
Marzena Mażewska
prezes zarządu SOOIPP

Uwagi i wnioski 
do konstrukcji 
Programu 
Operacyjnego 
FENG



www.sooipp.org.pl

• Program wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom zarówno przedsiębiorstw, jak i Instytucji 
Otoczenia Biznesu. Wprowadzając istotną zmianę szczególnie w podejściu do przedsiębiorstw.

• Modułowa konstrukcja aplikacji dotacyjnych dla MSP jest ciekawym rozwiązaniem, chociaż 
zapewne będzie trudnym zadaniem w zakresie oceny projektów. 

• Analiza stanu w odniesieniu do części programu ukierunkowanej na szeroko rozumiany rozwój 
infrastruktury IOB jest zdawkowa, nie poparta kontekstem PO IR ani wskaźnikami z realizacji 
programów wspierających MSP z poprzedniej perspektywy finansowej.

• Wskaźniki realizacji Programu pomimo tego, że w ponad połowie dotyczą finansowania innowacji 
nie uwzględniają liczby wdrożonych innowacji, wartości nakładów inwestycyjnych natomiast 
obejmują etaty B+R i liczbę miejsc pracy, które w wyniku wdrażania innowacji nie zawsze będą się 
zwiększać.

Ogólna ocena programu
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• Planowana skala inwestycji w Klastry i Ośrodki Innowacji na poziomie 43% wartości 
budżetu Programu Operacyjnego powinna mieć odzwierciedlenie w postaci przypisania im ról we 
wspieraniu rozwoju innowacyjności gospodarki. W przeciwnym razie skuteczność tego wsparcia 
będzie mniej niż niska i nie przełoży się na realne zmiany w gospodarce.

• Brak jest jakiegokolwiek powiązania planowanego działania akredytowanych  konsorcjów z 
instrumentami finansowymi skierowanymi do przedsiębiorców. Może to skutkować sytuacją 
podobną do obecnej, gdzie certyfikat ministerialnej akredytacji nie jest powiązany z żadnym 
instrumentem finansowym dla MSP i pełni funkcję promocyjną.

• Powierzenie jednostkom administracji publicznej zadania doradztwa dla  przedsiębiorstw w 
zakresie doboru instrumentów wsparcia innowacji wobec prowadzonych równolegle  działań w 
zakresie rozwoju kompetencji akredytowanych Ośrodków Innowacji uważamy za niezasadne. 
Doradztwo w zakresie wdrażania innowacji wymaga szerokiej znajomości rynku i wielu aspektów 
zarządzania przedsiębiorstwem. Zadanie to powinno być powierzone akredytowanym ośrodkom, 
które już teraz świadczą takie wsparcie dla MSP.
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• Klastry stanowią cenny element na mapie gospodarczej jednak proponowane w programie 
finasowanie klastrów w obszarze budowy infrastruktury B+R wydaje się być działaniem, które  
bardziej osłabi niż wzmocni więzi przedsiębiorstw ze sferą nauki. To raczej klastry powinny 
pozyskiwać w swój poczet instytucje wyspecjalizowane jak np. uczelnie i badawcze  instytuty 
publiczne, komercyjne laboratoria badawcze lub parki technologiczne dysponujące laboratoriami. 

• Planowane szerokie działania wspierające obszar seed i Venture Capital zostały wsparte 
stwierdzeniem: chociaż większość z tego rodzaju przedsięwzięć nie odnosi sukcesu, to są wśród 
nich takie, które w stosunkowo krótkim czasie przekształcają się w korporacje transnarodowe o 
wielomilionowych przychodach. Doświadczenia środowiska Ośrodków Innowacji zaangażowanych 
w szereg inicjatyw typu Platformy startowe czy projekty Scale-up wskazują na niski potencjał 
innowacyjny start-upów co nie wskazuje na istotną konieczność rozbudowy zaplecza 
inwestycyjnego.
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