„Ocena wp ywu wsparcia udzielanego
w ramach IV Osi Priorytetowej
Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka na tworzenie nowych,
trwa ych miejsc pracy”
Badanie finansowane ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

PLAN PREZENTACJI
Wnioski z badania: „Ocena wp ywu wsparcia
udzielanego w ramach IV osi priorytetowej POIG na
tworzenie nowych miejsc pracy”
Alokacja i bie

cy stan wdra ania IV Osi

Priorytetowej PO IG.
Planowane nabory.

2

Przedmiot i cel
badania
„Ocena wp ywu wsparcia udzielanego w
ramach IV osi priorytetowej POIG na
tworzenie nowych miejsc pracy”
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Cele Badania
Cel G ówny:
Zgromadzenie niezb dnych informacji na temat potencjalnego wp ywu projektów
realizowanych w ramach dzia
wspieraj cych IV Osi Priorytetowej PO IG na
tworzenie nowych, trwa ych miejsc pracy, prowadz ce do pozyskania niezb dnej bazy
informacyjnej, umo liwiaj cej ocen efektywno ci tych dzia
z punktu widzenia
tworzenia nowych, trwa ych miejsc pracy – bior c pod uwag zarówno ich liczb , jak i
koszty utworzenia w zwi zku z przekazywanym w ramach dotacji wsparciem.

Cele szczegó owe:
Oszacowanie wp ywu dzia
wspieraj cych IV Osi Priorytetowej PO IG na tworzenie nowych,
trwa ych miejsc pracy (liczba miejsc pracy).
Oszacowanie kosztu tworzenia nowych, trwa ych miejsc pracy w oparciu o wsparcie finansowe
przekazywane na realizacj wspieranych przedsi wzi (projektów).
Okre lenie mechanizmów sprzyjaj cych tworzeniu nowych miejsc pracy przez przedsi biorców w
dziedzinach obj tych interwencj dzia
IV Osi Priorytetowej PO IG, jak i barier hamuj cych te
procesy.
Ocena wp ywu zmian kryteriów wyboru projektów dotycz cych tworzenia nowych, trwa ych miejsc
pracy na mo liwo osi gni cia za onych w PO IG oraz w szczegó owym opisie priorytetów PO
IG wielko ci w odniesieniu do nowych miejsc pracy, oraz:
Sformu owanie wskaza w zakresie kierunków i efektów ewentualnych realokacji rodków
finansowych w ramach IV Osi Priorytetowej, które mog yby si przyczyni do osi gni cia celów
zwi zanych z kszta towaniem liczby i jako ci miejsc pracy.
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Przedmiot badania
Przedmiotem badania by y Dzia ania realizowane w ramach IV
Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego „Innowacyjna
Gospodarka”, a zatem Dzia ania 4.1 - 4.5.
Badaniem by o obj tych 618 projektów znajduj cych si w bazie
KSI – SIMIK na koniec lutego 2010 roku.
Badanie by o realizowane w okresie luty-kwiecie 2010 na
zlecenie Ministerstwa Gospodarki przez firm PAG Uniconsult.
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Metodologia badania
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Metody u yte w ramach badania
Analiza desk research – wnioski projektowe, dane zawarte w
bazach KSI i LSI.
Indywidualne wywiady pog bione (IDI) z 2 przedstawicielami
Instytucji Po rednicz cej, przedstawicielami ka dej z Instytucji
Wdra aj cych, odpowiedzialnymi za dane Dzia anie
cznie 10 wywiadów, w tym 1 diada) i z 6 przedstawicielami
przedsi biorców – beneficjentów ka dego z Dzia .
Badanie telefoniczne CATI na próbie 618 przedsi biorców –
uda o si zrealizowa 313 efektywnych wywiadów.
Panel dyskusyjny.
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Pytania badawcze
i odpowiedzi
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Pytania badawcze i odpowiedzi - 1
Które z Dzia
w ramach IV Osi Priorytetowej w najwi kszym stopniu
przyczynia si do tworzenia nowych miejsc pracy? Co sprzyja tworzeniu
nowych miejsc pracy w ramach poszczególnych dzia
IV osi priorytetowej, a
co hamuje ten proces (w szczególno ci chodzi o czynniki inne, ni
koniunkturalne).

