
Jak skutecznie sięgać po środki z unii europejskiej cz. 18

Czy wszystkie programy w ramach POIG są jednakowo popularne? 

Jak pokazało życie, nie wszystkie programy w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka cieszą się dużym zainteresowaniem. Ponieważ Polska jest rozliczana z tego jak 

wykorzystuje przyznane limity – dlatego Ministerstwo Gospodarki zaczęło dociekać co na to 

wpływa – czy względy formalne, czy też złe dopasowanie programu do faktycznych potrzeb 

beneficjentów.

Aby to zbadać Minister Rozwoju Regionalnego zlecił badanie „Problemy i bariery w 

realizacji PO IG” wśród 453 respondentów. Dominowali w nich beneficjenci (311) pozostali 

to  nieskuteczni  wnioskodawcy  (142)  aplikujący  w  działaniach  Programu  Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka (dalej POIG).

Cześć  respondentów  mimo,  iż  skutecznie  pozyskała  środki  na  dofinansowanie  swoich 

pomysłów miała wcześniejsze doświadczenia z nieskutecznym składaniem wniosku.

Wyniki  badań  pokazują,  że  najczęstszą  tego  przyczyną  były  nadmierne  wymogi 

formalne nie przystające do rzeczywistości. Wyróżnia się w nich:

• Zbyt szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy; trudność w jego dopasowaniu 

prowokuje  późniejsze  anektowanie  umów  i  wpływa  na  opóźnienia  w  realizacji 

działań;

• Opóźnienia w działaniach powodują, że koniecznym staje się sięganie po inne źródła 

finansowania by można było realizować projekt, to z kolei generuje dodatkowe koszty 

nie wykazywane wcześniej we wniosku;

• Niska jakość szkoleń i spotkań informacyjnych przed wdrażaniem nowych programów 

wpływa na jakość składanych wniosków, to absorbuje kadrę oceniającą,  rzutuje na 

większy odsetek wycofujących się mimo już złożonego wniosku;

• Zmiany  wymogów  formalnych  w  trakcie  już  ogłoszonych  konkursów,  zmiany 

generatora utrudniają dobre wypełnienie aplikacji;

• Niepotrzebne  wymagania  niektórych  dokumentów na etapie  składania  wniosków o 

płatność  –  dublowanie  informacji  –  wydłuża  czas  i  zwiększa  uciążliwość  w 

aplikowaniu o pomoc;
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• Niska jakość oprogramowania wspomagającego ocenę wniosków; Jego poprawa może 

usprawnić pracę i uniknięcie wielokrotnego pisania tych samych dokumentów;

• Zmieniające  się  procedury  wydłużają  czas  na  złożenie  wniosku  wpływa  też  na 

efektywność pracy Instytucji Wdrażającej;

• Wydłużona droga uzyskiwania interpretacji i brak jednolitość stanowisk nie ułatwia 

rozwiązywania trudnych zagadnień.

Raport  Fundacji Europejskie  Centrum  Przedsiębiorczości: „Ocena  przyczyn  niewielkiego 

zainteresowania  potencjalnych  beneficjentów  realizacją  projektów  w  ramach  wybranych 

działań  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka”  wskazuje wg stanu na koniec 

października  2009  roku,  na  działania  (programy),  w  których  składanych  jest  najmniej 

wniosków o dofinansowanie (wniosków poprawnych pod względem formalnym):

a) poddziałanie  1.3.2  Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach 

naukowych w wyniku prac B+R (łącznie 36 złożonych wniosków o dofinansowanie);

b) poddziałanie 4.5.1 Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym (łącznie 6 złożonych

wniosków o dofinansowanie);

c)  działanie  5.1  Wspieranie  rozwoju  powiązań  kooperacyjnych  o  znaczeniu 

ponadregionalnym (łącznie 9 złożonych wniosków o dofinansowanie);

d) poddziałanie 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej

(łącznie 45 złożonych wniosków o dofinansowanie);

e)  poddziałanie  6.2.2  Wsparcie  działań  studyjno-koncepcyjnych  w ramach  przygotowania 

terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych  (łącznie  27 złożonych wniosków o 

dofinansowanie);

f)  działanie  8.4  Zapewnienie  dostępu  do  Internetu  na  etapie  „ostatniej  mili”  (łącznie  14 

złożonych wniosków o dofinansowanie).

Na te działania zostały zaalokowane znaczne kwoty. Według danych Ministerstwa Rozwoju 

Regionalnego na koniec października 2009, wykorzystanie środków w żadnym z powyższych 

działań nie przekroczyło 7 % alokacji biorąc pod uwagę wartość podpisanych umów.
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