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Zał cznik Nr 1

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje
współfinansowane ze rodków strukturalnych
(działanie 1.4 SPO-WKP)
Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy mi dzy sfer badawczo-rozwojow
a gospodark
Działanie 1.4 jest jednym z działa realizowanych w ramach Sektorowego
Programu Operacyjnego – Wzrost konkurencyjno ci przedsi biorstw Priorytetu 1
Rozwój przedsi biorczo ci i wzrost innowacyjno ci poprzez wzmocnienie instytucji
otoczenia biznesu.
Celem jest poprawa konkurencyjno ci gospodarki poprzez podnoszenie
poziomu innowacyjno ci przedsi biorstw, w tym zwi kszenie transferu nowoczesnych
rozwi za technologicznych, produktowych oraz organizacyjnych do gospodarki
i instytucji.
Projekty w ramach działania 1.4 s realizowane na terenie całego kraju.
Wspomagane s projekty, których celem jest poprawa pozycji konkurencyjnej
polskiego przemysłu obejmuj ce badania stosowane i prace rozwojowe wył cznie w
zakresie bada przemysłowych i przedkonkurencyjnych, podejmowane przez
przedsi biorstwa lub grupy przedsi biorstw samodzielnie lub we współpracy z
instytucjami B+R.
W ramach działania wzmacniana jest sfera instytucji naukowych
współpracuj cych z gospodark . Osi gane to jest dzi ki dofinansowaniu instytucji
naukowych, które działaj na rzecz rozwoju technologii (Centra Zaawansowanych
Technologii oraz Centra Doskonało ci) w priorytetowych dla polskiej gospodarki
dziedzinach, budowie laboratoriów naukowo-badawczych oraz ich wyposa eniu w
aparatur naukow , a tak e wspieraniu bada stosowanych i prac rozwojowych
ukierunkowanych na rozwój nowych technologii dla sektora produkcyjnego i
usługowego.
Kolejnym obszarem wsparcia obj te s podmioty, realizuj ce projekty badawcze
i celowe wspomagaj ce tworzenie strategii rozwoju gospodarczego w oparciu o rozwój
nauki i nowych technologii zarówno na poziomie makro- jak i mikro-gospodarczym
przy wykorzystaniu metod foresightu.
Działanie 1.4 jest zgodne ze Strategi Lizbo sk UE i tworzeniem Europejskiej
Przestrzeni Badawczej, a tak e tworzy warunki sprzyjaj ce rozwojowi gospodarki
opartej na wiedzy.
Wsparcie ze rodków publicznych w ramach działania ma charakter wsparcia
finansowego dla projektów celowych, wył cznie w zakresie bada przemysłowych i
przedkonkurencyjnych oraz wsparcia finansowego na inwestycje.
Dofinansowanie przekazywane jest jako refundacja cało ci lub cz ci wydatków
kwalifikowanych poniesionych w wyniku realizacji projektu.
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Dofinansowanie projektów współfinansowanych ze rodków funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej odbywało si na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 2,3 i 4
ustawy z dnia 8 pa dziernika 2004 r. o zasadach finansowania nauki oraz Uzupełnienia
Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjno ci przedsi biorstw
b d cego zał cznikiem do rozporz dzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6
sierpnia 2004 r w sprawie przyj cia Uzupełnienia Sektorowego Programu
Operacyjnego Wzrost konkurencyjno ci przedsi biorstw, lata 2004-2006 (Dz.U. 2004
nr 197 poz. 2023).
W ustawie bud etowej na współfinansowanie działania 1.4 ze rodków
bud etowych (1/4 wkładu) zaplanowano kwot w ł cznej wysoko ci 38.000.000 zł, co
stanowi 1,31 % rodków na nauk , z tego:
• w rozdziale 73001 § 4309 programy i projekty
badawczo-rozwojowe współfinansowane ze rodków
strukturalnych w dziedzinie nauk przyrodniczych

5.000.000 zł

• w rozdziale 73002 § 4309 programy i projekty
badawczo-rozwojowe współfinansowane ze rodków
strukturalnych w dziedzinie nauk technicznych

