowawcze nie wpłynęły jednak na główne cele i rezultaty Projektu, które udało 

się utrzymać i zrealizować. 

Projekt zakończył się w 2019 r. Wyniki prac B+R zostały wdrożone w postaci nowego 

produktu, będącego obecnie w ofercie firmy. Dzięki zrealizowanym badaniom firma oferuje 

nowy, jakościowo lepszy produkt po konkurencyjnej cenie. Realizacja Projektu przełożyła się 

również w stosunkowo krótkim czasie na bezpośrednie efekty finansowe. Od roku 2020 

nowy produkt generuje dodatkowe dla firmy przychody ze sprzedaży.  

Projekt przełożył się również na efekty ekonomiczne na poziomie całej firmy. Po pierwsze, 

wyniki przeprowadzonych prac B+R umożliwiają wykorzystanie w produkcji odpadów 

surowcowych powstających w innych procesach produkcyjnych firmy. Przekłada się to na 

redukcję kosztów i wpływa na bieżącą poprawę ekonomiki funkcjonowania firmy. Po drugie, 

opracowana technologia znajduje zastosowanie w podnoszeniu jakości innych (głównych) 

produktów firmy. Projekt przekłada się także na bezpośrednie korzyści dla otoczenia 

(korzyści ekonomiczne partnerów biznesowych / klientów nabywających tańsze produkty 

o lepszych parametrach techniczno-ekonomicznych), a w perspektywie długoterminowej ma 

szansę przełożyć się na szersze efekty gospodarcze w postaci wydłużenia cyklu życia oraz 

obniżenia kosztów budowy i funkcjonowania infrastruktury energetycznej. 

2. Wpływ skutków epidemii COVID-19  

Ze względu na specyfikę branży, oferowanych produktów i sposobów ich sprzedaży, skutki 

pandemii COVID-19 miały dość istotne, negatywne oddziaływanie na bieżące 

funkcjonowanie przedsiębiorstwa, w tym na wysokość obrotów i poziom zatrudnienia oraz 

na efekty samego Projektu. W opinii Beneficjenta sprzedaż nowego produktu w normalnej 

sytuacji byłaby dużo wyższa niż obecnie. Ze względu na specyfikę produktów oferowanych 

klientom z branży energetycznej, działania marketingowe wymagają bezpośredniego 

kontaktu i fizycznej prezentacji i testowania produktu („w miejscu instalacji”). Na etapie 

wprowadzania produktu na rynek są to działania kluczowe z punktu widzenia skuteczności 
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wdrożeniowej. Ze względu na pandemię i związane z nią obostrzenia taka aktywność była 

bardzo utrudniona.  

W ramach działań służących łagodzeniu skutków COVID-19, podejmowanych przez firmę, 

istotną rolę pełni wsparcie publiczne udzielane ze środków unijnych. Firma skorzystała ze 

środków POIR w zakresie wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami 

finansowymi. Firma ocenia wsparcie jako użyteczne niemniej jednak nierekompensujące 

w pełni strat wynikających z pandemii.  

Dodatkowo, na poziomie grupy kapitałowej rozpoczyna się realizacja projektu 

dofinansowanego ze środków regionalnego programu operacyjnego, którego przedmiotem 

będzie wdrożenie innowacyjnych metod sprzedażowych, wykorzystujących narzędzia 

wirtualne, w tym technologię 3D. Projekt ten stanowi odpowiedź na opisane powyżej bariery 

sprzedażowe zaistniałe w grupie kapitałowej.  

3. Podsumowanie i wnioski – ogólna ocena efektów Projektu  

Zrealizowany przez firmę Projekt w ramach poddziałania 2.3.2 POIR (Bony na innowacje), 

polegający na zleceniu jednostce badawczej usługi badawczo-rozwojowej, przyniósł 

zakładane rezultaty i w stosunkowo krótkim czasie przełożył się na wymierne efekty 

ekonomiczne w postaci dodatkowych przychodów. Efekty Projektu przekładają się również 

na korzyści na poziomie całej firmy m.in. dzięki oszczędnościom wynikającym z możliwości 

wykorzystywania odpadów surowcowych.  

Projekt wpisuje się w ogólną strategię firmy. Firma zamierza kontynuować współpracę 

z ośrodkiem badawczym. Na poziomie grupy kapitałowej współpraca taka jest już 

kontynuowana. Projekt i jego efekty są komplementarne z pozostałymi przedsięwzięciami 

realizowanymi przez firmę ze środków publicznych w  ramach CT1 (POIR) jak i CT3 (RPO).   

Sytuacja związana ze skutkami pandemii COVID-19 spowodowała jednak, że ekonomiczne 

efekty Projektu są mniejsze od zakładanych i częściowo odłożone w czasie. Przeprowadzone 

studium pokazuje również, że obostrzenia wynikające z pandemii są szczególnie dotkliwe dla 

dziedzin przemysłu, w których wprowadzanie na rynek nowych produktów jest procesem 

skomplikowanym i obwarowanych licznymi wymaganiami formalnymi, a sprzedaż produktów 

wymaga często bezpośredniego (fizycznego) kontaktu z kontrahentem. Z drugiej strony, 

wsparcie publiczne daje możliwość przynajmniej umiarkowanego łagodzenia negatywnych 

skutków finansowych (wsparcie na zachowanie płynności uzyskane w ramach POIR), jak 

również stanowi źródło wspomagania działań bardziej systemowych, stanowiących 

odpowiedź na obecne i przyszłe bariery wynikające z pandemii (projekt RPO dotyczący 

wirtualnych metod sprzedaży realizowany na poziomie grupy kapitałowej).  
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13.3 Nota metodologiczna dotycząca przeprowadzonej analizy skupień. 

Do przeprowadzenia segmentacji wykorzystana została hierarchiczna analiza skupień. Całość 

analiz wykonana została za pomocą pakietu R. Macierz dystansów liczona była za pomocą 

odległości euklidesowej. Do łączenia przypadków wykorzystana została metoda Warda 

– minimalnej wariancji, która minimalizuje wariancję wewnątrz skupień. W każdym kolejnym 

kroku pary skupień z minimalną wariancją między skupieniami są łączone w jedno. Zmienne 

przed analizą były standaryzowane, a przypadki sortowane losowo. 

W toku analiz testowano różne zestawy zmiennych do segmentacji. Ostatecznie 

zdecydowano się na wykorzystanie następujących ośmiu charakterystyk: 

1. Liczba wniosków – Łączna liczba wniosków złożonych w ramach instrumentów CT1; 

2. Wskaźnik sukcesu – odsetek wniosków zatwierdzonych do wszystkich złożonych 

wniosków w ramach CT1;  

3. Wartość dofinansowania CT1 – Sumaryczna wartość dofinansowania uzyskana w 

ramach CT1;  

4. Średni czas trwania projektu – Średni planowany czas trwania projektów złożonych w 

ramach CT1, w dniach; 

5. Liczba poddziałań – Liczba różnych poddziałań do których aplikował podmiot ramach 

CT; 

6. Liczba umów CT3 - Liczba podpisanych umów ogółem w ramach CT3; 

7. Liczba umów 2007-2013 - Liczba podpisanych umów ogółem w ramach perspektywy 

2007-2013; 

8. Wartość dofinansowania 2007-2013  - Łączne dofinansowanie we wszystkich 

podpisanych umowach w ramach perspektywy 2007-2013. 

Przeprowadzona analiza doprowadziła do wyróżnienia sześciu skupień.  

Schemat 8. Graficzna prezentacja wyników segmentacji  

 
Źródło: Opracowanie własne 
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