W najwi kszym stopniu (bior c pod uwag wielko kwoty wsparcia
przypadaj
na jedno nowoutworzone miejsce pracy) do tworzenia
miejsc pracy przyczynia si Poddzia anie 4.5.2, w którym wielko
wsparcia na jedno miejsce pracy jest najni sza. Poza tym, to
nie w tym Podzia aniu, ekstrapoluj c obecnie obserwowan
sytuacj , spodziewa si mo na utworzenia najwi kszej liczby
nowych miejsc pracy. Procesy tworzenia miejsc pracy w ramach tego
Poddzia ania nale y wi c ocenia jako najbardziej efektywne.
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Pytania badawcze i odpowiedzi - 2
Czy aktualny stan wdra ania poszczególnych dzia
realizowanych w ramach IV
Osi Priorytetowej umo liwi osi gni cie celów za onych w PO IG,
zwi zanych z tworzeniem nowych miejsc pracy. Je li nie, jakie dzia ania
zaradcze powinny zosta podj te przez Instytucje odpowiedzialne na
realizacj Programu.

Wyniki analizy dokumentacji badanych projektów oraz badania telefonicznego
CATI (ilo ciowego), przeprowadzonego po ród dotychczasowych
beneficjentów wsparcia, prowadz do oszacowania wskazuj cego na
wykonalno globalnego wska nika nowych miejsc pracy. Mianowicie, liczb
nowych miejsc pracy, tworzonych w ramach dofinansowanych
projektów IV Osi Priorytetowej, oszacowano w granicach od 48 283
(prognoza na podstawie wyników badania ilo ciowego CATI) do 50 233
(prognoza na podstawie analizy dokumentów projektowych). Wielko ci
te przekraczaj za ony poziom wska nika globalnego (42 500 miejsc
pracy) o ok. 14% - 18%. Oszacowania dotycz ce liczby tworzonych w
ramach projektów miejsc pracy wykazuj , e niestety nale y spodziewa si
problemów z osi gni ciem cz ci sk adowej wska nika globalnego,
dotycz cej miejsc pracy dla kobiet.
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Pytania badawcze i odpowiedzi - 3
Jak realokacje rodków pomi dzy poszczególnymi dzia aniami, realizowanymi w
ramach IV Osi Priorytetowej, mog wp yn na mo liwo osi gni cia celów,
zwi zanych z tworzeniem nowych miejsc pracy ma poziomie ca ej IV Osi
Priorytetowej.

Mo na rozwa
realokacje rodków pod k tem przesuni cia ich na
dzia ania, w których kosztem najmniejszego wsparcia udaje si
utworzy najwi ksz liczb miejsc pracy (Dzia anie 4.5) i/lub
dzia ania, w których realne jest oczekiwanie generowania
znacznej liczby miejsc pracy, w zwi zku z odpowiedni
rekonstrukcj kryteriów oceny (preferuj cych projekty
zak adaj ce znacz cy przyrost miejsc pracy) – Dzia anie 4.4.
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Pytania badawcze i odpowiedzi - 4
Czy w ramach projektów wybranych do analizy warto ci wska ników, dotycz cych
tworzenia nowych miejsc pracy s mo liwe do osi gni cia? Je li nie, jakie
ewentualne dzia ania wobec beneficjentów powinny zosta podj te przez
instytucje odpowiedzialne za realizacj Programu w przypadku nie osi gni cia
planowanych wska ników zatrudnienia?

Zdaniem zdecydowanej wi kszo ci beneficjentów za one
warto ci wska ników, dotycz ce tworzenia nowych miejsc pracy
mo liwe do osi gni cia. Stanowiska stwierdzaj ce, e planowana
wielko nowych miejsc pracy zostanie na pewno osi gni ta dotycz
83% projektów („zdecydowanie tak”). W przypadku kolejnych 13%
projektów, beneficjenci stoj na stanowisku, i raczej si to uda.
cznie, pozytywne opinie w sprawie osi gni cia za onych
wska ników obejmuj prawie 96,5% projektów).
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Pytania badawcze i odpowiedzi - 5
Czy tworzone miejsca pracy w ramach projektów realizowanych w IV Osi
Priorytetowej maj charakter trwa y? Je li nie to dlaczego? Jakie ewentualne
zmiany w Programie mog wp yn na zwi kszenie rezultatów w tym zakresie
(zwi kszenie trwa ci nowo tworzonych miejsc pracy)?