15.000.000 zł

• w rozdziale 73005 § 6229 inwestycje współfinansowane
ze rodków strukturalnych

18.000.000 zł

Minister Edukacji i Nauki decyzj Nr 21/W1/2005 z dnia 13 grudnia 2005 r.
zmniejszył powy sz kwot o 35.149.133 zł i ustalił ostatecznie kwot na to działanie
w wysoko ci 2.850.867 zł (Tablica Nr 1.1), z tego:
• w rozdziale 73001 § 4309

0 zł

• w rozdziale 73002 § 4309

31.863 zł

• w rozdziale 73005 § 6229

2.819.004 zł

W 2005 r. na dzialanie 1.4 wydatkowano rodki w wysoko ci 2.850.867 zł
tj. 100 % planu po zmianach, z tego 2.819.004 zł na inwestycje współfinansowane z
funduszy strukturalnych (Tablica Nr 1.1).
Niewykonanie wydatków do wysoko ci rodków zaplanowanych w ustawie
bud etowej wynikn ło z opó nie
w tworzeniu podstaw instytucjonalnoproceduralnych absorpcji rodków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na
szczeblu instytucji zarz dzaj cej oraz niewpłyni cia odpowiedniej liczby wniosków o
dofinansowanie.
Całkowita kwota wydatków na działanie 1.4 tj. w wysoko ci 2.850.867 zł
została zgłoszona a nast pnie wykazana w zał czniku nr 3 do rozporz dzenia RM z
dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie wydatków bud etu pa stwa, które w 2005 r. nie
wygasaj z upływem roku bud etowego (Dz. U. Nr 245, poz. 2082).
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W 2005 r. dofinansowanie działania 1.4 SPO–WKP w ramach programów i
projektów badawczo-rozwojowych realizowane było tylko w dziedzinie nauk
technicznych (rozdział 73002 § 4309) poprzez:
poddziałanie 1.4.1 pn. „Projekty celowe obejmuj ce badania stosowane i prace
rozwojowe wył cznie w zakresie bada przemysłowych i przedkonkurencyjnych
prowadzonych przez przedsi biorstwa lub grupy przedsi biorstw samodzielnie
albo we współpracy z instytucjami sfery B+R”
• zawarto 9 umów na kwot ogółem 2.751.297,46 zł, w tym w 2005 r. na
realizacj dofinansowania w wysoko ci 31.863 zł,
poddziałanie 1.4.5 pn. „Projekty badawcze i celowe w obszarze monitorowania i
prognozowania rozwoju technologii (z ang. foresight)”
• zawarto 2 umowy na kwot ogółem 537.500,00 zł, z czego w 2005 r. nie
realizowano dofinansowania.
Ł cznie w 2005 r. w ramach działania 1.4 zawarto 11 umów na programy i
projekty badawczo-rozwojowe współfinansowane ze rodków strukturalnych w
dziedzinie nauk technicznych na kwot ogółem 3.288.797,46 zł, z tego wydatkowano
kwot 31.863 zł.
rodki finansowe w ramach tych projektów przyznawane s :
1) Centrom Zaawansowanych Technologii,
2) jednostkom naukowym,
3) przedsi biorstwom lub grupom przedsi biorstw,
4) podmiotom realizuj cym projekty badawcze i celowe wspomagaj ce tworzenie
strategii rozwoju gospodarczego uwzgl dniaj c rozwój nauki i nowych
technologii zarówno na poziomie makro- jak i mikro-gospodarczym (z ang.
foresight).

