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SŁOWO

WSTĘPNE

Lampa naftowa, kryształ GAN, wycieraczki samochodowe, spinacz biurowy, kamizelka kuloodporna to tylko
wybrane przykłady polskiej myśli, które odniosły sukces międzynarodowy,
rewolucjonizując życie społeczno - gospodarcze. Dziś w epoce dynamicznego postępu technologicznego, globalizacji, gospodarki wiedzy, nie trzeba
przypominać, iż stymulowanie działań
na rzecz rozwoju nauki jest jednym
z czynników wzrostu konkurencyjności gospodarek narodowych, regionalnych.
Świadomość
konieczności
wsparcia sektora B+R staje się od kilku lat również priorytetową kwestią
w podejmowanych działaniach polskich decydentów, w różnych aspektach m.in.: działaniach legislacyjnych,
organizacyjnych (m.in.: utworzenie
Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju) czy
w końcu programach bezpośredniego
wsparcia zarówno z środków narodowych jak również funduszy strukturalnych.

Założeniem przedmiotowej publikacji było
stworzenie czytelnego przejrzystego materiału poglądowo – merytorycznego, który w prostej i atrakcyjnej formule przybliży
meandry trudnej tematyki funduszy pomocowych, obecnego okresu realizacji
budżetu Unii Europejskiej na lata 2007 –
2013, jak również programów krajowych i
innych działań skierowanych na rozwój
sektora nauki. Niestety przedmiotowa tematyka, obejmuje szeroki zakres merytoryczny, dlatego też w celu ułatwienia jej
zrozumienia, przedstawione zagadnienia
zostały wyselekcjonowane tak, aby mogło powstać krótkie opracowanie, które
finalnie spełni choć w drobnej części,
oczekiwania wszystkich uczestników projektu pn. Menadżer projektów badawczych realizowanego przez Wyższą
Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie ze środków pomocowych Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
Obecnie dostępne programy, cechują się
skomplikowanymi przepisami, obowiązu-

jącymi procedurami czy regulacjami, zazwyczaj kompletnie nie zrozumiałymi dla
„przeciętnego Kowalskiego” zarówno
w treści merytorycznej czy stosowanym
językiem pisanym, który można potraktować jako nowomowę eurożargon czy euroslogan. Dlatego ideą opracowania było
stworzenie publikacji stanowiącej przyjazny ale przede wszystkim przydatny sylabus wiedzy i informacji na temat funduszy
pomocowych UE jak również innych programów, mogących zainteresować i stać
się równocześnie inspiracją do podjęcia
nowych ambitnych aktywności w dziedzinie realizacji projektów badawczych. Ponadto, nie chcąc wyłącznie przedstawiać
informacji poświęconych danym programom/działaniom, materiał został urozmaicony o tzw. dobre praktyki.
Mamy nadzieję, iż wszyscy zainteresowani będą korzystać z publikacji jak z zestawu „pierwszej pomocy” a zaproponowana forma będzie czytelna i znajdzie
uznanie dając impuls do dalszych aktywności na rzecz wsparcia rozwoju sektora
naukowego.
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Krok 1.

SŁOWCZNICZEK
SŁOWCZNICZEK

KROK 1.

SŁOWNICZEK

Zrozumienie
powszechnie
stosowanej
„nowomowy
eurożargonu”, w wielu idokumentach, przepisach, tworzonych
przez struktury administracji publicznej odpowiedzialnej za przySłowo/określenie
Agencja

Akredytacja
Akcesja
Alokacja środków

gotowanie oraz koordynację poszczególnych programów, działań, wymaga na wstępie przeanalizowania i zapoznania się ze
słowniczkiem pojęć przedstawionym poniżej.

Wyjaśnienie znaczenia
W strukturach UE funkcjonuje wiele organizacji – agencji, które zajmują się specyficznymi zagadnieniami, np.: Europejska Agencja Kosmiczna, Europejska Agencja Ochrony Środowiska. W Polsce najbardziej znane to Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Zgoda/uprawnienie.
W celu przystąpienia do Unii Europejskiej, państwa kandydujące zobowiązane są do podpisania Traktatu Akcesyjnego z obecnymi państwami członkowskimi
Rozdzielenie, rozdysponowanie środków
Ilość % - ileś % przyznanych środków.

Aplikacja

Dokument/formularz/wniosek/podanie.

Aplikować

Składać dokument/wniosek.

Analiza kosztów
i korzyści
Analiza SWOT
Audyt

Sposób oceny celowości realizacji danego projektu, poprzez porównywanie korzyści i kosztów.
Metoda pozwalająca przeanalizować atuty i słabości regionu/przedsiębiorcy/sektora/gospodarki wobec szans i zagrożeń stwarzanych przez otoczenie.
Ogół działań, poprzez które uzyskuje się niezależną ocenę funkcjonowania instytucji, legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, poprawności funkcjonowania z obowiązującymi procedurami czy normami. Wyróżnia się dwa
typy audytów: wewnętrzny i certyfikujący/zewnętrzny. Audyt jest zazwyczaj wykonywany przez odrębną komórkę,
podporządkowaną bezpośrednio kierownikowi instytucji (audyt wewnętrzny) lub przez podmiot zewnętrzny (audyt zewnętrzny).
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KROK 1.

SŁOWNICZEK

Beneficjent

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której obowiązujące przepisy prawa przyznają zdolność prawną, realizująca projekty finansowe z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych na podstawie podpisanych umów.

Beneficjent końcowy

Organizacja/instytucja/ firma publiczna lub prywatna odpowiedzialna za realizację danych zadań. W przypadku
programów pomocy (stosownie do art. 87 Traktatu i w przypadku pomocy przyznanej przez instytucje wyznaczone przez państwa członkowskie) beneficjentami końcowymi są zazwyczaj instytucje, które przyznają pomoc/
wsparcie.

Beneficjent ostateczny

Osoba, instytucja lub „środowisko” (grupa społeczna) bezpośrednio korzystająca z wdrażanej pomocy.

Biznes Plan

Dokument planistyczny przygotowywany/opracowywany przez potencjalnych wnioskodawców opisujące planowany projekt. Elementami składowymi zazwyczaj są cele projektu, uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia, analiza potrzeb, analiza popytu, analiza finansowa, konkurencji, harmonogram realizacji, kosztorys itp. Struktura dokumentu jest „narzucana” do każdego działania przez daną Instytucję Pośredniczącą/

Budżet Unii Europejskiej

Plan dochodów i wydatków Unii Europejskiej sporządzany na okresy roczne, a także na okresy programowania.
Obecny budżet obowiązuje na lata 2007 – 2013.

Business to Business

Relacja/powiązanie usługowe, jak również klasa systemów teleinformatycznych przeznaczonych do automatycznej komunikacji (wymiana danych), koordynacji aktywności między partnerami (przedsiębiorcy, instytucje, itd),
stanowiące element łączący partnerów do różnego rodzaju współpracy w tym również z wykorzystaniem tzw.
modelu wirtualnego
Czynność dokonywana w ramach systemu kontroli finansowej przez instytucję płatniczą w stosunku do operacji
finansowych poczynionych przez instytucję zarządzającą i instytucje pośredniczące. Ma na celu potwierdzenie,
czy wydatki na rzecz beneficjentów były ograniczone do okresu dopuszczalności kosztów, realizowane były
zgodnie z obowiązującymi procedurami i czy dotyczyły uzgodnionych działań.

Certyfikacja wydatków

Cross – financing
Dofinansowanie

Możliwość tzw. elastycznego finansowania działań z różnych źródeł głównych funduszy UE, tj.: EFRR, EFS.
Wartość otrzymanego (udzielonego) wsparcia/pomocy z środków publicznych w formie dotacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
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KROK 1.

SŁOWNICZEK

Dokumenty programowe

Ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy pomocowych) – dokumenty w postaci programów operacyjnych lub planów rozwoju, opracowywane dla potrzeb wydatkowania środków wstępnie przyznanych
(alokowanych) danemu obszarowi lub sektorowi przez Komisję Europejską w ramach Funduszy strukturalnych i
towarzyszących im środków krajowych. Określają m.in. cele i główne kierunki wydatkowania środków na podstawie analizy aktualnej sytuacji i trendów rozwojowych danego obszaru lub sektora, kryteria i sposoby realizacji
konkretnych projektów, osoby i instytucje odpowiedzialne za wykonanie określonych zadań oraz szacowaną wielkość i rozbicie środków z uwzględnieniem współfinansowania ze wszystkich osiągalnych źródeł budżetowych

De minimis

Wartość/wielkość pomocy publicznej. Jest to rodzaj zasady, polegającej pomoc uzyskana przez przedsiębiorcę/
jednostkę organizacyjną, itd., nie może przekroczyć w ciągu ostatnich trzech lat (po sobie kolejno następujących)
równowartości 200 000 EUR. W przypadku branży/sektora transportu nie może to być 100 000 EUR.

Dyrektywy

Forma aktów prawnych Wspólnoty. Jest prawnie wiążąca, jeśli chodzi o realizację celu i terminu działania, pozostawia jednak adresatom swobodę wyboru środków i metod jej wdrożenia w narodowe systemy prawne

Działanie

Instrument pomocy wdrażający priorytet operacyjny w ramach programu operacyjnego, o odrębnym przeznaczeniu i zasadach realizacji; grupa projektów realizujących ten sam cel w ramach priorytetu programu operacyjnego.

Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego EFRR

Fundusz wchodzący w skład Funduszy strukturalnych, którego zadaniem jest zmniejszanie dysproporcji w poziomie rozwoju regionów należących do Unii Europejskiej. Współfinansuje on realizację Celów 1. i 2. Polityki strukturalnej Unii Europejskiej. W szczególności fundusz ten udziela wsparcia inwestycjom produkcyjnym, rozwojowi infrastruktury, lokalnym inicjatywom rozwojowym oraz małym i średnim przedsiębiorstwom (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

Europejski Fundusz Społeczny
– EFS

Jeden z funduszy strukturalnych, który służy osiągnięciu spójności gospodarczej i społecznej oraz wysokiego poziomu zatrudnienia w Unii Europejskiej poprzez finansowanie działań w ramach pięciu obszarów wsparcia: aktywna polityka rynku pracy, przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, kształcenie ustawiczne, adaptacyjność i rozwój przedsiębiorczości, wyrównywanie szans kobiet na rynku pracy.
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KROK 1.

Europejski Fundusz Inwestycyjny – EFI

Indykatywny

SŁOWNICZEK
Powstał w 1994 roku jako spółka typu joint-venture z trzema udziałowcami: Europejskim Bankiem Inwestycyjnym,
Komisją Europejską oraz innymi instytucjami finansowymi. Głównym zadaniem EFI jest wspieranie i tworzenie
wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) poprzez instrumenty ryzyka kapitałowego i gwarancje, używając
własnych funduszy jak również środków powierzonych mu w ramach mandatów EBI i UE. EFI działa niezależnie
jak podmiot komercyjny na warunkach rynkowych. EFI nie jest instytucją udzielającą kredytów bezpośrednio ani
nie może przyznawać lub zarządzać grantami dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ponadto EFI nie inwestuje
bezpośrednio, ale za pośrednictwem instytucji finansowych, którym całkowicie powierzono zadanie.
Orientacyjny.

Instytucja Pośrednicząca (IP)

Instytucja, do której Instytucja Zarządzająca deleguje części funkcji związanych z zarządzaniem, kontrolą i monitorowaniem programu, odnosząca się do danego priorytetu operacyjnego, działania, itd.

Instytucja Wdrażając/Instytucja
Pośrednicząca II stopnia

Podmiot (publiczny lub prywatny) odpowiedzialny za koordynację/realizację części lub całości priorytetów programu operacyjnego na podstawie odpowiedniego porozumienia/umowy na realizacje powierzonych zadań (np.: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Ośrodek Przetwarzania Informacji, itd.).