. Odwo uj c si do wyników badania ilo ciowego, o wysokiej trwa ci
miejsc pracy przekonani s respondenci realizuj cy prawie 79%
projektów (wskazania „zdecydowanie tak”). W przypadku kolejnych
17% projektów wyra ana jest opinia, e tworzone miejsca pracy s
„raczej” trwa e. Stanowiska neguj ce trwa
miejsc pracy oraz sytuacje,
gdy beneficjent nie jest w stanie oceni trwa ci stanowi zdecydowan
mniejszo ( 4%). W przekroju poszczególnych dzia
IV Osi Priorytetowej
PO IG najmniejsza wra liwo utworzonych miejsc pracy na konieczno
redukcji zatrudnienia wyst puje w projektach Dzia ania 4.5, 4.4 i 4.3.
Przyk adowo, w 88% projektów Dzia ania 4.5 utworzone miejsca pracy
podlega yby redukcji w ostatniej kolejno ci oraz na równi z innymi.
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Pytania badawcze i odpowiedzi - 6

Jakie s szacowane koszty tworzenia
nowych miejsc pracy w ramach
poszczególnych dzia
wdra anych w IV
Osi Priorytetowej (na podstawie
wniosków z analizy projektów
wdra anych w danym dzia aniu)?
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Liczba miejsc pracy planowanych do utworzenia – szacunki na podstawie
desk research
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Liczba miejsc pracy planowanych do utworzenia – szacunki na podstawie
Wniosek
bada CATI – rekomendacja 7
Jakie s szacowane koszty tworzenia nowych miejsc pracy w ramach
poszczególnych dzia
wdra anych w IV Osi Priorytetowej (na podstawie
wniosków z analizy projektów wdra anych w danym dzia aniu)?

W kolejnym okresie programowania nale oby wprowadzi
bardziej precyzyjne definiowanie rodzaju i charakteru
tworzonych miejsc pracy. W tym celu odpowiednie wska niki
powinny zosta bardziej precyzyjnie zdefiniowane i wyja nione.
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Pytania badawcze i odpowiedzi - 7
Które z dzia
oraz jakie typy projektów wdra anych w ramach IV Osi
Priorytetowej cechuje najwy szy potencjalny poziom efektywno ci tworzenia
nowych miejsc pracy w odniesieniu do warto ci rodków przekazanych w
ramach dotacji?

Najni sza relacja pomi dzy wielko ci dofinansowania a
liczb nowoutworzonych miejsc pracy ma miejsce w
przypadku Poddzia ania 4.5.2. Jest to bezwzgl dnie
instrument interwencji, w którym efektywno anga owania
wsparcia publicznego na tworzenie nowych miejsc pracy jest
najwy sza.
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Wnioski i rekomendacje
dodatkowe
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Wnioski - rekomendacje
1.

W stosunku do Dzia ania 4.1, 4.2 oraz 4.4. nale y wprowadzi kryteria
premiuj ce tworzenie wi kszej liczby miejsc pracy (na wzór Dzia ania
4.5), w niektórych przypadkach zmniejszaj c tylko wag przypisywan
temu kryterium

2.

W zwi zku z wyczerpywaniem si rodków w ramach Dzia
4.1 i 4.4.
nale oby silnie rozpropagowa Dzia anie 4.3. Idealnie by oby po czy
intensyfikacj dzia
promocyjnych z wej ciem w ycie nowelizacji ww.
ustawy .

3.

Nale oby powtórzy badanie, dotycz ce liczby miejsc pracy
planowanych do utworzenia koncentruj c je wy cznie na beneficjentach
Dzia ania 4.3..
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Wnioski - rekomendacje
4.

W odniesieniu przynajmniej do Dzia
4.1 i 4.2, dla beneficjentów
tworz cych miejsca pracy dla personelu badawczego, nale oby
wprowadzi obowi zek podawania, we wniosku o p atno ko cow ,
informacji o liczbie utworzonych miejsc pracy w podziale na m czyzn i
kobiety.

5.

