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Warszawa, 8 maja 2020
Pani Sekretarz Stanu
Anna Gembicka
Ministerstwo Funduszy
i Polityki Regionalnej
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
Szanowna Pani Minister,
w nawiązaniu do zaproszenia w konsultacjach publicznych (pismo DIRII.0211.1.2020.JŚ), dotyczących projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie
udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, pragniemy
przedstawić nasze spostrzeżenia:
1. Proponowane zmiany legislacyjne polegające na doprecyzowaniu czym są
jednostki naukowe budzą jedną wątpliwość – nie została wymieniona wprost
Polska Akademia Nauk, wymieniona w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce;
2. Proponowane zmiany do Rozporządzenia w odniesieniu do Krajowych Klastrów
Kluczowych (KKK) są wzajemnie spójne;
3. Ocena skutków regulacji w odniesieniu do KKK sprawia jednak wrażenie bardzo
powierzchownej, można odnieść wrażenie, że proponuje się wprowadzenie
zmian bez żadnej analizy wskazującej na celowość ich wprowadzenia (poza
intuicyjnymi):
3.1 nie wyjaśniono, jak problem został rozwiązany w innych krajach (p.3);
3.2 nie wyjaśniono na czym polegają usprawnienia w procesie udzielania
pomocy (p.4);

3.3 można się tylko domyślać, że źródłem finansowania będą fundusze POIR –
czyli zostaną zmniejszone o 20 mln euro;
3.4 nie przedstawiono żadnych dodatkowych
i przyjętych do obliczeń założeń w (p.5);

informacji,

3.5 nie przedstawiono żadnych informacji o wynikach
osiągnięcia celu za pomocą innych środków (w p.5);
3.6 Brak jakiegokolwiek omówienia
wprowadzanych zmian (w p.10);
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4. W Uzasadnieniu projektu zmiany rozporządzenia nie wyjaśniono, w jaki sposób
proponowane zmiany w odniesieniu do KKK pomogą usunąć ograniczenia
polskich podmiotów wymienione na str. 3, takie jak niski poziom wiedzy, słabe
osadzenie polskich instytucji, i ich słaba rozpoznawalność, brak doświadczenia w
opracowywaniu wniosków, brak doświadczenia we wdrażaniu projektów w skali
międzynarodowej oraz inne dotyczące niewystarczającego udziału Polski w
programach horyzontalnych.

Mamy nadzieję, że nasze spostrzeżenia będą cenne i pomogą w opracowaniu jak
najlepszej postaci rozporządzenia.

Łącząc pozdrowienia z wyrazami szacunku,
Krystyna Korniak- Figa
Prezes PZITS