Instytucja Otoczenia Biznesu

Instytucja nie działająca dla zysku oferująca usługi wsparcia. Pomoc może dotyczyć zagadnień związanych z tworzeniem, prowadzeniem i rozwojem przedsiębiorstwa. Oferta instytucji otoczenia biznesu obejmuje udzielanie informacji, szkolenia, doradztwo, usługi B+R itp. Do instytucji otoczenia biznesu zaliczamy np. regionalne i lokalne
agencje rozwoju, stowarzyszenia przedsiębiorców i osób działających na ich rzecz, izby gospodarcze, samorządy
przedsiębiorców, centra wspierania przedsiębiorczości, inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii, instytucje sfery B+R, fundusze pożyczkowe, firmy prywatne świadczące usługi dla przedsiębiorstw itd.

Instytucja Zarządzająca (IZ)

Minister Właściwy do spraw rozwoju regionalnego, którego zadania w tym zakresie wykonuje dana komórka organizacyjna w instytucji/urzędzie obsługującym w/w ministra, odpowiedzialna za przygotowanie i nadzór nad realizację danego programu operacyjnego (np.: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Urzędy Marszałkowskie).

INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA

Stosunek wartości pomocy wyrażonej w ekwiwalencie dotacji brutto do wydatków kwalifikowanych – podlegających dofinansowaniu.
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KROK 1.

INTERREG

Kohezja

SŁOWNICZEK
Inicjatywa Wspólnoty Europejskiej (program operacyjny) w zakresie wspierania współpracy przygranicznej, ponadnarodowej i międzyregionalnej, służąca wzmacnianiu harmonijnego rozwoju całego obszaru Wspólnoty.
Inaczej spójność

Komisja Europejska

Organ reprezentujący UE, wyposażony w prawo inicjatywy ustawodawczej oraz uprawnienia do koordynacji działań wspólnotowych, kontroli stosowania prawa wspólnotowego oraz traktatów przyjętych przez Wspólnotę. Składa
się z 25 komisarzy, wybranych na 5 lat. W powszechnym rozumieniu obejmuje nie tylko ten organ kolektywny, ale
także obsługującą ich (realizującą powierzone im zadania) aparaturę biurokratyczną.

Komisja Oceny Projektów

Komisja powoływana przez beneficjenta końcowego do oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów (nazywana również Grupami Roboczymi, itd.). Ocena Komisji stanowić będzie podstawę do ułożenia listy rankingowej projektów i ich rekomendowaniu do akceptacji władzom danej instytucji beneficjenta końcowego lub organów nadrzędnych.

Kontrola finansowa

Mechanizmy zapewniające prawidłowe funkcjonowanie procesu gromadzenia i dysponowania publicznymi środkami krajowymi i wspólnotowymi. Kontrola finansowa obejmuje kontrolę zarządczą oraz audyt

Korekta finansowa

Korekta finansowa jest przeprowadzana po wykryciu indywidualnych bądź systemowych nieprawidłowości i polega na anulowaniu całości lub części finansowego wkładu Wspólnoty, który może być ponownie wykorzystany, po
konsultacjach z Komisją, w ramach innego projektu.

Koszty kwalifikowalne

Koszty, których poniesienie jest merytorycznie uzasadnione i które spełniają kryteria zasadności wyznaczone
przez instytucję zarządzającą
Zasady kwalifikowalności wydatków, określane w odniesieniu do terminów ich ponoszenia, podmiotu, który je ponosi oraz kategorii wydatków związanych z realizacją projektu, zostały określone w załącznikach do uzupełnień
programów operacyjnych. O kwalifikowalności kosztów decydują kolejno przepisy wspólnotowe, przepisy zawarte
w uzupełnieniach programów operacyjnych oraz ewentualnie inne dodatkowe przepisy stanowione przez instytucję zarządzającą.
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KROK 1.

SŁOWNICZEK

Kryteria wyboru projektów

Zestaw określonych wymogów formalnych i merytorycznych, zawartych w uzupełnieniu programu operacyjnego,
które muszą spełnić projekty, aby uzyskać dofinansowanie z publicznych środków wspólnotowych. W przypadku
Funduszy strukturalnych kryteria wyboru projektów formułowane są przez Instytucję Zarządzającą (aprobowane
przez Komitet Monitorujący).

Kwalifikowalność projektów

Projekt jest kwalifikowalny, czyli może zostać zatwierdzony do współfinansowania ze środków funduszy strukturalnych, jeśli jest zgodny z wymogami danego funduszu i z politykami wspólnotowymi oraz jest spójny z zatwierdzonym programem operacyjnym i spełnia szczegółowe kryteria określone dla danego działania w uzupełnieniu
programu operacyjnego.

Kwalifikowalność wydatków

Wydatek jest kwalifikowalny, jeżeli został poniesiony w ramach zatwierdzonego projektu dofinansowanego
z środków publicznych. O kwalifikowalności wydatków decydują kolejno przepisy wspólnotowe, przepisy zawarte
w uzupełnieniach programów operacyjnych oraz ewentualnie dodatkowo inne przepisy stanowione przez Instytucję Zarządzającą.
Jakiekolwiek naruszenie przepisu prawa krajowego lub wspólnotowego, wynikające z działania lub zaniechania
beneficjenta, które naraziło lub mogło narazić na szkodę środki publiczne

Nieprawidłowości
Nowa inwestycja

Inwestycja w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, związane z tworzeniem, rozbudową nowego
przedsiębiorstwa, dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego.

Ocena wpływu na kwestie równouprawnienia płci

Analiza strategii politycznych i ustawodawstwa w celu sprawdzenia, czy będą miały one odmienny wpływ na sytuację kobiet i mężczyzn oraz dostosowanie ich tak, aby ich potencjalnie dyskryminujące skutki zostały zneutralizowane, a była promowana równość płci.

Okres kwalifikowalności wydatków

Okres w którym mogą być ponoszone wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem i w którym realizowany zakres rzeczowy i finansowy danego projektu.

Okres programowania

Wieloletni okres planowania budżetów Wspólnoty Europejskiej. Okres obowiązywania dokumentów programowych, stanowiących podstawę do ubiegania się o wsparcie ze strony Komisji Europejskiej. Zgodnie z zapisami
konstytucji Wspólnoty Europejskiej liczy 5 lub więcej lat.

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie. Publikacja dla uczestników projektu: Menadżer Projektów Badawczych
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KROK 1.

SŁOWNICZEK

Płatność

Określona wielkość środków w ramach pomocy finansowej, wypłacana przez Komisję Europejską/IP/IPII/IZ do
instytucji płatniczej na podstawie wniosku o płatność trafiająca do beneficjenta.

Płatność okresowa

Płatność dokonywana w trakcie realizacji programu operacyjnego lub projektu stanowiąca określoną transzę
(część) środków w ramach pomocy finansowej.

Płatność zaliczkowa

Płatność dokonywana przez Komisję Europejską/IŻ/IPII/IP na rzecz instytucji płatniczej po podjęciu zobowiązania
finansowego na pokrycie wydatków związanych z pomocą na rzecz beneficjentów danych programów operacyjnych.
Zdolność do terminowego regulowania krótkoterminowych zobowiązań, jeden z elementów oceny finansowej projektów, stanowiący istotny czynnik procesu oceny/weryfikacji.

Płynność finansowa
Prefinansowanie
Preumowa
Projekt

Projektodawca
Program operacyjny

Refundacja wydatków
Rezultaty
Runda aplikacyjna
Transza środków

Wcześniejsze/uprzednie finansowanie.
Umowa przed wstępna
Przedsięwzięcie realizowane w ramach działania, będące przedmiotem umowy o dofinansowanie projektu między
beneficjentem a instytucją zarządzającą, instytucją wdrażającą albo działającą w imieniu instytucji zarządzającej
instytucją pośredniczącą, albo decyzji podjętej odpowiednio przez właściwego ministra (przedsięwzięcie będące
przedmiotem umowy).
Autor projektu
Dokument realizowany w ramach polityki strukturalnej państwa, przyjęty przez Radę Ministrów i Komisję Europejską, służący wdrażaniu Podstaw Wsparcia Wspólnoty, składający się z zestawienia priorytetów oraz wieloletnich
działań, które mogą być wdrażane poprzez jeden lub kilka funduszy strukturalnych, jeden lub kilka innych dostępnych instrumentów finansowych oraz Europejski Bank Inwestycyjny.
Zwrot przez Komisję Europejską wydatków realizowanych w ramach pomocy – po ich poświadczeniu przez instytucję płatniczą. Refundacja wydatków dokonywana jest w postaci płatności okresowych lub salda końcowego.
Bezpośrednie efekty zrealizowanego projektu - programu. Rezultaty dostarczają informacji o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku wdrożenia projektu u beneficjentów pomocy, bezpośrednio po uzyskaniu przez nich wsparcia.
Okres w którym można składać wnioski.
Rata płatności przekazywana beneficjentowi przez instytucję płatniczą
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KROK 1.

Trwałość projektu
Wdrażanie/realizacja

SŁOWNICZEK
Po zakończeniu projektu beneficjenta obowiązuje zachowanie rezultatów przez określony dla danego działania/
programu okres. Jest to tzw. okres trwałości jaki należy utrzymać (np. dla PO KL wynosi 5 lat).
Urzeczywistnienie projektu/programu, stosowanie, upowszechnianie.

Wkład własny

Określona w umowie o dofinansowanie projektu albo decyzji część nakładów ponoszonych przez beneficjenta na
jego realizację, nie podlegająca zwrotowi

Wniosek o dofinansowanie projektu

Dokument przedkładany przez potencjalnego beneficjenta do instytucji wdrażającej/IP/IPII w celu uzyskania
środków finansowych na realizację projektu w ramach programu operacyjnego.

Wniosek o płatność

Wniosek kierowany przez instytucję zarządzającą do instytucji płatniczej w celu dokonania okresowych płatności
na rzecz beneficjentów. Płatności te umożliwiają zwrot kosztów faktycznie opłacanych przez fundusze pomocowe

Wskaźniki produktu

Wskaźniki odnoszące się do działalności. Liczone są w jednostkach materialnych lub monetarnych (np. długość
zbudowanej drogi, ilość firm, które uzyskały pomoc itp.).

Wskaźniki rezultatu

Wskaźniki odpowiadające bezpośrednim i natychmiastowym efektom wynikającym z programu operacyjnego.
Dostarczają one informacji o zmianach np. zachowania, pojemności lub wykonania, dotyczących bezpośrednich
beneficjentów. Takie wskaźniki mogą przybierać formę wskaźników materialnych (skrócenie czasu podróży, liczba skutecznie przeszkolonych, liczba wypadków drogowych, itp.) lub finansowych (zwiększenie się środków finansowych sektora prywatnego, zmniejszenie kosztów transportu).

Wydatki kwalifikowane

Wydatki, koszty poniesione przez beneficjenta niezbędne do prawidłowej realizacji projektu, określone w umowie
o dofinansowanie, zgodne z katalogiem wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem określonych w danym rozporządzeniu oraz wytycznych.
Osoba fizyczna, osoba prawna, itd., która złożyła beneficjentowi ofertę na realizację danej czynności, zawarła
i zawarła stosowną umowę.

Wykonawca
Wymogi formalne
Zakończenie realizacji projektu

Wymogi wobec czegoś.
Dzień złożenia w IW/IP/IPII wniosku beneficjenta o płatność końcową.
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Krok 2.

PRZEGLĄD DOSTĘPNYCH
PROGRAMÓW

KROK 2.

PRZEGLĄD DOSTĘPNYCH
PROGRAMÓW

WPROWADZENIE
W latach 2007 – 2013 wdrażanie funduszy europejskich a więc Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, odbywa się zgodnie z
zasadami określonymi w dokumencie Narodowych Strategicznych
Ram Odniesienie (inna nazwa Narodowa Strategia Spójności, skrót
NSS). Kluczowym celem NSS jest tworzenie warunków dla wzrostu
konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu
spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Wszystkie cele
NSS są realizowane za pomocą programów operacyjnych zarządza-

nych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, regionalnych programów operacyjnych zarządzanych przez Zarządy Województw.
W latach 2007 - 2013 funkcjonują następujące programy:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (zwany dalej PO
IiŚ), Program Operacyjny Kapitał Ludzki (zwany dalej PO KL), Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (zwany dalej PO IG),
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (zwany dalej PO
RPW), Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej
oraz Program Operacyjny Pomoc Techniczna.