W kolejnym okresie programowania nale oby wprowadzi bardziej
precyzyjne definiowanie rodzaju i charakteru tworzonych miejsc pracy.
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Decyzja Kierownictwa
Ministerstwa Gospodarki
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Kierownictwo MG przyj o informacje nt. wyników
ekspertyzy w zakresie oceny projektów realizowanych w
ramach dzia
IV osi priorytetowej pod k tem tworzenia
nowych miejsc pracy.
Równocze nie, wzi wszy pod uwag fakt, i zgodnie z
przedstawion ekspertyz , dzia anie 4.5 PO IG a w
szczególno ci poddzia anie 4.5.2 w najwi kszym stopniu
przyczynia si do tworzenia miejsc pracy, jak równie
zgodnie z aktualnym stanem realizacji dzia
w 4. Osi
priorytetowej MG nie rekomenduje realokacji rodków z
dzia ania 4.5 do dzia ania 4.4, jak równie pomi dzy
innymi dzia aniami b
cymi w kompetencji Ministra
Gospodarki.
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Alokacja i bie cy stan wdra ania
IV Osi Priorytetowej PO IG
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Dzia anie

Alokacja (EFRR+BP)*

euro
4.1 Wsparcie wdro

Liczba
wniosków
zatwierdzo
nych

Dofinansowanie
(EFRR+BP) w
otych

%
wykorzystani
a alokacji

397

870 292 647,28

56,98%

158

594 863 824,36

81,18%

20

43 520 340,00

3,31%

384

5 873 187 087,00

99,92%

8

734 894 816,59

55

818 161 807,74

1025

8 934 920 522,97

390 000 000,00

wyników prac B+R
1 527 401 625,37

4.2 Stymulowanie dzia alno ci B+R
przedsi biorstw oraz wsparcie w zakresie
wzornictwa przemys owego

euro

186 000 000,00
732 791 012,79

euro

336 149 568,00

4.3 Kredyt technologiczny
1 316 126 403,59
4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale
innowacyjnym
4.5.1 Wsparcie inwestycji w sektorze
produkcyjnym
4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze us ug
nowoczesnych
Razem dla IV Osi Priorytetowej
INWESTYCJE W INNOWACYJNE
PRZEDSI WZI CIA

* Warto
IG

euro

1 493 701 020,00
5 877 688 943,43
euro: 1 023 860 000,00

38,73%
: 4 009 643 193,50

13 463 651 178,68

alokacji w z zgodnie z przekazywanym co miesi c przez Ministerstwo Finansów arkuszem kalkulacyjnym dla PO

