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Uwagi/propozycje zgłoszone do
poszczególnych celów
szczegółowych

Cel 1 Przedsiębiorczość i cyfryzacja
Punkty, które dotyczą nowego RPO, albo dokumentów uszczegóławiających RPO (wytycznych, SzoP itp.):
1. Jasna definicja i poziom innowacyjności (przedsiębiorstwa, województwa, kraju, Europy itp.), które będą obowiązywały
w RPO.
2. Jak rozpocząć i gdzie się zgłosić chcąc rozpocząć proces badań (z punktu widzenia przedsiębiorcy).
Brak informacji w terenie, a centra i ośrodki naukowe nie wychodzą poza swoje siedziby do przedsiębiorców. Jest to
miejsce dla IOB nie tylko certyfikowanych, które są umiejscawiane z reguły w dużych miastach.
3. Rezygnacja z dużej ilości niepotrzebnych załączników we wstępnej fazie wnioskowania B+R - fiszka
projektowa/preselekcja ekspercka którą oceni wstępnie np. panel ekspertów czy warto gromadzić dokumentację i
ponosić koszty. Większa szybkość działań i rozliczeń.
4. Dopisać różne formy prawne beneficjentów, w tym organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, które
mogą stanowić katalizator pomiędzy Nauką i Przedsiębiorstwem.
5. Przy wdrażaniu innowacji w przedsiębiorstwach uwzględniać włączenie programów osłonowych dla pracowników,
którzy w wyniku innowacji stracą pracę (szkolenia, przebranżowienie). Zasadniczo innowacja wiąże się bardziej z
likwidacją miejsc pracy niż z ich tworzeniem. Chyba że są to innowacje społeczne.
6. Kwalifikowalność firm w początkowej fazie rozwoju - jasna definicja dotycząca kwalifikowalności (czy wystarczy na

dzień przystąpienia do projektu spełniać warunki, czy przez cały okres uczestnictwa w projekcie). Są to problemy
zgłaszane w obecnej perspektywie.
7. Możliwość łączenia w projekcie na inkubowanie i akcelerację firm środków dotyczących usług wspierających z
możliwości realizacji małych projektów z zakresu doposażenia i niezbędnego rozwoju firmy w postaci inwestycji lub
dodatkowych usług.
Rynek pracy
1. Koszty kwalifikowalne zatrudnienia reedukatorów zawodowych w tym emerytów
2. Możliwość przechodzenia pracowników finansowanych z UP pomiędzy pracodawcami – celem jest utrzymanie
dofinansowanego etatu pracownika
3. Poręczenia dla ES na zasadzie podmiotu prawnego a nie osób fizycznych – forma poręczeń dla spółdzielni socjalnych
osób fizycznych.
Priorytetowe/kluczowe
rekomendacje dot.
potrzeb/pomysłów sektora
pozarządowego w danym
obszarze

Zagadnienia wymagającego
wyjaśnienia/doprecyzowania na
dalszym etapie prac

1. Demarkacja dotycząca przetwórstwa żywności (specjalizacja wojewódzka) w odniesieniu do PROW, inkubowane firmy
w tym zakresie nie mogły być wsparte z RPO.
2. Poparcie żeby nie ograniczać wsparcia tylko do inteligentnych specjalizacji (dodatkowo punktowane ale nie na
wyłączność)
3. Koszty kwalifikowalne zatrudnienia reedukatorów zawodowych w tym emerytów
4. Możliwość przechodzenia pracowników finansowanych z UP pomiędzy pracodawcami – celem jest utrzymanie
dofinansowanego etatu pracownika
5. Poręczenia dla ES na zasadzie podmiotu prawnego a nie osób fizycznych – forma poręczeń dla spółdzielni socjalnych
osób fizycznych.
6. Dopuszczenie lokowania na oprocentowanych kontach środków UE otrzymanych w formie zaliczki.
1. Demarkacja dotycząca przetwórstwa żywności (specjalizacja wojewódzka) w odniesieniu do PROW, inkubowane firmy
w tym zakresie nie mogły być wsparte z RPO.
2. Możliwość przechodzenia pracowników finansowanych z UP pomiędzy pracodawcami – celem jest utrzymanie
dofinansowanego etatu pracownika
3. Jasna definicja i poziom innowacyjności (przedsiębiorstwa, województwa, kraju, Europy itp.), które będą
obowiązywały w RPO.