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie. Publikacja dla uczestników projektu: Menadżer Projektów Badawczych
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KROK 2.

PRZEGLĄD DOSTĘPNYCH
PROGRAMÓW

WPROWADZENIE
Działania bezpośrednio lub pośrednio, wspierające
sektor naukowy znalazły się praktycznie we
wszystkich
przedstawionych
programach
operacyjnych w szczególności: Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko, Program Operacyjny
Innowacyjna Gospodarka, Program Kapitał Ludzki,
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej,
Program Operacyjny Europejskiej Współpracy
Terytorialnej.

Program Operacyjny

Instytucja Pośrednicząca

PO IŚ Priorytet XIII

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

PO IG Priorytet I i II

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

PO KL Priorytet II

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

PO KL Priorytet IV

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

PO KL Priorytet VIII
RPO

Urzędy Marszałkowskie/Wojewódzkie Urzędy
Pracy/inne wyznaczone instytucje
Urzędy Marszałkowskie

Tabela numer 1: Bezpośrednie wsparcie sektora naukowego w ramach poszczególnych programów
operacyjnych z podziałem na priorytety oraz Instytucje Pośredniczące
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KROK 2.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata

2007 – 2013

I. WPROWADZENIE
PO IiŚ jest jednym z kluczowych programów realizujących Narodową Strategię Spójności. Program jest współfinansowany z środków
Unii Europejskiej pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności oraz środków
krajowych. W ramach programu realizowane są przede wszystkim duże inwestycje infrastrukturalne w zakresie ochrony środowiska,
transportu, energetyki, kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia oraz szkolnictwa wyższego.

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie. Publikacja dla uczestników projektu: Menadżer Projektów Badawczych

17

KROK 2.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata

2007 – 2013

Tabela numer 1: Budżet PO IiŚ
Budżet PO IiŚ

37,6 mld EUR

Bezpośrednie środku UE

27,9 mld EUR

Wkład środków krajowych (publiczne/prywatne)

9,7 mld EUR

Tabela numer 2: Podział środków unijnych dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko pomiędzy poszczególne sektory przedstawia się następująco:
1.Transport

19,4 mld euro / 71,00%

2.Środowisko

4,8 mld euro / 18,00%

3.Szkolnictwo wyższe

500,0 mln euro/ 2,00%

4.Zdrowie

350,0 mln euro / 1,00%

5.Kultura

490,0 mln euro / 1,00%

6.Energetyka

1,7 mld euro / 6,00%
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KROK 2.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata

2007 – 2013

Schemat numer 1: Wartość procentowa struktury budżetu PO IiŚ w podziale na poszczególne sektory wsparcia:
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KROK 2.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata

2007 – 2013

II. KLUCZOWE ZAŁOŻENIA
Celem POIiŚ jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy
równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia społeczeństwa, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu
spójności terytorialnej.
W ramach programu realizowane będą następujące priorytety:


Priorytet I – Gospodarka wodno-ściekowa



Priorytet II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi



Priorytet III - Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska



Priorytet IV – Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska



Priorytet V – Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych



Priorytet VI - Drogowa i lotnicza sieć TEN-T



Priorytet VII – Transport przyjazny środowisku



Priorytet VIII – Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe



Priorytet IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna



Priorytet X – Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii



Priorytet XI - Kultura i dziedzictwo kulturowe



Priorytet XII - Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia



Priorytet XIII - Infrastruktura szkolnictwa wyższego



Pomoc techniczna: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności.
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KROK 2.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata

2007 – 2013

III. ORGANIZACJA SYSTETEMU OCENY I WYBORU PROJEKTÓW W RAMACH PO IiŚ
W
ramach
Programu
Operacyjnego
Infrastruktura
i Środowisko projekty ubiegające się o wsparcie będą
dofinansowane, będą wybierane w następujący sposób:
1)

Tryb konkursowy

Projekty wybierane w drodze ogłaszanych konkursów,
organizowanych przez daną instytucję pośredniczącą,
odpowiedzialną za koordynacje wdrażania - realizacje
poszczególnych działań w ramach danej osi priorytetowej w
PO IiŚ

2) Tryb poza konkursowy
Projekty indywidualne – określone w programie lub
zgłaszane przez potencjalnych beneficjentów w ramach
aktualizacji listy projektów indywidualnych;
Projekty systemowe – polegające na dofinansowaniu
realizacji przez poszczególne organy administracji
publicznej i inne jednostki organizacyjne sektora finansów
publicznych, zadań publicznych określonych w odrębnych
przepisach dotyczących tych organów i jednostek;

Wyjaśnienie: Projekty indywidualne to przedsięwzięcia dofinansowane w ramach PO IiŚ, które dotyczą najważniejszych inwestycji,
będących w trakcie realizacji lub tych, które będą w najbliższym czasie realizowane. Stanowią przedsięwzięcia o strategicznym
znaczeniu, których wdrożenie w istotny sposób przyczynia się do przyspieszenia rozwoju społeczno-gospodarczego naszego kraju.1
Przykładem takiej inwestycji był projekt Budowa Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

1

www.pois.gov.pl
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KROK 2.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata

2007 – 2013

IV. INSTYTUCJE

Instytucjami realizującymi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko są:


Ministerstwo Środowiska (priorytety I-V);



Ministerstwo Infrastruktury (priorytety VI-VIII);



Ministerstwo Gospodarki (priorytety IX-X);



Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (priorytet XI);



Ministerstwo Zdrowia (priorytet XII);



Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (priorytet XIII).
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KROK 2.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata

2007 – 2013

V. BEZPOŚREDNIE WSPRACIE—WYBRANE PRZYKŁADY
Z perspektywy możliwości uzyskania wsparcia, najwięcej
możliwości dofinansowania przede wszystkim dużych
przedsięwzięć bezpośrednio skierowanych do sektora
nauki znalazło się w ramach XIII Osi Priorytetowej PO IiŚ.

działalności rozwojowej, naukowo – badawczej, w tym:
budowę, rozbudowę,
przebudowę istniejących obiektów
infrastrukturalnych szkół wyższych wraz z wyposażeniem
w aparaturę dydaktyczno – badawczą wykorzystywaną
w procesie kształcenia oraz inne nowoczesne rozwiązania
pozwalające na zastosowanie ICT w dydaktyce, itd.

Priorytet XIII - Infrastruktura szkolnictwa wyższego

Dobre przykłady:

Główny cel : Rozwój nowoczesnych ośrodków akademickich
przede wszystkim kształcących specjalistów w zakresie
nowoczesnych technologii, poprzez:
- Unowocześnienie infrastruktury szkolnictwa wyższego oraz
zwiększenia udziału

- Międzyuczelniane Centrum Dydaktyczno – Technologiczne
„Technopolis”
(szczegóły w serwisie www.inwestycjeunijne.pwr.wroc.pl)
- Wydział Matematyki i Nauki Informacyjnych Politechniki
Warszawskiej,
(szczegóły w serwisie www.pw.edu.pl)

liczby studentów na priorytetowych kierunkach studiów,
- Podniesienie jakości kształcenia poprzez wykorzystanie
technologii informacyjnych
i komunikacyjnych. Beneficjentami są ośrodki akademickie w
kraju oferujące wykształcenie na kierunkach, które maja
znaczenie dla rozwoju konkurencyjności polskiej gospodarki.
Wsparciem objętych zostały kompleksowe przedsięwzięcia
mające na celu rozwój i unowocześnienie infrastruktury
służącej prowadzeniu działalności dydaktycznej oraz
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KROK 2.

Program Operacyjny Kapitał

Ludzki

I. WPROWADZENIE
Celem PO KL jest wspieranie rozwoju zasobów ludzkich
poprzez działania w następujących obszarach: zatrudnienie,
edukacja,
integracja
społeczna,
rozwój
potencjału
adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw ale również
zagadnień związanych z „budową” skutecznej administracji
publicznej, wdrażaniem zasady „dobrego rządzenia”. Wzrost
zatrudnienia i spójności społecznej to główny cel programu,
który będzie realizowany poprzez cele pośrednie/szczegółowe,
tj.:


Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz
zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych
zawodowo,



Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego,



Poprawa
zdolności
adaptacyjnych
pracowników
i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce,



Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym
etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu
jakości usług edukacyjnych i ich powiązaniu z potrzebami
gospodarki opartej na wiedzy,



Zwiększenie
potencjału
administracji
publicznej
w zakresie opracowania polityk i świadczenia usług
wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów
partnerstwa,



Wzrost spójności terytorialnej.

II. KLUCZOWE ZAŁOŻENIA
Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 10
Priorytetów, realizowanych równolegle na poziomie
centralnym i regionalnym. W ramach komponentu centralnego
(Priorytety I-V) wsparcie realizowane będzie głównie na rzecz
zwiększenia
efektywności
struktur
i
systemów
instytucjonalnych, natomiast środki komponentu regionalnego
(Priorytety VI-IX), są przeznaczone na wsparcie dla osób
i poszczególnych grup społecznych. Realizacja Priorytetu X
Pomoc techniczna pozwoli na sprawne wdrażanie
i monitorowanie postępów realizacji programu oraz promocję
Europejskiego Funduszu Społecznego.
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KROK 2.

Program Operacyjny Kapitał

Tabela numer 1: Budżet PO KL

Budżet PO KL

11 420 207 059 EUR

Bezpośrednie środku UE

9 707 176 000 EUR

Wkład środków krajowych
(publiczne/prywatne)

1 713 031 059 EUR

Ludzki

Schemat numer 1: Wartość procentowa struktury
budżetu PO KL w podziale na komponenty:
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KROK 2.

Program Operacyjny Kapitał
Priorytety realizowane centralnie

Ludzki

Tabela numer 2: Podział budżetu na poszczególne priorytety



Priorytet I - Zatrudnienie i integracja społeczna



Priorytet II - Rozwój zasobów ludzkich i potencjału
adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu
zdrowia osób pracujących

1. Zatrudnienie i integracja społeczna

506 189 358



Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty

778 011 906



Priorytet IV - Szkolnictwo wyższe i nauka

2. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału
adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz
poprawa stanu zdrowia osób pracujących



Priorytet V - Dobre rządzenie

3. Wysoka jakość systemu oświaty

Priorytet

Budżet EURO

1 006 236 268



4. Szkolnictwo wyższe i nauka

960 366 839

Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym

5. Dobre rządzenie

610 854 094



Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich



Priorytet VII - Promocja integracji społecznej



Priorytet VIII - Regionalne kadry gospodarki



Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach
Priorytet X - Pomoc techniczna

10. Pomoc techniczna



6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

2 256 929 201

7. Promocja integracji społecznej

1 552 906 053

8. Regionalne Kadry gospodarki

1 588 479 612

9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w
regionach

1 703 425 446

Ogółem

456 808 281
11 420 207 059
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Program Operacyjny Kapitał
Schemat numer 2: : Udział procentowy poszczególnych
priorytetów w ramach całego budżetu PO KL

Ludzki

Schemat numer 3: Struktura wydatkowania środków
w ramach PO KL
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KROK 2.