63,73%
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Uzupe nienia do tabeli odno nie alokacji
Najwa niejsze kwestie w dzia aniu 4.1: lista projektów
rekomendowanych w ramach III rundy naboru (podzielonej na
cz
przeznaczon dla MSP i du e) nie zosta a jeszcze
zaakceptowana w odniesieniu do wszystkich projektów, które
przesz y ocen merytoryczn w IW. Projekty, których stosunek
nak adów cz ci wdro eniowej do cz ci badawczej by ra co
wysoki, tj. wy szy ni 1:10 zosta y przekazane do ponownej
oceny w IW. IP ocenia, e akceptacja list rankingowych po
ponownej ocenie ( czna warto dofinansowania w
dzia aniu 4.1 szacowana na 418 mln z ) spowoduje
wyczerpanie alokacji na to dzia anie.
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Uzupe nienia do tabeli odno nie alokacji
Na wrzesie 2010 r. planowano kolejn runda naboru wniosków
o dofinansowanie jednak e kwota, która pozostanie w dzia aniu
4.2 po zatwierdzeniu listy rankingowej dla I rundy naboru
wniosków w 2010 r. (135 mln PLN) b dzie niewystarczaj ca na
uruchomienie kolejnego naboru.
Instytucje nadzoruj ce ww. dzia anie podj y decyzj o
wstrzymaniu uruchomienia tego naboru.
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Uzupe nienia do tabeli odno nie alokacji
Najwa niejsze kwestie w dzia aniu 4.3:
- Zgodnie z decyzj Komitetu Monitoruj cego PO IG nast pi a
realokacja 300 mln z . do dzia ania 4.4.
- W zwi zku z aktualnie prowadzonymi pracami nad nowelizacj
Ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania
dzia alno ci innowacyjnej prognozowane jest znacznie zwi kszenie
zainteresowania dzia aniem 4.3.
Z uwagi na sprzeciw Ministerstwa Finansów odno nie wprowadzenia
ulg podatkowych proces legislacyjny nad ustaw zosta wstrzymany
przez Przewodnicz cego KSRM, do momentu wypracowania przez
MG i MF alternatywnego rozwi zania godz cego interesy wszystkich
stron. W wyniku prac grupy roboczej wskazano nowe mo liwo ci
wspierania dzia alno ci B+R przedsi biorców z wykorzystaniem ulg
podatkowych. Stosowna dokumentacja wraz z uwypukleniem, i
kwestia nowelizacji ustawy pod k tem kredytu technologicznego jest
szczególnie pilna, zosta a przedstawiona 24 maja br.
Przewodnicz cego KSRM.
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Uzupe nienia do tabeli odno nie alokacji
- Dzia anie 4.4 cieszy o si du popularno ci
ród beneficjentów.
Minister Gospodarki wyst pi do Ministra Rozwoju Regionalnego o
dokonanie realokacji z dzia ania 4.4 na dzia anie 4.3 PO IG w wysoko ci
300 mln z . Realokacja zosta a dokonana na mocy uchwa y Komitetu
Monitoruj cego.
Ze wzgl du na os abienie kursu z otego w chwili obecnej jest mo liwo
dofinansowania projektów rekomendowanych do wsparcia w wyniku
dotychczas pozytywnie rozpatrzonych rodków odwo awczych.
Nale y jednak wskaza , e alokacja w dzia aniu 4.4, ze wzgl du na jej
wielko jest bardzo wra liwa na zmiany kursu z otego w stosunku do
euro.
Równocze nie IP wyczerpa a mo liwo ci pozyskania dodatkowych
rodków na kolejny nabór w ww. dzia aniu. Kolejny nabór w dz. 4.4
dzie mo liwy pod warunkiem pozyskania rodków m.in. z krajowej
rezerwy wykonania i rezerwy technicznej.
Dotychczasowe do wiadczenia z wdra aniem dzia
w ramach
programów operacyjnych wskazuj na mo liwo pó niejszego
uzyskania oszcz dno ci w dzia aniu w wyniku wypowiedze umów,
rezygnacji z ich podpisania, ko cowych rozlicze projektów, aneksów
zmniejszaj cych dofinansowanie lub zmian kursu walutowego.
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Uzupe nienia do tabeli odno nie do alokacji
Najwa niejsze kwestie w dzia aniu 4.5 Wsparcie inwestycji o du ym
znaczeniu dla gospodarki:
Po zmianach wprowadzonych nowelizacj rozporz dzenia w sprawie
udzielania pomocy finansowej dla inwestycji o du ym znaczeniu dla
gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
2007 -2013 dzia anie 4.5 cieszy si du ym zainteresowaniem
Podddzia anie 4.5.1: W ramach naboru na 2010 rok dotychczas z ono 9
wniosków o dofinansowanie na czn kwot 501 543 674,24 z co stanowi
82% alokacji przeznaczonej na konkurs.
Podddzia anie 4.5.2: W dniu 7 czerwca br. warto
onych wniosków do
podzia ania 4.5.2. PO IG osi gn a poziom 150,10 % (alokacja na nabór
wynios a 598 mln z ). Zgodnie Regulaminu Przeprowadzania Konkursu nabór
wniosków w ramach poddzia ania 4.5.2 PO IG zosta zamkni ty.
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Nabory w ramach IV osi
Priorytetowej PO IG w 2010 roku.
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Nabory w ramach IV osi priorytetowej PO IG w 2010 r.
Dzia anie 1.4-4.1: planowany do og oszenia na jesie 2010 roku nabór
wniosków prawdopodobnie zostanie og oszony tylko dla dzia ania 1.4, ze
prawdopodobne wzgl du na wyczerpanie alokacji w 4.1.
Dzia anie 4.2: nabór zostanie wstrzymany ze wzgl du na wyczerpanie
alokacji.
Dzia anie 4.3: trwa nabór ci y og oszony 1 lipca 2009 r., który jest
kontynuowany w 2010 roku do wyczerpania rodków z bie cej alokacji.
Nowy nabór zostanie og oszony niezw ocznie po wej ciu w ycie
nowelizacji ustawy o niektórych formach wspierania dzia alno ci
innowacyjnej.
Dzia anie 4.4: konkurs wstrzymany ze wzgl du na wyczerpanie alokacji.
Poddzia anie 4.5.1: nabór ci y og oszony 18 marca br. do wyczerpania
alokacji przeznaczonej na 2010 r., nie d ej ni do dnia 31 grudnia 2010
r.
Podzia anie 4.5.2: nabór ci y og oszony 18 marca br. Nabór zamkni ty
w dniu 7 czerwca br. ze wzgl du na osi gni cie poziomu 150% alokacji
przeznaczonej na 2010 r.
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Dzi kuj za uwag
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