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Monitoring jako kluczowy element w procesie
przedsiębiorczego odkrywania
 Roczne raporty z postępu we wdrażaniu polityki innowacyjnej RIS3
 Wiemy, jakie są wyłaniające się sektory Wielkopolski (badania przeprowadzone w 2017r.)
 Jesteśmy świadomi bieżących osiągnięć nauki (badania przeprowadzone w 2017r.)
 Monitorujemy aktywność podmiotów w poszczególnych naborach finansowanych zarówno
z Programów Operacyjnych, jak i z programów międzynarodowych (Horyzont2020, INTERREG)

 System monitoringu opiera się na trzech poziomach analizy:
• Monitoring inteligentnych specjalizacji
• Monitoring programów strategicznych
• Benchmarking regionów

Nowe obiecujące sektory w Wielkopolsce

www.markaw.pl

Statystyka projektów wybranych do dofinansowania w ramach
WRPO2014+ (EFRR), których zakres wpisuje się w jeden obszar IS
 W ramach WRPO2014+ projekty adekwatne do celów:
• Programów Strategicznych - 669 projekty (stan na 14.12.2018 r. ustalony na podstawie PKD
projektu)
• Inteligentnych Specjalizacji – 488 projekty (jw.)
• Realizowane w osi VI i VIII WRPO2014+ - 359 projekty (jw.)

 POIR – 126 podpisane umowy (stan na 30.09.2018 r. ustalony na podstawie zestawień
Ministerstwa i Rozwoju)
 POWER – 6 podpisanych umów (jw.)

 PO PC – 29 podpisanych umów (jw..)

Statystyka projektów wybranych do dofinansowania w
ramach WRPO 2014+ (EFRR)
Inteligentne specjalizacje
Liczba wniosków
dofinansowanych ogółem
Projekty, których zakres wpisuje
się w jeden IS
Projekty których zakres wpisuje
się w więcej niż jeden IS
Projekty nie wpisujące się w
żaden IS

2015

2016

2017

523

82

87

379

55

47

110

27

33

34

0

7

Statystka projektów wybranych do dofinansowania w
ramach WRPO 2014+ (EFRR)
2017 r.

2016 r.

2015 r.

0%

8%

33%

7%
21%

38%
72%
67%

Projekty, których zakres wpisuje się w jeden IS
Projekty których zakres wpisuje się w więcej niż jeden IS
Projekty nie wpisujące się w żaden IS

54%

Statystyka konkursów wybranych do dofinansowania
w ramach WRPO 2014+ (EFRR), których zakres wpisuje się
w jeden obszar specjalizacji
Inteligentne specjalizacje
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Biosurowce i żywność dla świadomych
konsumentów
Wnętrza przyszłości
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Rozwój oparty na ICT
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Działanie 1.2 – podsumowanie na dzień 14.12.2018 r.
Łącznie podpisano 121 umów, z czego 111 projektów wpisywało się w inteligentne

specjalizacje:
 Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów – 3 projekty

 Wnętrza przyszłości – 36 projekty
 Przemysł jutra – 36 projekty
 Wyspecjalizowane procesy logistyczne – 0 projektów
 Rozwój oparty na ICT – 36 projekty

Nabory planowane do ogłoszenia w 2019 r. – Oś 1
Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału

innowacyjnego przedsiębiorstw

Wielkopolski
Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów

gospodarki regionu

Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego
przedsiębiorstw Wielkopolski
Planowany termin rozpoczęcia naboru: luty 2019 r.
Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: 50 000 000 zł
Typ beneficjenta:
• Przedsiębiorcy
• Konsorcja przemysłowo-naukowe
• Sieci/grupy przedsiębiorców

Działanie 1.2 – Typy projektów
 Wsparcie działalności B+R związanej z rozwojem inteligentnych specjalizacji, realizowanej
przez/dla przedsiębiorców (w tym stworzenie/rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego.
 Wsparcie przygotowania do wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań
naukowych/technologii oraz praw własności intelektualnej.

 Wdrożenie opracowanych w ramach projektów wyników prac B+R
 Wsparcie infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach.
 Budowa systemu inkubowania i wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I w regionie.

 Kontynuacja działań w ramach Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO), w tym
eksperymentowania oraz poszukiwania nisz rozwojowych.

Działanie 1.2 – Poziom dofinansowania
 Dla projektów dot. badań przemysłowych do 80% kosztów kwalifikowalnych, w zależności
od statusu przedsiębiorstwa i przyznanej premii.
 Dla projektów dot. eksperymentalnych prac rozwojowych do 60% kosztów kwalifikowanych
w zależności od statusu przedsiębiorstwa i przyznanej premii.
 Dla projektów dot. infrastruktury B+R procent dofinansowania uzależniony jest od
wielkości i typu projektu.

Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych
obszarów gospodarki regionu – wrzesień 2019 r.
Planowany termin rozpoczęcia naboru: wrzesień 2019 r.
Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: 100 000 000 zł

Typ beneficjenta: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające warunki określone
w załączniku nr 1 do Rozporządzenia komisji UE 651/2014 z dnia 17.06.2014 r.

Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych
obszarów gospodarki regionu – wrzesień 2019 r.
Typy projektów: Wsparcie wysoko innowacyjnych

projektów (wdrażających innowacje

procesowe, produktowe, nietechnologiczne) poprzez inwestycje w:
• Środki trwałe

• Wartości niematerialne i prawne (inwestycje w transfer technologii poprzez nabycie praw
patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Poziom dofinansowania:
 Do 45% kosztów kwalifikowalnych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw
 Do 35% kosztów kwalifikowalnych projektu dla średnich przedsiębiorstw

Planowane działania w 2019 r.
 Przygotowujemy się do aktualizacji RIS3
 Planowana jest ewaluacja RIS3 w pierwszym kwartale 2019 r.
 Niebawem zamierzamy przeprowadzić badania: wielkopolskich przedsiębiorstw na

potrzeby aktualizacji

wiedzy nt. inteligentnych specjalizacji, branż dominujących w

gospodarce regionu w ramach identyfikacji specjalizacji gospodarczej regionu oraz wielkich
wyzwań społecznych stojących przed Wielkopolską.
 Chcemy wykorzystać wyniki badań przy aktualizacji strategii i wyznaczaniu kierunków
polityki innowacyjnej regionu

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Wielkopolskie Obserwatorium Innowacji, Departament Gospodarki
Urzędu marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