Program Operacyjny Kapitał
Priorytety regionalne są wdrażane w większości województw
przez Urzędy Marszałkowskie lub podległe im jednostki (np.:
Wojewódzkie Urzędy Pracy).
Priorytety centralne są natomiast w gestii odpowiednich
ministerstw, bądź instytucji im podległych (np.: Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości czy Centrum Rozwoju Zasobów
Ludzkich).
W ramach programu wspierane są takie przedsięwzięcia jak:
edukacja, zatrudnienie, integracja społeczna, rozwój
potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw do
zmieniających się warunków społeczno-ekonomicznych, rozwój
zasobów ludzkich na terenach wiejskich, budowa sprawnej
i skutecznej
administracji
wszystkich
szczebli
oraz
partnerskiego państwa, promocja postaw zdrowotnych
wśród osób pracujących i doskonalenie zawodowe kadr
medycznych.
Działania podejmowane w ramach programu zmierzają do
podnoszenia i rozwijania potencjału podmiotów działających w
obszarach objętych wsparciem EFS oraz upowszechniania
programów wspierających zatrudnienie i integrację społeczną,
mające na celu aktywizację osób bezrobotnych i biernych
zawodowo, zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz

Ludzki

zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom i grupom
społecznym defaworyzowanym i doświadczającym dyskryminacji
na rynku pracy. W ramach PO KL wspierany jest rozwój
potencjału
adaptacyjnego
przedsiębiorstw,
poprzez
ponadregionalne inwestycje w doskonalenie zawodowe kadr
i poprawę jakości działań wspomagających rozwój usług
szkoleniowo-doradczych
w
przedsiębiorstwach.
Pomoc
skierowana do przedsiębiorstw
ich pracowników, w szczególności osób o niskich lub
zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych, w celu
wzmocnienia ich potencjału i dostosowania kwalifikacji do
potrzeb regionalnej strategii rozwoju - w tym zapewnione
zostanie wspieranie transferu wiedzy w ramach współpracy
pracowników przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych
i badawczo-rozwojowych. Ponadto wspierane są działania na
rzecz wzmocnienia zdolności polskiej administracji m.in. do
wypełniania swoich funkcji w nowoczesny i partnerski sposób,
realizowane będą poprzez podnoszenie jakości i dostępności
usług publicznych, zwiększanie kompetencji kadr sektora
publicznego oraz wspieranie i upowszechnianie współpracy
pomiędzy tym sektorem a partnerami społeczno-gospodarczymi
(więcej informacji w serwisach internetowych: www.efs.gov.pl,
www.mrr.gov.pl, www.inwestycjawkadry.info.pl).
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KROK 2.

Program Operacyjny Kapitał

Ludzki

III. ORGANIZACJA SYSTETEMU OCENY I WYBORU PROJEKTÓW W RAMACH PO KL
Cały system wyboru projektów jest zbliżony do
obowiązującego
dla
Programu
Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko.
Każdy z priorytetów jest podzielony na Działania i
Poddziałania, z których pieniądze są przyznawane w trybie
konkursowym lub systemowym.

IV. INSTYTUCJE
Instytucją Zarządzającą (IZ) dla Programu jest Ministerstwo
Rozwoju
Regionalnego
(MRR).
Obowiązki
Instytucji
Zarządzającej w Programie Kapitał Ludzki pełni Departament
Zarządzania
Europejskim
Funduszem
Społecznym
w Ministerstwie
Rozwoju
Regionalnego. Oprócz
IŻ
zaangażowane są również instytucje, które pośredniczą
w realizacji programu – tzw. Instytucje Pośredniczące (na

poziomie krajowym właściwe Ministerstwa, na poziomie
regionalnym Samorządy Województw), min.:



Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,



Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,



Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,



Ministerstwo Zdrowia,



Urzędy Marszałkowskie.

Instytucje Pośredniczące drugiego stopnia, to m.in.: Polska
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Centrum Rozwoju
Zasobów Ludzkich, Wojewódzkie Urzędy Pracy, Regionalne
Ośrodki
Polityki
Społecznej,
Mazowiecka
Jednostka
Wdrażania Programów Unijnych.
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KROK 2.

Program Operacyjny Kapitał

Ludzki

V. BEZPOSREDNIE WSPARCIE- WYBRANE PRZYKŁADY
Z perspektywy możliwości uzyskania wsparcia, najwięcej
możliwości dofinansowania przedsięwzięć bezpośrednio
skierowanych
do
sektora
nauki
znalazło
się
w ramach następujących osi priorytetowych:

I. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego
przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób
pracujących (priorytet 2)
II. Wysoka jakość systemu oświaty (priorytet 3)
III. Szkolnictwo wyższe i nauka (priorytet 4)
IV. Regionalne kadry gospodarki (priorytet 8)

I. Priorytet W ramach priorytetu Rozwój zasobów ludzkich
i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa
stanu zdrowia osób pracujących realizowane są
ogólnopolskie projekty wspierające rozwój potencjału
adaptacyjnego i ich kadr, poprzez inwestycje o charakterze
ponadregionalnym w doskonalenie zawodowe pracowników
i poprawę
jakości
usług
szkoleniowo-doradczych
w przedsiębiorstwach. Przewidują one szkolenia dla firm bądź
ich oddziałów znajdujących się w wielu regionach kraju, oraz
dofinansowanie studiów podyplomowych pracowników.
Wsparciem zostaną objęte w szczególności działania
promujące wykorzystywanie i upowszechnianie wyników
badań naukowych i nowości technologicznych, rozwój
zawodowy pracowników oraz rozwijanie nowych form pracy
i metod zarządzania w przedsiębiorstwach.

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie. Publikacja dla uczestników projektu: Menadżer Projektów Badawczych
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Program Operacyjny Kapitał
Typy projektów, m.in.:


Szkolenia ogólne i specjalistyczne, studia podyplomowe
oraz doradztwo dla przedsiębiorców,



Nowe rozwiązania w zakresie organizacji pracy, form
świadczenia pracy, itd.,



Projekty o charakterze analityczno –
promocyjnym, szkoleniowym i doradczym,



Szkolenia dla kadry zarządzającej szpitalami,



Programy zdrowotne dla różnych grup zawodowych,



Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz
rozwoju innowacyjności i przedsiębiorczości.

badawczym,

II. Priorytet Wysoka jakość systemu oświaty wspiera
systemowe
działania
realizowane
przez
instytucje
zarządzające oświatą, ukierunkowane na podniesienie jakości
rezultatów pracy instytucji systemu edukacji, ukierunkowanie
kształcenia na dziedziny o znaczeniu kluczowym dla
gospodarki opartej na wiedzy oraz dostosowanie kierunków
i programów nauczania do potrzeb rynku pracy. Priorytet
obejmuje m.in.: rozwój instrumentów służących badaniom

Ludzki

i analizom systemu oświaty, realizację ogólnopolskich
kampanii propagujących uczenie się przez całe życie,
doskonalenie podstaw programowych w kierunku ich
dostosowania do wymogów kształcenia w gospodarce opartej
na wiedzy, opracowanie programów i materiałów do
kształcenia w formie e-learningu oraz opracowanie
innowacyjnych
programów
dotyczących
kształcenia.
Przewiduje się również stworzenie krajowego systemu
kwalifikacji,
który
będzie
stanowił
aktualny
opis
i usystematyzowanie kompetencji i kwalifikacji występujących
na rynku pracy według poziomu i zakresu kształcenia.

Typy projektów, m.in.:


Badania systemu oświaty dotyczące efektywności
kształcenia i jego dostosowania do potrzeb rynku pracy,



Modernizacja systemu nadzoru pedagogicznego,



Rozwój systemu egzaminów pedagogicznych,



Nowe kierunki studiów wyższych i podyplomowych,



Tworzenie nowoczesnych programów i metod kształcenia
(nauki matematyczne, przyrodnicze, techniczne).
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Program Operacyjny Kapitał
III. Priorytet - Szkolnictwo wyższe i nauka wspiera
działania na rzecz szkolnictwa wyższego w celu zapewnienia
jakości kształcenia na poziomie wyższym m.in. poprzez
opracowanie nowych programów kształcenia w tym
w językach obcych, doskonalenie kompetencji kadry
akademickiej, a także organizację staży i praktyk dla
studentów. Wspierane jest kształcenie na poziomie wyższym
na kierunkach matematyczno - przyrodniczych i technicznych
ze względu na ich priorytetowe znaczenie dla potrzeb rynku
pracy i konkurencyjności gospodarki.
Typy projektów, m.in.:


Realizacja programów rozwoju uczelni (m.in.: tworzenie
nowych kierunków studiów, studiów podyplomowych i
doktoranckich, programy kształcenia na odległość, itd.),



Podnoszenie kompetencji pracowników naukowych w
zakresie zarządzania badaniami naukowymi i
upowszechniania wyników rezultatów prac B+R,

Projekty skierowane do studentów niepełnosprawnych.
IV. Regionalne kadry gospodarki to priorytet w ramach
którego wspierane są projekty skierowane na podniesienie
konkurencyjności wszystkich regionów kraju poprzez


Ludzki

podniesienie
poziomu
adaptacyjności
pracowników
i przedsiębiorstw oraz wsparcie przedsiębiorstw (zwłaszcza
małych i średnich) w dostosowaniu się do potrzeb
regionalnych strategii rozwoju. Cel ten jest realizowany
poprzez wspieranie pracodawców przechodzących procesy
restrukturyzacji,
organizowanie
doradztwa
i
szkoleń
ułatwiających podwyższanie lub zdobywanie nowych
kwalifikacji wśród pracowników przedsiębiorstw, a także
zwiększenie dostępności szkoleń e-learningowych i udziału
korzystających z nich osób. Z możliwości podnoszenia
kwalifikacji zawodowych będą mogły skorzystać również
dorosłe osoby pracujące, zainteresowane doskonaleniem bądź
zmianą kwalifikacji zawodowych. W ramach priorytetu
wspierane jest tworzenie i rozwój sieci wsparcia innowacji
i transferu
technologii
pomiędzy
przedsiębiorstwami
a Instytucjami badawczo –rozwojowymi czy uczelniami,
prowadzące do promowania i wykorzystywania osiągnięć
naukowych w praktyce oraz wspierania obszarów uznanych za
szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego
regionu. Przewiduje się również dofinansowanie stypendiów
dla najlepszych doktorantów studiujących na kierunkach
uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju
regionu.
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Program Operacyjny Kapitał

Studium przypadku
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania otrzymała propozycje
współpracy od producenta silników
samochodowych
(zagraniczny inwestor z Azji) w zakresie prowadzenia
wspólnych prac B+R, wymiany kadr, realizacji zadań
związanych ze wsparciem producenta w zakresie wdrażania
nowoczesnych metod zarządzania, księgowości, itd. Jednym
z kluczowych wymogów stawianych przez partnera jest
konieczność porozumiewania się w języku japońskim. W tym
celu
niezbędne
jest
przeprowadzenie
szkoleń
specjalistycznych - językowych dla pracowników uczelni.
Źródło: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 2.1.1
Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach

Ludzki

Poziom dofinansowania: uzależniony od rodzaju projektu
i rodzaju szkoleń (szkolenia wskazane mają charakter ogólny
a WSFiZ jest traktowana jako duży podmiot a więc poziom
dofinansowania wynosi 60%).
Przykładowe koszty kwalifikowane:
- zakup podręczników i materiałów szkoleniowych,
wynagrodzenie osób prowadzących szkolenia, koszty
personelu wyznaczonego do koordynacji nad projektem,
bieżące wydatki administracyjno – biurowe.

Informacje na temat działania:
Beneficjenci: przedstawiciele środowiska biznesu, podmioty
działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich
lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców, nie będące
przedsiębiorcami.
Instytucja przyjmująca wnioski: Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości, www.parp.gov.pl
Tryb przyjmowania wniosków: konkursowy
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Program Operacyjny Kapitał

Ludzki

V. INSTYTUCJE
Instytucją Zarządzającą (IZ) dla Programu jest Ministerstwo
Rozwoju
Regionalnego
(MRR).
Obowiązki
Instytucji
Zarządzającej w Programie Kapitał Ludzki pełni Departament
Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w
Ministerstwie
Rozwoju
Regionalnego. Oprócz
IŻ
zaangażowane są również instytucje, które pośredniczą w
realizacji programu – tzw. Instytucje Pośredniczące (na
poziomie krajowym właściwe Ministerstwa, na poziomie
regionalnym Samorządy Województw), min.:

Instytucje Pośredniczące drugiego stopnia, to m.in.: Polska
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Centrum Rozwoju
Zasobów Ludzkich, Wojewódzkie Urzędy Pracy, Regionalne
Ośrodki
Polityki
Społecznej,
Mazowiecka
Jednostka
Wdrażania Programów Unijnych.
Dobre przykłady:
Menadżer projektów badawczych.

- Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,
- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
- Ministerstwo Zdrowia,
- Urzędy Marszałkowskie.
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Program Operacyjny Innowacyjna

Gospodarka

I. WPROWADZENIE/KLUCZOWE ZAŁOŻENIA
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka jest jednym
z sześciu programów operacyjnych, ukierunkowanych na
bezpośrednie wsparcie sektora biznesu, instytucji otoczenia
biznesu oraz jednostek naukowych czy administracji
publicznej. na poziomie krajowym. Głównym zadaniem
programu jest rozwój polskiej gospodarki poprzez
stymulowanie
rozwoju
innowacyjności
polskich
przedsiębiorców. Wsparcie dostępne w ramach POIG
skierowane jest na współfinansowanie przedsięwzięć,
skierowanych
do
czterech
kategorii
potencjalnych
beneficjentów:


sektor biznesu (45,8 %),



Jednostki naukowo – badawcze (23,05%),



Jednostki administracji centralnej w zakresie
elektronicznych
usług
na
rzecz
obywateli
w szczególności przedsiębiorstw (16,96%),



Instytucje Otoczenia Biznesu świadczące usługi
innowacyjne oraz ich sieci (10,8%),



Pomoc Techniczne (3,39%).

W
ramach
Programu
wspierane
będą
działania
z
zakresu
innowacyjności
produktowej,
procesowej,
marketingowej i organizacyjnej, które w sposób bezpośredni
lub pośredni przyczyniają się do powstawania i rozwoju
innowacyjnych przedsiębiorstw. Wsparcie przewidziane
w ramach Programu udzielane będzie niezależnie od sektora
czy branży, której dotyczy (przy ograniczeniach wynikających
z zakresu interwencji EFRR oraz regulacji dotyczących
pomocy publicznej). Celem programu jest zachęcenie
przedsiębiorców do prowadzenia działalności B+R, transferu
rozwiązań z sektora nauki do biznesu. Budżet PO IG został
podzielony na tzw. osie priorytetowe, mające służyć
osiągnięciu celu głównego programu a więc, cyt.: rozwój
polskiej
gospodarki
w
oparciu
o
innowacyjne
przedsiębiorstwa.
Każdy priorytet koncentruje się na
wsparciu pewnych typów projektów, realizując zakładany cel.
W ramach programu, funkcjonuje osiem osi merytorycznych
oraz priorytet pomoc techniczna.
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Gospodarka

I. WPROWADZENIE/KLUCZOWE ZAŁOŻENIA

W latach 2007-2013 w ramach
programu przedsiębiorcy, instytucje
otoczenia
biznesu,
jednostki
badawcze
i
naukowe
oraz
instytucje administracji publicznej
uzyskają wsparcie w wysokości

przekraczającej 9,71 miliarda euro na realizację różnego
rodzaju projektów, które przyczyniają się do podnoszenia
innowacyjności polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorstw.
Z kwoty tej 8,25 miliarda euro to środki z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), a pozostałe 1,46
miliarda euro pochodzi z budżetu krajowego.
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Program Operacyjny Innowacyjna

Gospodarka

II. BEZPOŚREDNIE WSPARCIE– WYBRANE PRZYKŁADY
Z perspektywy sektora nauki, najwięcej możliwości
dofinansowania bezpośredniego jak również pośredniego (np.:
poprzez podjęcie współpracy z inna jednostką nuakową,
przedsiębiorcą, itp.) znalazło się w ramach następujących osi
priorytetowych:

1.1.1 Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight
(Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego/ Ośrodek
Przetwarzania Informacji),

I. Badania i rozwój nowoczesnych technologii 3

1.1.3 Projekty systemowe (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego),

II. Infrastruktura sfery B+R

I. Oś priorytetowa 1 - Badania i rozwój nowoczesnych
technologii
Celem nadrzędnym osi jest zwiększenie znaczenia sektora
nauki w gospodarce poprzez realizację prac B+R w
kierunkach uznanych za priorytetowe dla rozwoju
społeczno-gospodarczego kraju.
W ramach osi realizowane są następujące działania (w
nawiasach podano Instytucje Pośredniczące i Wdrążające):
1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki
opartej na wiedzy,
3

1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac
rozwojowych (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego),

1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki. (Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego),
1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców
realizowanych przez jednostki naukowe (jw.),
1.3.1 Projekty rozwojowe (Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego/Ośrodek Przetwarzania Informacji),
1.3.2 Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej
w Jednostkach naukowych w wyniku prac B+R
(Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego/ Ośrodek
Przetwarzania Informacji),
1.4 Wsparcie projektów celowych (Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego),

www.poig.gov.pl, www.mrr.gov.pl, www.funduszestrukturalne.gov.pl
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Przykłady projektów w ramach osi priorytetowej


Identyfikacja kierunków badań naukowych i prac
rozwojowych mających na celu zdynamizowanie
zrównoważonego rozwoju gospodarczego dla poprawy
jakości życia polskiego społeczeństwa oraz racjonalizacji
wykorzystania środków finansowych na badania naukowe
poprzez dofinansowanie projektów dotyczących:


Narodowego Programu Foresight Polska 2020,



przygotowywania strategii rozwoju poszczególnych
dziedzin nauki, regionów i sektorów gospodarki,



przygotowywania strategii dla działających w Polsce
platform technologicznych poprzez zastosowanie
wyników metody foresight.



Wsparcie realizacji polityki naukowej, naukowotechnicznej
i
innowacyjnej
państwa
poprzez
dofinansowanie
strategicznych
programów
badań
naukowych i prac rozwojowych
w obszarach
tematycznych określonych w PO IG,



Realizacja programów ministra właściwego ds. nauki

ukierunkowanych na zwiększenia zainteresowania
podejmowaniem pracy naukowej przez studentów
i doktorantów, obejmujących, w tym: projekty
realizowane przez studentów, absolwentów i doktorantów
mające zastosowanie w gospodarce, o projekty,
w których uczestniczą studenci, doktoranci i uczestnicy
stażów podoktorskich, zgodne z priorytetami wskazanymi
w PO IG, realizowane w najlepszych zespołach
badawczych w Polsce oraz projekty realizowane
w trakcie studiów doktoranckich w Polsce w ramach
współpracy międzynarodowej jednostek naukowych,

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie. Publikacja dla uczestników projektu: Menadżer Projektów Badawczych
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Przykłady projektów w ramach osi priorytetowej






Realizacja programu ministra właściwego ds. nauki
w zakresie doskonalenia kompetencji pracowników
naukowo-badawczych,
obejmujące
zatrudnianie
wybitnych uczonych z zagranicy jako kierowników
tworzących zespoły badawcze w polskich jednostkach
naukowych,
Wsparcie projektów badawczych
o charakterze
aplikacyjnym,
ukierunkowanych
na
bezpośrednie
zastosowanie w praktyce na potrzeby branży/gałęzi
gospodarki lub o szczególnym wymiarze społecznym
(projekty rozwojowe),

w ośrodkach badawczych mających siedzibę w Polsce
w wyniku prac B+R,


Wsparcie
projektów
obejmujących
przedsięwzięcia
techniczne, technologiczne lub
organizacyjne (badania przemysłowe i prace rozwojowe)
realizowanych przez przedsiębiorców, ich grupy lub inne
podmioty posiadające zdolność do bezpośredniego
zastosowania wyników projektu w praktyce (projekty
celowe),



Wsparcie
na
rzecz
Technologicznego (EIT+).

Europejskiego

Instytutu

Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej
Budżet na Priorytet
Badania

1 299 270 589 EURO

Bezpośrednie środku UE

1 104 380 000 EURO

Wkład środków krajowych
(publiczne/prywatne)

194 890 589 EURO

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie. Publikacja dla uczestników projektu: Menadżer Projektów Badawczych
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II. BEZPOŚREDNIE WSPARCIE– WYBRANE PRZYKŁADY
II. Oś priorytetowa 2 - Infrastruktura sfery B+R
Celem nadrzędnym osi jest wzrost konkurencyjności
polskiej nauki dzięki konsolidacji oraz modernizacji
infrastruktury naukowo-badawczej i informatycznej
najlepszych
jednostek
naukowych
działających
w Polsce.
W ramach powyższej osi realizowane są następujące
działania
(w
nawiasach
podano
Instytucje
Pośredniczące i Wdrążające):


2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale
badawczym. (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego),



2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury
badawczej jednostek naukowych. (Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego),



2.3 Inwestycje związane z tworzeniem
infrastruktury informatycznej nauki.
(Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Przykłady projektów w ramach osi priorytetowej:


Rozwój
ośrodków
o
wysokim
potencjale
badawczym, w tym działających na bazie
konsorcjów
naukowo-przemysłowych
oraz
regionalnych konsorcjów naukowo-przemysłowych,
poprzez dofinansowanie rozwoju ich infrastruktury
badawczej, m.in. w Centrach Zaawansowanych
Technologii oraz laboratoriach świadczących
specjalistyczne usługi dla przedsiębiorców a także
w ramach EIT+,



Rozwój
infrastruktury
w
specjalistycznych
laboratoriach, w tym działających na bazie sieci
naukowych, m.in. Centów Doskonałości,



Wsparcie projektów realizowanych w zakresie
Polskiej Mapy Drogowej w dziedzinie Dużych
Obiektów Infrastruktury Badawczej (budowa dużych
urządzeń badawczych – budowle i aparatura),



Projekty w zakresie inwestycji polegających na
tworzeniu nowej wspólnej infrastruktury naukowobadawczej
oraz
przeniesieniu
infrastruktury
naukowo-badawczej mającej na celu utworzenie
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nowego centrum naukowo-badawczego,



Projekty polegające na utrzymaniu i rozwoju
nowoczesnej infrastruktury informatycznej nauki
poprzez dofinansowanie inwestycji sieciowych,
sprzętowych
o
znaczeniu
ogólnokrajowym,
uwzględniając ich kluczowe znaczenie dla
środowiska,

Projekty
w
zakresie
rozwoju
zasobów
informacyjnych nauki w postaci cyfrowej dotyczące
tworzenia i prowadzenia baz danych zawierających
informacje o wynikach i warunkach dostępu do
wyników projektów badawczych oraz tworzenia
i udostępniania baz danych publikacji naukowych,



Projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych
aplikacji
i
usług
teleinformatycznych,
dla
środowiska naukowego.