Liczba złożonych fiszek
(szczegółowe zestawienie w zał.
nr 1)

Liczba złożonych fiszek dla celu 1 Przedsiębiorczość i cyfryzacja - 5
Liczba złożonych fiszek dla celu 4 Rynek pracy - 2

Uwagi/propozycje dot.
wdrażania RPO (przebieg
konkursów, wymagania
konkursowe, zasady realizacji
projektów itp.)

1. Rezygnacja z dużej ilości niepotrzebnych załączników we wstępnej fazie wnioskowania B+R - fiszka
projektowa/preselekcja ekspercka którą oceni wstępnie np. panel ekspertów czy warto gromadzić dokumentację i
ponosić koszty. Większa szybkość działań i rozliczeń.
2. Dopisać różne formy prawne beneficjentów, w tym organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej,
które mogą stanowić katalizator pomiędzy Nauką i Przedsiębiorstwem.
3. Przy wdrażaniu innowacji w przedsiębiorstwach uwzględniać włączenie programów osłonowych dla
pracowników, którzy w wyniku innowacji stracą pracę (szkolenia, przebranżowienie). Zasadniczo innowacja wiąże
się bardziej z likwidacją miejsc pracy niż z ich tworzeniem. Chyba że są to innowacje społeczne.

ZAŁĄCZNIK 1
ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH FISZEK
OBSZAR TEMATYCZNY: Przedsiębiorczość
Lp.

Wnioskodawca

1

Stowarzyszenie ESWiP

2

Elblog.pl

3

Lokalna Grupa Działania
„Mazurskie Morze”

4

Fundacja Rozwoju
Regionu Łukta

Tytuł/temat przewodni
Inkubator Przedsiębiorczości
Społecznej
Inkubator oraz akcelerator
przedsiębiorczości

Krótki opis pomysłu na projekt (3-5 zdań)
1. Inkubacja firm w początkowej fazie rozwoju (do 3 lat na rynku).
2. Usługi miękkie plus najem powierzchni z wyposażeniem.

Młodzi przedsiębiorcy w okresie poprzedzającym założenie firmy i w pierwszym
roku po jej założeniu oraz osoby starsze 50 plus.
Linie inkubacji i akceleracji jako wsparcie dedykowane na podstawie efektów II
półrocza działalności.
Lokalny Inkubator
Oferujący szkolenia i doradztwo oraz zaplecze do wykorzystania w działalności
Przedsiębiorczości – specjalistyczny gospodarczej z zakresu przetwórstwa żywności
w kierunku przetwarzania lokalnych
produktów żywnościowych wysokiej
jakości
Instrumentu zwrotne i bezzwrotne 1. zwrotne z przeznaczeniem na cele obrotowe – zakup surowców i materiałów do
dla mikro i małych przedsiębiorstw produkcji, towarów handlowych.
oraz innych podmiotów na rozwój 2. Na rozwój działalności w powiązaniu z innowacyjnością.
działalności gospodarczej
3. IOB jako pośrednicy funduszy pożyczkowych

5

Fundacja Rozwoju
Społeczno-Gospodarczego
INNOVATIONE

Wykorzystanie nowoczesnych
technologii VR w procesie
komercjalizacji wyników B+R w
przemyśle drzewno-meblarskim

1. Przeprowadzenie prac B+R w zakresie innowacyjnych narzędzi IT.
2. Uzyskanie praw do własności intelektualnej.
3. Stworzenie i wdrożenie wielofunkcyjnej platformy IT.

ZAŁĄCZNIK 2
ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH FISZEK
OBSZAR TEMATYCZNY: Rynek pracy
Lp.

Wnioskodawca

Tytuł/temat przewodni

1

Bank Żywności w Olsztynie Wsparcie przedsiębiorstw s sektora
MŚP ze szczególnym
uwzględnieniem firm branży
spożywczej i okołospożywczej

2

Stowarzyszenie Monument Dotacja na rozwój

Krótki opis pomysłu na projekt (3-5 zdań)
1. Usługi podstawowe i specjalistyczne (Program Rozwoju Przedsiębiorstw).
2. Dotacja na środki trwałe/inwestycyjne/usługę ekspercką dla najbardziej
obiecujących produktów/usług pozytywnie zaopiniowanych przez ekspertów.
3. Doradztwo biznesowe, inkubacja, akceleracja, doradztwo innowacyjne, B+R i
inne.
Dotacje dla przedsiębiorstw społecznych, które działają już bez pomocy OWES.