W 2005 r. dofinansowanie inwestycji działania 1.4 SPO–WKP (rozdział 73005
§ 6229) realizowane było poprzez:
poddziałanie 1.4.2 pn. „Inwestycje zwi zane z budow , modernizacj
i
wyposa eniem laboratoriów
wiadcz cych specjalistyczne usługi dla
przedsi biorstw, realizowane przez jednostki naukowe”
• zawarto 35 umów na kwot ogółem 11.747.714,60 zł, w tym na realizacj
w 2005 r. dofinansowania w wysoko ci 1.830.173 zł;
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poddziałanie 1.4.3 pn. „Inwestycje zwi zane z budow , modernizacj
i
wyposa eniem specjalistycznych laboratoriów CZT i Centrów Doskonało ci
działaj cych w priorytetowych dziedzinach rozwoju polskiej gospodarki”
• zawarto 28 umów na kwot ogółem 29.594.028,18 zł, w tym w 2005 r. na
realizacj dofinansowania w wysoko ci 988.831 zł.
Ł cznie w 2005 r. na dofinansowanie inwestycji w ramach działania 1.4
zawarto 63 umowy na kwot ogółem 41.341.742,78 zł, z tego wydatkowano kwot
2.819.004 zł.
rodki finansowe w ramach inwestycji działania 1.4 przyznawane s :
1) Centrom Zaawansowanych Technologii,
2) Centrom Doskonało ci,
3) jednostkom naukowym.

* * *
Szczegółowe zestawienie liczby zawartych umów w 2005 r, tytułów
programów, projektów i inwestycji oraz dofinansowania ze rodków bud etowych
(1/4 wkładu) działania 1.4 SPO-WKP, w podziale na rozdziały, paragrafy i
poddziałania przedstawia tablica nr 1.2.

* * *
Dzi ki realizacji działania 1.4 powinny zosta osi gni te m.in. nast puj ce efekty:
• poprawa warunków działalno ci B+R,
• zacie nienie współpracy pomi dzy sfer B+R a przedsi biorstwami, dzi ki
realizacji wspólnych projektów, maj cych wpływ na wzrost konkurencyjno ci
gospodarki,

• zwi kszenie nakładów na prace B+R w przedsi biorstwach globalnie i jako
udział w krajowych nakładach na B+R.

Rola MEiN w działaniu 1.4 SPO-WKP
MEiN jest jedn z instytucji wdra aj cych Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjno ci Przedsi biorstw. Posiada w tym programie status jednostki
po rednicz cej i wdra aj cej. Jednostk zarz dzaj c jest Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego.
MEiN pełni ce rol instytucji po rednicz cej i wdra aj cej działanie 1.4 SPOWKP odpowiedzialne jest za:.
kontrol zgodno ci napływaj cych wniosków z procedurami, z zapisami
Programu Operacyjnego i Uzupełnienia Programu oraz z zapisami umowy
finansowej zawartej pomi dzy instytucj wdra aj c a instytucj zarz dzaj c
SPO – Wzrost Konkurencyjno ci Przedsi biorstw;
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podpisywanie umów z ostatecznymi beneficjentami pomocy na podstawie
decyzji instytucji zarz dzaj cej SPO - WKP lub upowa nienia wynikaj cego z
umowy zawartej pomi dzy instytucj wdra aj c a instytucj zarz dzaj c
SPO – WKP;
przedkładanie wniosków o płatno
(zestawie wydatków) do instytucji
zarz dzaj cej SPO – WKP zgodnie z zapisami umowy finansowej;
potwierdzanie wniosków o płatno
zakresie kwalifikowalno ci);

do instytucji zarz dzaj cej (tak e w

zwrot poniesionych wydatków beneficjentom ostatecznym (tj. wykonawcom
projektów);
przygotowanie kwartalnych sprawozda z realizacji programu (wraz z kopiami
faktur oraz potwierdzeniami kwalifikowalnych wydatków) i przedło enie ich
instytucji zarz dzaj cej;
wykrywanie nieprawidłowo ci i zgłaszanie ich do instytucji zarz dzaj cej oraz
odzyskiwanie niewła ciwie wykorzystanych rodków;
monitorowanie wdra ania poszczególnych projektów;
wizytacje terenowe i kontrol wykorzystania rodków;
informowanie
społecze stwa
współfinansowanych przez UE;

o

zasadach

realizacji

projektów

informowanie beneficjentów ostatecznych o konieczno ci przechowywania
wszelkiej dokumentacji zwi zanej z realizacj projektu.