Utrzymanie ciągłości powszechnego dostępu
środowiska naukowego do zasobów cyfrowych,

Studium przypadku
Firma X Sp. z o.o. świadczy usługi laboratoryjne, posiada
certyfikaty ISO 9001 oraz ISO 14 001. Głównymi
kontrahentami są przede wszystkim przedsiębiorstwa sektora
spożywczego. Firma brała udział w targach. m.in.: POLEKO,
POLAGRA w wyniku których otrzymała kilka zapytań
dotyczących możliwości dostarczania nowych ekstraktów
smakowych. Wzrost zainteresowania nowymi produktami,
wpłynął iż firma zleciła przeprowadzenie analizy popytu na
nowy produkt, przeprowadzając równocześnie wewnętrzny
audyt możliwości opracowania nowego produktu wraz

z uruchomieniem produkcji. Pozytywne wyniku diagnozy
rynkowej wpłynęły na decyzję Zarządu o konieczności
realizacji projektu którego celem będzie uruchomienie
produkcji nowego ekstraktu smakowego. Zdiagnozowane
bariery, a więc: zbyt małe zasoby infrastrukturalne, kadrowe,
brak pewności, iż opracowanie nowego produktu będzie
możliwe do skomercjalizowania, brak wystarczających
środków własnych, nakłoniły Zarząd do znalezienia
zewnętrznego źródła finansowania.
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Studium przypadku c.d.
Weryfikacja dostępnych możliwości (kredyt bakowy, fundusz
pożyczkowy, inwestor) wskazała, iż optymalnym rozwiązaniem
będzie skorzystanie z środków pomocowych oferowanych w
ramach PO IG w szczególności pierwszej osi priorytetowej
Badania i rozwój nowoczesnych technologii (Działanie 1.4,
część badawcza) oraz czwartej Wsparcie wdrożeń wyników
prac B+R (Działanie 4.1 część wdrożeniowa). Projekt obejmie
część badawczą oraz część wdrożeniową w przypadku
pozytywnych wyników prac B+R. W pierwszym etapie
przeprowadzono specjalistyczne badania nad strukturą/
składem chemicznym, opracowano niezbędną dokumentację w
tym założenia koncepcyjne dotyczące technologii dla
przyszłego dostawcy urządzeń. To zadanie firma zleciła

jednostce naukowej. W ramach drugiego etapu firma zleciła
opracowanie technologii wraz instalacją. Informacje na temat
działania: Beneficjenci: przedstawiciele środowiska biznesu.
Instytucja przyjmująca wnioski: Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości, www.parp.gov.pl Tryb przyjmowania
wniosków: konkursowy. Poziom dofinansowania: a) prace
badawczo – rozwojowe – maksymalnie do 30 mln zł, b)
wdrożenie wyników – 20 mln zł. Przykładowe koszty
kwalifikowane: koszty personelu, koszty zakupu badań - prac
B+R, koszty aparatury i sprzętu na potrzeby części badawczej,
zakup maszyn i urządzeń, robót budowlanych oraz materiałów
budowlanych, nieruchomości, wartości niematerialnych i
prawnych, licencji, know - how, itd.
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I. WPROWADZENIE
Kolejną możliwość dofinansowania sektora nauki w obecnym
okresie budżetowym daje Program Operacyjny Rozwój Polski
Wschodniej.
Cały
program
skierowany
jest
do
5 województw tzw. ściany wschodniej, a więc: warmińsko –

mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego oraz
podkarpackiego.
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II. KLUCZOWE ZAŁOŻENIA
W ramach programu realizowane będą następujące priorytety:

Beneficjenci programu: sektor nauki, jednostki samorządu
terytorialnego, organizacje pozarządowe, instytucje ważne dla



Priorytet I – Nowoczesna gospodarka



Priorytet II - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

regionów z punktu widzenia rozwoju danych regionów: biura



Priorytet III – Wojewódzkie Ośrodki Wzrostu

planowania



Priorytet IV – Infrastruktura transportowa

wojewódzkie, instytucje otoczenia biznesu.



Priorytet V - Zrównoważony rozwój potencjału
turystycznego opartego o warunki naturalne



Priorytet VI – Pomoc techniczna.

przestrzennego,

urzędy

statystyczne
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III. BEZPOŚREDNIE WSPARCIE– WYBRANE PRZYKŁADY
Numer
Działania

Nazwa
Działania

Typy projektów
Wsparciem zostaną objęte projekty skierowane na poprawę infrastruktury
edukacyjnej, służące prowadzeniu działalności dydaktycznej w szczególności:

1.1

Infrastruktura
uczelni

- budowa i inne roboty budowlane, wyposażenie w niezbędny sprzęt naukowo –
badawczy obiektów dydaktycznych, laboratoriów, bibliotek,
- budowa i inne roboty budowlane dotyczące infrastruktury uczelni (domy
studenckie, obiekty administracji).
Wsparciem zostaną objęte projekty związane z tworzeniem i udostępnianiem
przedsiębiorcom infrastruktury do prowadzenia innowacyjnej działalności
gospodarczej, przyczyniające się do wzrostu konkurencyjności biznesu,
w szczególności:

1.3

Wspieranie
innowacji

- budowa i inne roboty budowlane oraz wyposażenie w sprzęt jednostek
naukowych wraz z zatrudnieniem wykwalifikowanej kadry naukowej,
- budowa i inne roboty budowlane i uruchomienie parków przemysłowych,
technologicznych oraz inkubatorów wraz z wyposażeniem znajdujących się w nich
laboratoriów oraz zatrudnieniem wykwalifikowanej kadry naukowej,
- budowa i inne roboty budowlane i uruchomienie centrów doskonałości, centrów
transferu technologii,
- tworzenie zaplecza infrastruktury badawczo – rozwojowej w przedsiębiorstwach,
itd.

Beneficjenci

Uczelnie Wyższe
Jednostki Samorządu Terytorialnego

Uczelnie publiczne
i nie publiczne
Jednostki Samorządu Terytorialnego
Instytucje wspierające rozwój
innowacyjny regionu
Agencje oraz fundacje rozwoju
regionalnego i lokalnego
Przedsiębiorcy
Organizacje pozarządowe
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IV. INSTYTUCJE

Instytucją Zarządzającą (IZ) dla Programu jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR).
Instytucją Pośredniczącą jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Internetowe
źródła informacji: www.mrr.gov.pl, www.parp.gov.pl, www.PolskaWschodnia.gov.pl
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I. WPROWADZENIE/KLUCZOWE ZAŁOŻENIA
Struktura programów europejskiej współpracy terytorialnej obejmuje:


Programy Współpracy Transgranicznej



Programy Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa



Programy Współpracy Transnarodowej



Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C
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BENEFICJENCI
1. Beneficjenci programów współpracy transgranicznej:

2. Beneficjenci programów współpracy transnarodowej:



jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli,





pozarządowe organizacje non-profit,



izby: gospodarcze, handlowe i rzemieślnicze,

obszarów miejskich oraz wiejskich, ochroną środowiska,
transportem, technologiami i innowacjami,



szkoły wyższe,

podmioty uczestniczące w realizacji polityki przestrzennej na
 podmioty i jednostki organizacyjne powoływane lub tworzone poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym,
przez państwo, wojewodów lub jst w celu świadczenia usług
 jednostki samorządu terytorialnego,
publicznych,
 instytucje zajmujące się rozwojem regionalnym i rozwojem



instytucje publiczne prowadzące działalność edukacyjną,
badawczą,


instytucje kultury,



kościoły i związki wyznaniowe,



euroregiony.



partnerzy społeczni i ekonomiczni,



organizacje pozarządowe,



agencje rozwoju regionalnego,



inne agencje zajmujące się promocją przedsiębiorczości,
innowacyjności itp.
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BENEFICJENCI
3. Beneficjenci programów współpracy międzyregionalnej:


władze regionalne i lokalne,



instytucje publiczne i jednostki organizacyjne powołane w
celu świadczenia usług publicznych w zakresie ochrony
środowiska, ochrony dziedzictwa naturalnego i kulturowego,
transportu publicznego,


agencje rozwoju regionalnego,



uczelnie wyższe,



instytuty naukowo-badawcze,



parki technologiczne,



inkubatory przedsiębiorczości,



centra innowacyjności,



organizacje turystyczne,



służby ratownicze,



inne instytucje.

Z perspektywy, możliwości wsparcia sektora nauki
najbardziej interesujący wydaje się Program INTERREG.
Działania podejmowane w ramach tego programu są
współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. INTERREG IV C w edycji w latach
2007- 2013 stanowi kontynuację wcześniejszych programów
międzyregionalnych INTERREG III C i umożliwia współpracę
partnerów z wszystkich państw członkowskich Unii
Europejskiej oraz Norwegii i Szwajcarii. Priorytety programu
obejmują tematykę innowacyjności oraz środowiska naturalnego.
INTERREG IV C - swoim zasięgiem obejmuje całe terytorium
Unii Europejskiej a więc 27 państw członkowskich oraz Norwegię
i Szwajcarię. W ramach tego programu wspierane będą działania
zmierzające do poprawy efektywności polityki regionalnej
poprzez promowanie innowacyjności i gospodarki opartej na
wiedzy oraz ochronę środowiska i zapobieganie zagrożeniom .

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie. Publikacja dla uczestników projektu: Menadżer Projektów Badawczych

49

KROK 2.

Programy Europejskiej

Współpracy Terytorialnej

W ramach programu realizowane będą następujące
priorytety:
Priorytet 1, obejmujący tematykę: innowacje, badania i
rozwój technologii, przedsiębiorczość i MŚP,
społeczeństwo informacyjne, zatrudnienie, kapitał ludzki i
edukacja,
Priorytet 2, obejmujący tematykę: ryzyko naturalne i
technologiczne, zmiany klimatyczne, gospodarka wodna,
zapobieganie powstawaniu odpadów i zarządzanie
odpadami, bioróżnorodność i ochrona dziedzictwa
naturalnego, jakość powietrza, energia i zrównoważony
transport, dziedzictwo kulturowe i krajobraz.
W ramach programy wyróżnia się następujące typy
interwencji:
Inicjatywy regionalne- projekty zainicjowane przez
podmioty na szczeblu regionalnym i lokalnym
ukierunkowane na wymianę doświadczeń w określonym
obszarze polityki w celu rozpoznania działań optymalnych
oraz opracowania nowych narzędzi i metod wdrożenia,

Projekty związane z kapitalizacją, czyli wykorzystaniem
rezultatów już zrealizowanych przedsięwzięć. Ten typ
projektów obejmuje także tzw. opcję szybkiej ścieżki.
Polega ona na tworzeniu sieci łączących regiony, które
pragną osiągnąć lepsze wyniki w danej dziedzinie.
Przykłady działań, które mogą być realizowane w ramach
Programu INTERREG IV C:


działania
informacyjne
i
promocyjne,
studia
i sprawozdania, analizy danych, spotkania i imprezy
projektowe, przygotowanie operacyjnych planów działań.

W projektach powinny uczestniczyć podmiotu reprezentujące
co najmniej trzy kraje a przynajmniej dwóch partnerów
powinno pochodzić z państw członkowskich UE oraz być
finansowanych z programu INTERREG IV C. Długość trwania
projektów to 36 miesięcy. Średni budżet projektów powinien
wynosić od 1 do 2 mln euro. Końcową datą kwalifikowalności
wydatków jest 31 grudzień 2014 r., co oznacza, że wszystkie
wydatki muszą być poniesione i rozliczone do tej daty.
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KROK 2.

Programy Europejskiej

Współpracy Terytorialnej

II. INSTYTUCJE

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Władza Wdrażająca Programy Europejskie. Internetowe źródła informacji:
www.mrr.gov.pl www.wwpe.gov.pl
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7 PR
Pomoc w obszarze badań
i rozwoju może być
przeznaczona także na
przedsięwzięcia w wymiarze
międzynarodowym oraz
krajowym, poniżej
przedstawiamy przykłady
kilku programów
skierowanych na wsparcie
sektora akademickiego
w obszarze badań.

I. 7 Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju
technologicznego (skrót 7 PR) jest największym
mechanizmem dofinansowania badań naukowych na poziomie
europejskim. Okres realizacji programy jest tożsamy z obecną
perspektywą budżetową i określony został na lata 2007 –
2013. Znacząca część funduszy programu jest przeznaczona
na granty badawcze w celu współfinansowania projektów
w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji.
System realizacji programu przewiduje nabory wniosków oraz
procedurę ich weryfikacji poprzez oceny eksperckie. Działania
w ramach 7 PR stanowią uzupełnienie narodowych
programów, dlatego też są traktowane jako „europejska
wartość dodana. Kluczowym elementem 7 PR jest ponad
narodowy charakter realizowanych działań, dlatego też
projekty realizowane są w konsorcjach międzynarodowych
skupiając uczestników z wieli państw. W ramach 7 PR
istnienie również możliwość realizacji projektów przez tzw.
indywidualne zespoły (bez zobowiązań współpracy
międzynarodowej). W takich przypadkach wskazana
europejska wartość dodana to nic innego jak
implementacja rezultatów badań z poziomu krajowego na
poziom europejski (www.erc.europa.eu)
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7 Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego

7 PR

Podstawowe cele 7 PR to:


wspieranie współpracy ponadnarodowej WSE wszystkich
obszarach badań i rozwoju technologicznego,



zwiększenie dynamizmu, kreatywności i doskonałości
europejskich badań naukowych w wiodących dziedzinach
nauki.



wsparcie na rzecz komercjalizacji – stosowania
rezultatów i rozpowszechnienia wiedzy uzyskanej
w wyniku działalności badawczej.
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7 Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego

7 PR

Poziom dofinansowania/struktura budżetu/system finansowania w ramach programu:

Działania badawczo – rozwojowe

do 50 % w przypadku organów publicznych o
charakterze nie zarobkowym, szkół średnich,
jednostek naukowych, organizacji
badawczych, przedstawicieli sektora MSP do
75 % (mikro, małych i średnich firm)

Badania pionierskie

do 100 %

Budżet w podziale na działania w mln euro
Cooperation

32 413

Ideas

7 510

People

4 750

Capacities

4 097

JRC

1 751

Całkowity budżet

50 521
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7 Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego

7 PR

SYSTEM FINANSOWANIA
1.Projekty realizowane w ramach współpracy

4.Wspracie na rzecz badań pionierskich

Wsparcie przeznaczone na projekty badawcze ma być
realizowane
przez
konsorcja
międzynarodowe,
ukierunkowane na stworzenie nowej wiedzy, nowych
technologii, produktów, wspólnych zasobów przeznaczonych
na badania. Realizowane przedsięwzięcia mogą być
skierowane do sektora biznesu.

Wsparcie na rzecz projektów prowadzonych przez
pojedyncze, krajowe lub ponadnarodowe zespoły badawcze.

2. Sieci doskonałości
Wsparcie na rzecz projektów realizowanych przez kilku
partnerów (instytucji naukowych) łączących swoje aktywności
w celu implementacji rozwiązań/wyników prowadzonych
działań w danej jednej dziedzinie
3. Działania koordynacyjne i wspierające

5.Wsparcie na
naukowców

rzecz

kształcenia

i

rozwoju

kariery

Wsparcie
projektów
proedukacyjnych
dedykowanych
środowiskom naukowym, w szczególności realizacji działań
programu Marie Curie
6.Badania na rzecz określonych grup
Wsparcie na rzecz projektów których znacząca część
koordynowana jest przez wyższe uczelnie, ośrodki badawcze
lub inne podmioty/organizacje, skierowanych na potrzeby
danych grup odbiorców – sektor MSP, sektor publiczny, itd.

Wsparcie na rzecz działań ukierunkowanych na stymulowanie
polityk badawczych (budowa sieci współpracy, wymiany
wiedzy, wspólne prace studyjne, międzynarodowy dostęp do
infrastruktury badawczej, konferencje, itd.)
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7 Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego

7 PR

SYSTEM FINANSOWANIA
7. Beneficjenci

8. Konstrukcja:

W zależności od danego działania/inicjatywy stosowane będą
różne zasady udziału. Potencjalni beneficjenci, to:

7 PR



zespoły badawcze na uniwersytetach, instytucjach
badawczych – jednostkach naukowych



sektor biznesu,



administracja
krajowa),



naukowcy,



organizacje społeczne, międzynarodowe

publiczna

(lokalna,

regionalna,

składa się z czterech programów szczegółowych, tj.:

Cooperation, Ideas, People, Capacities rozszerzonych
o program szczegółowy obejmujący nuklearne, uzupełnionych
o program szczegółowy obejmujący badania nuklearne
(EURATOM)
i działania Wspólnotowego Centrum
Badawczego (JRC).

reprezentujący kraje UE, państwa Azji Środkowej, Rosja, kraje
Śródziemnomorskie, Bałkańskie, itd. W ramach programu
premiowane są projekty polegające na współpracy
z partnerami trzecimi (m.in. w celu wspierania inicjatyw
zachęcających najlepszych naukowców z państw trzecich do
pracy na obszarze UE).
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7 Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego

7 PR

COOPERATION (WSPÓŁPRACA)
Program ma na celu wspieranie ponadnarodowej współpracy
naukowo-badawczej w wybranych dziesięciu obszarach
tematycznych:



Zdrowie,



Żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia,



Technologie informacyjne i komunikacyjne,



materiały

Nanonauki,
nanotechnolgie,
technologie produkcyjne,

i



Energia,



Środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi),



Transport (łącznie z aeronautyką),



Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne,



Przestrzeń kosmiczna,



Bezpieczeństwo.

nowe

Badania w ramach programu powinny być realizowane
w ramach wysokiej jakości projektów i sieci współpracy
instytucji badawczych tworzonych przez międzynarodowe
konsorcja.
Szczególną
uwagę
należy
zwrócić
na
zaangażowanie przedstawicieli sektora MSP, bowiem celem
działania jest uzyskanie co najmniej 15 % wsparcia na rzecz
tej grupy potencjalnych beneficjentów programu. W projektach
w ramach w/w programu muszą uczestniczyć przynajmniej 3
niezależne podmioty prawne z 3 różnych krajów
członkowskich. W przypadku projektów współpracy z krajami
trzecimi (collaborative project for specyfic international
cooperation actions) minimalna liczba uczestników wynosi od
2 do 4 z różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych
i ewentualnie dodatkowo 2 z różnych krajów trzecich.
Budżet każdego z projektów może obejmować koszty
bezpośrednie (np.: wynagrodzenia, koszty podróży, zakupu
niezbędnego sprzętu, itd.) i koszty pośrednie (np.: koszty
administracji, zarządzania, amortyzacji budynków, aparatury,
ubezpieczenia, zatrudnienia personelu administracyjnego, itd.)
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7 Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego
IDEAS (POMYSŁY)
Program wspiera badania znajdujące się na tzw. ”granicy
wiedzy” (frontier research) inicjowane przez naukowców we
wszystkich dziedzinach nauki - badania podstawowe i
stosowane. Uwarunkowanie wsparcia zależne jest od tego czy
mają one charakter poznawczy, pionierski. W ramach programu
dostępne są 2 typy projektów:
1.

dla naukowców początkujących

2.

dla naukowców doświadczonych

Każdego roku ogłaszany jest jeden konkurs dla obu kategorii
grup wnioskodawców. Inicjowanie projektów następuje
bezpośrednio przez naukowców, którzy mogą ubiegać się
o pomoc z zespołem badawczym, pełniąc role lidera (choć
funkcję lidera może pełnić inny podmiot/osoba). Zarówno lider
jak i członkowie zespołu mogą pochodzić z dowolnego kraju .

PEOPLE (LUDZIE)
Celem programu jest ilościowe i jakościowe wzmacnianie
potencjału ludzkiego w zakresie badań i rozwoju
technologicznego w Europie oraz zachęcanie do mobilności
międzynarodowej i międzysektorowej.

7 PR

CAPACITIES (MOŻLIWOŚCI)
Program ma na celu wspieranie kluczowych aspektów
europejskiego potencjału w zakresie badań, rozwoju
technologicznego i innowacji takich, jak infrastruktury badawcze,
regionalne klastry badawcze, rozwój pełnego potencjału
badawczego we wspólnotowych regionach konwergencji
i regionach najbardziej oddalonych, badania na rzecz małych
i średnich przedsiębiorstw, problemy budowy społeczeństwa
opartego na wiedzy, koordynacja polityki badawczej oraz
horyzontalne
działania
w
zakresie
współpracy
międzynarodowej .

JOINT RESEARCH CENTRE (WSPÓLNOTOWE
CENTRUM BADAWCZE) JRC
7PR będzie wspierał działania naukowe i technologiczne
prowadzone przez JRC nie należące do obszaru badań
jądrowych. JRC uzupełnia działania prowadzone przez
w państwach członkowskich związane z wykorzystaniem
funduszy strukturalnych, zwłaszcza w przemyśle, rolnictwie
i edukacji, ochronie środowiska.
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7 Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego

7 PR

JOINT RESEARCH CENTRE (WSPÓLNOTOWE
CENTRUM BADAWCZE) JRC

7PR będzie wspierał działania naukowe i technologiczne
prowadzone przez JRC nie należące do obszaru badań
jądrowych. JRC uzupełnia działania prowadzone przez
w państwach członkowskich związane z wykorzystaniem
funduszy strukturalnych, zwłaszcza w przemyśle, rolnictwie
i edukacji, ochronie środowiska.

EURATOM
Program ma na celu wspieranie działań badawczoszkoleniowych z zakresu energetyki jądrowej.
Instytucje realizujące/zaangażowane: Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego, Krajowy Punkt Kontaktowy
Internetowe źródła informacji:
www.mrr.gov.pl
www.kpk.gov.pl
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Program Patent
Plus
Program

Patent

Plus

wsparcie
patentowania
wynalazków, ma na celu unowocześnienie procesu transferu
technologii z jednostek naukowych do gospodarki poprzez
wsparcie uzyskiwania ochrony patentowej wynalazków
powstających w jednostkach naukowych. Dodatkowo, efektem
programu będzie podniesienie świadomości kadry B+R w
zakresie znaczenia ochrony własności przemysłowej dla
komercjalizacji nowoczesnych rozwiązań oraz ułatwienie
jednostkom naukowym pozyskiwania w tym w celu partnerów
biznesowych. W ramach programu wspierane będą działania
na rzecz pozyskiwania partnerów do komercjalizacji
wynalazków, prowadzenie szkoleń w celu upowszechnienia
wiedzy
o ochronie własności przemysłowej jak również wsparcie na
rzecz przygotowania zgłoszenia patentowego w Urzędzie
Patentowym
RP,
w
procedurze
międzynarodowej,
procedurach regionalnych lub procedurze krajowej do urzędu
patentowego państwa innego niż Polska, w tym czynności
rzecznika patentowego.

Beneficjenci programu:



uczelnie



akademickie inkubatory przedsiębiorczości



centra transferu technologii



jednostki naukowe



parki technologiczne



konsorcja badawczo-rozwojowe



podmioty działające na rzecz nauki



centra doskonałości



fundacje
wspierające
transfer
technologii
i przedsiębiorczości, posiadające siedzibę w RP
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Program Patent
Plus
Poziom dofinansowania/struktura budżetu

Na realizację programu przeznacza się 5 mln zł rocznie Maksymalna kwota dofinansowania z budżetu
państwa może wynosić 90% planowanych kosztów realizacji projektu (z zastrzeżeniem przepisów
dotyczących pomocy publicznej de minimis).

Instytucje realizujące
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Internetowe źródła informacji: www.nauka.gov.pl
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Kreator

Innowacyjności

Kreator

innowacyjności

-

wsparcie innowacyjnej
przedsiębiorczości akademickiej jest programem który ma
stymulować do rozwoju kadr oraz kompetencji oraz kwalifikacji
środowiska akademickiego w zakresie przedsiębiorczości,
komercjalizacji wyników badań, własności intelektualnej.
W ramach programu będą wspierane działania na rzecz
efektywnej komercjalizacji wyników prac B+R, wsparciu
jednostek
odpowiedzialnych
za
transfer
technologii
w jednostkach naukowych. Celem programu jest usprawnienie
komunikacji pomiędzy nauką oraz biznesem.

Beneficjenci programu:


uczelnie,



akademickie inkubatory przedsiębiorczości,



centra transferu technologii,



jednostki naukowe,



parki technologiczne,



konsorcja badawczo-rozwojowe,



podmioty działające na rzecz nauki.
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Kreator

Innowacyjności

W ramach programu finansowane zostaną
następujące rodzaje przedsięwzięć:
1. tworzenie i wdrażanie uczelnianych systemów

komercjalizacji nowoczesnych technologii,
2. przygotowanie i wdrożenie procedur zarządzania

Poziom dofinansowania/struktura budżetu
Maksymalna kwota dofinansowania z budżetu państwa może
wynosić 90% planowanych kosztów realizacji projektu
(z zastrzeżeniem przepisów dotyczących pomocy publicznej
de minimis).

własnością intelektualną w uczelniach,
3. tworzenie i obsługa baz danych zawierających informacje

Instytucje realizujące

o wynikach badań naukowych,

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Internetowe źródła informacji: www.nauka.gov.pl

4. zakup usług doradczych i szkoleniowych - z zakresie

zadań, o których mowa w pkt 1 i 2 lub świadczenie usług
doradczych i szkoleniowych - z zakresu zadań, o których
mowa w pkt 1 i 2, przez podmioty wymienione w §2,

Ponadto warto przeanalizować informacje na temat
następujących programów:

5. udział w wystawach i targach dotyczących współpracy

jednostek naukowych z przedsiębiorstwami,
6. działalność informacyjno - promocyjna - polegająca na

prowadzeniu działań edukacyjnych dotyczących
komercjalizacji wiedzy, transferu technologii,
przedsiębiorczości, wśród studentów i kadry naukowej,



Program Exterius,



Program Homing Plus,



Program Idee dla Polski,



Program VENTURES.

7. zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby realizacji zadań

określonych w pkt 1-6.
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Poza przedstawionymi powyżej programami, wsparcie działalności sektora
naukowego jest również możliwe w ramach tzw. Regionalnych Programów
Operacyjnych, które są wdrażane w poszczególnych województwach.
Poniżej znajduje się zbiorcze zestawienie informacji .

Lp.

1.

Nazwa programu
Regionalny Program
Operacyjny dla
Województwa
Dolnośląskiego

Numer Działania
1.4. Infrastruktura wspierająca innowacyjność i
przedsiębiorczość w regionie

Gdzie szukać informacji

www.fundusze.dolnysląsk.pl

7.4 Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego

2.

Regionalny Program
Operacyjny dla
Województwa
Kujawsko –
Pomorskiego

2.2 Regionalna infrastruktura B+R

3.

Regionalny Program
Operacyjny dla
Województwa
Lubelskiego

4.

Regionalny Program
Operacyjny dla
Województwa
Lubuskiego

2.4 Transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze
świata nauki do przedsiębiorstw

3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej

www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl

5.2 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju
technologii

8.1 Infrastruktura dydaktyczna i społeczna szkół wyższych

www.rpo.lubelskie.pl

www.lrpo.lubuskie.pl

4.2 Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej
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Lp.

Nazwa programu

Numer Działania
III.1 Wsparcie jednostek B+R

5.

Regionalny Program
Operacyjny dla Województwa
Łódzkiego

6.

Regionalny Program
Operacyjny dla Województwa
Małopolskiego

7.

Regionalny Program
Operacyjny dla Województwa
Mazowieckiego

8.

Regionalny Program
Operacyjny dla Województwa
Opolskiego

9.

Regionalny Program
Operacyjny dla Województwa
Podkarpackiego

10.

Regionalny Program
Operacyjny dla Województwa
Podlaskiego

Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności

Regionalna sieć transferu rozwiązań innowacyjnych

11.

Regionalny Program
Operacyjny dla Województwa
Pomorskiego

Gdzie szukać informacji
www.rpo.lodzkie.pl

III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach

1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych

www.fundusze.malopolska.pl

5.1 Krakowski Obszar Metropolitalny jako własny
węzeł europejskiej przestrzeni badawczej
Wzmocnienie sektora badawczo – rozwojowego

www.mazovia.eu

Budowa sieci współpracy nauka - gospodarka
1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz
przedsiębiorstw

www.opolskie.pl

5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury
edukacyjnej
Regionalny system innowacji

www.rpo.podkarpackie.pl

5.1 Infrastruktura edukacyjna
www.wrotapodlasia.pl

6.1 Wsparcie infrastruktury z zakresu edukacji

2.1 Infrastruktura edukacyjna i naukowo dydaktyczna

www.dpr.woj-pomorskie.pl
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Lp.

Nazwa programu

Numer Działania

12

Regionalny Program
Operacyjny dla Województwa
Śląskiego

Transfer technologii i innowacji
8.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego

13

Regionalny Program
Operacyjny dla Województwa
Świętokrzyskiego

2.1 Rozwój innowacji, wspieranie działalności
dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz
placówek sektora B+R

Gdzie szukać informacji

www.rpo.silesia-region.pl

www.rpo-świętokrzyskie.pl

Inwestycje w infrastrukturę badawczą instytucji B+R
oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji
technologicznych
14

Regionalny Program
Operacyjny dla Województwa
Warmińsko - Mazurskiego

15

Regionalny Program
Operacyjny dla Województwa
Wielkopolskiego

16.

Regionalny Program
Operacyjny dla Województwa
Zachodniopomorskiego

Tworzenie parków technologicznych,
przemysłowych i inkubatorów
przedsiębiorczości

www.rpo.warmia.mazury.pl

Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania
kooperacyjne pomiędzy jednostkami
naukowymi i badawczo – rozwojowymi
a przedsiębiorstwami

1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z
Regionalna Strategią Innowacji

1.2.2 Infrastruktura B+R

www.wrpo.wielkopolska.pl

www.rpo.wzp.pl
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Krok 3.

PRZYGOTOWANIE

PROJEKTU

KROK 3.

Przygotowanie

Projektu

CO TO JEST PROJEKT ...
Definicja projektu ma szerokie znaczenie, używane w wielu
dziedzinach życia społeczno – gospodarczego. Projekt to zbiór
zadań/działań których realizacja nastawiona jest na
osiągnięcie jakiegoś/określonego celu – rezultatu. Z
perspektywy środków pomocowych (zarówno krajowych jak
i UE) wyróżnić można podział projektów, według tj.:

I.

Rodzaju: projekty konkursowe, indywidualne,
systemowe

II.

Występowania pomocy publicznej: projekty objęte
pomocą publiczną i nie objęte pomocą publiczną

III.

Kryterium dochodu: projekty generujące dochód i nie
generujące dochodu

JAK SIĘ DO TEGO ZABRAĆ ...
Przed przystąpieniem do opracowywania założeń projektu,
warto przemyśleć czy istnieje możliwość uzyskania
zewnętrznych źródeł dofinansowania naszych planów. Aby
ustalić z jakiego programu/działania będziemy chcieli
skorzystać
warto
przeanalizować
cele
planowanego
przedsięwzięcia w kontekście dostępnych instrumentów

wsparcia, strategii naszej organizacji czy naszych własnych
planów. Poniżej przedstawiamy kilka podstawowych zasad,
które są nieodłącznym elementem realizacji każdego projektu
niezależnie od dziedziny.
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KROK 3.

Przygotowanie
ZASADA NUMER 1
Ubieganie się o środki pomocowe (zarówno UE jak również
krajowe) jest trudne i czasochłonne, natomiast finalnie bardzo
opłacalne. Wymaga określenia potrzeb, zdiagnozowania
zasobów i dodatkowo cierpliwości ale przede wszystkim
zrozumienia obowiązujących reguł oraz dostosowania się do
licznych przepisów. Ponadto, wymaga nakładów finansowych

Projektu

i powinno wpisywać się w długoletnią strategię rozwoju danej
organizacji, instytucji odpowiadając na jej potrzeby których
zaspokojenie stanie się czynnikiem stymulującym dalszy
rozwój. Ważne: wszystkie środki pomocowe są środkami
dodatkowymi i mają stanowić uzupełnienie posiadanych
zasobów w tym funduszy w danej organizacji/instytucji.

ZASADA NUMER 2
Przeanalizuj potrzeby, określ plan strategiczny
Niezwykle ważną kwestią jest właściwe zdiagnozowanie
potrzeb oraz określenie strategii rozwoju na najbliższe lata.
Dzięki temu będziemy posiadać pełen pogląd na plany
rozwoje, usystematyzujemy braki, potrzeby. Wyznaczenie
strategii będzie pełnić funkcję drogowskazu niezbędnego do
dalszych działań związanych z pozyskaniem zewnętrznych
źródeł finansowania. Opracowując założenia naszej strategii

warto pamiętać, iż największe wsparcie uzyskają projekty
średnio i długookresowe wpisujące się w precyzyjnie ułożony
plan rozwoju danej jednostki/organizacji wpływający na rozwój
regiony/kraju.
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KROK 3.

Przygotowanie
ZASADA NUMER 3
Zdiagnozuj zasoby
Podejmując decyzje o ubieganiu się o wsparcie
z zewnętrznych źródeł finansowania, warto precyzyjnie
określić posiadane zasoby: kadrowe, infrastrukturalne,
czasowe ale przede wszystkim finansowe. Należy pamiętać, iż
każdy potencjalny Beneficjent ma obowiązek zabezpieczenia

Projektu

środków własnych na rzecz realizacji danego projektu. To ma
gwarantować, iż w przypadku opóźnień w dokonywaniu
przyszłych płatności przez Instytucje Wdrażającą odpowiedzialną za koordynację danego programu/działania
wsparcia, Beneficjent zobowiązuje się do realizacji projektu
zabezpieczając jego płynność finansową.

ZASADA NUMER 4
Wybierz właściwy program/działanie
Jeżeli mamy określony cel, pomysł, zdiagnozowaliśmy swoje
możliwości, przyszedł czas na wybór działania/programu i
przygotowanie projektu. Na wstępnie powinniśmy wnikliwie
przeanalizować obowiązująca dla danego programu/działania
dokumenty
(regulamin
konkursu,
wytyczne
dla

wnioskodawców, kryteria wyboru projektów, instrukcje etc.).
Przygotowując
projekt
nie
wolno
zapominać
o obowiązkach w trakcie jego realizacji ale również po
zakończeniu
(np.:
konieczności
stosowania
PZP,
opracowywania wniosków o płatność, czy terminu
przechowywania dokumentów projektowych).
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KROK 3.

Przygotowanie

Projektu

ZASADA NUMER 5
Opracuj i przygotuj wszystkie niezbędne dokumenty
Po zapoznaniu się z całością obowiązującej dla danego
programu dokumentacji, należy rozpocząć prace nad
opracowywaniem wymaganych dokumentów (formularz
wniosku o dofinansowanie, biznes plan czy studium
wykonalności). Nie wolno zapominać o konieczności
skompletowania wszystkich wymaganych załączników. W
zależności od programu/działania ale również rodzaju
konkursu może wystąpić konieczność przygotowania wniosku
w wersji elektronicznej w tzw. Generatorze Wniosków.

nakładach. Oczywiście nie możemy zapominać o dodatkowych
celach pośrednich.
Jedną z dobrych metod formułowania celów danego
przedsięwzięcia jest reguła SMART określająca iż cele
projektu powinny być:
- sformułowane w sposób prosty,
- łatwo mierzalne za pomocą wskaźników,
- osiągalne,
- istotne z punktu widzenia strategii organizacji
- posiadające jasno określony termin ich osiągnięcia

Podsumowując poprawnie przygotowany projekt powinien
spełniać kilka warunków, tj.:
1.
przed ostatecznym złożeniem dokumentów warto
sprawdzić czy nie zmieniły się obowiązujące kryteria ale
również założenia,
2. projekt powinien mieć precyzyjnie określony cel, wiemy
wówczas co planujemy osiągnąć w jakim czasie i jakich

3. dobrze skonstruowany budżet oraz harmonogram i zakres.
Wymienione elementy są podstawą każdego projektu. Zakres
określa zaplanowane aktywności – zadania, harmonogram
wskazuje kolejność wykonania tychże zadań oraz czas ich
realizacji. Budżet określa koszty jakie poniesiemy na realizację
zaplanowanych zadań.
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KROK 3.

Przygotowanie
ZASADA NUMER 5
4. przed złożeniem dokumentów warto raz jeszcze
przeanalizować zasoby jakie będą zaangażowane w realizację
projektu z ustaleniem podziału zadań i kompetencji. Warto
przeanalizować również określenie narzędzi monitorowania
postępów prac w projekcie.

Projektu

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej to trudny
proces, wymagający czasu. Czas poświęcony na
precyzyjne zaplanowanie całego przedsięwzięcia będzie
procentować na etapie wdrożenia – realizacji projektu
w postaci mniejszej liczby problemów i potencjalnych
zagrożeń.
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Krok 4.
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