Sprawozdanie z wykonania planu działalności
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
za 2015 r.
CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w 2015 r.
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Mierniki określające
stopień realizacji celu
Planowa
wartość do
Nazwa
osiągnięcia
na koniec
2015 r.
3.

4.

Osiągnięta
wartość na
koniec
2015 r.
5.

1. Liczba realizowanych
projektów

1.

2.

Zrównoważony
rozwój polskiej
gospodarki

Poprawa
konkurencyjnoś
ci regionów
oraz spójności
społeczno-

2. Liczba unikalnych
użytkowników portalu
internetowego
www.pi.gov.pl
3. Liczba spotkań firm w
trakcie giełd
kooperacyjnych i misji
handlowych
zorganizowanych przez
ośrodki EEN

5 676

6 395

280 000

427 900

1 800

2 865

Najważniejsze
planowane zadania służące
realizacji celu
6.

1. Tworzenie warunków do
zwiększenia innowacyjności
przedsiębiorstw
2. Tworzenie warunków dla
funkcjonowania przedsiębiorstw,
ze szczególnym uwzględnieniem
mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw
3. Współpraca gospodarcza z
zagranicą

1. Liczba realizowanych
projektów

253

2. Liczba zrealizowanych
(zakończonych)

154

181

161

1. Wsparcie województw Polski
Wschodniej

Najważniejsze podjęte zadania
służące realizacji celu

7.

1. Wspieranie współpracy w systemie
innowacji
2. Wspieranie inwestycji w innowacje i
nowe technologie
3. Program wieloletni "Udział Polski w
Programie ramowym na rzecz
konkurencyjności i innowacyjności w
latach 2008-2013", w tym w
szczególności udzielanie wsparcia
finansowego ośrodkom Enterprise
Europe Network oraz koordynacja
prac konsorcjum CP-BSN
4. Realizacja działań ułatwiających
rozwój przedsiębiorstw, w tym MSP
5. Współpraca z organizacjami
międzynarodowymi o charakterze
gospodarczym
1. Wsparcie województw Polski
Wschodniej w ramach PO RPW oraz
PO PW
2. Wsparcie przedsiębiorczości w
regionach w ramach PO WER
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gospodarczej i
przestrzennej

3.

4.

projektów

Efektywne i
sprawne
wykorzystanie
środków
pochodzących z
UE w ramach
NSRO 20072013

1. Poziom wykorzystania
alokacji PO IG, PO KL,
PO RPW przyznanej
PARP na lata 2007-2013

Efektywne i
sprawne
wykorzystanie
środków
pochodzących z
UE w ramach
perspektywy
finansowej
2014-2020

1. Poziom wykorzystania
alokacji PO IR,
PO WER, PO PW
przyznanej PARP na lata
2014-2020

99%

93,4%

1. Wsparcie realizacji NSRO 20072013 i zarządzanie realizacją PO
Pomoc Techniczna

1. Pełnienie funkcji Instytucji
Wdrażającej PO IG

2. Wdrażanie PO Innowacyjna
Gospodarka

2. Pełnienie funkcji Instytucji
Wdrażającej oraz Instytucji
Pośredniczącej II PO KL

3. Wdrażanie PO Kapitał Ludzki

1%

0%

4. Wdrażanie PO Rozwój Polski
3. Pełnienie funkcji Instytucji
Wschodniej
Pośredniczącej PO RPW
1. Wsparcie realizacji programów
1. Pełnienie funkcji Instytucji
perspektywy finansowej 2014-2020
Wdrażającej PO IR
i zarządzanie realizacją PO Pomoc
Techniczna 2014-2020
2. Pełnienie funkcji Instytucji
Wdrażającej PO WER
2. Zarządzanie realizacją i wdrażanie
PO Wiedza Edukacja Rozwój
3. Pełnienie funkcji Instytucji
Pośredniczącej PO PW
3. Zarządzanie realizacją i wdrażanie
PO Polska Wschodnia

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2015.
Do najważniejszych celów do realizacji w 2015 r. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości należą:
1. Zrównoważony rozwój polskiej gospodarki
Dla określenia stopnia realizacji celu wyznaczono trzy mierniki:

1) Liczba realizowanych projektów. Wartość docelowa miernika na koniec 2015 r. została zaplanowana na poziomie 5 676. Wartość miernika na
koniec 2015 r. wyniosła 6 395, co stanowi 112,7% wartości prognozowanej.
Na przekroczenie wartości miernika wpływ miały następujące czynniki:
 zwiększenie w 2014 r. alokacji działań 4.4 oraz 8.2 PO IG łącznie o 87,2 mln €,
 uruchomienie mechanizmu nadkontraktacji.

str. 2 z 3

2) Liczba unikalnych użytkowników portalu internetowego www.pi.gov.pl.
Wartość docelowa miernika na koniec 2015 r. została zaplanowana na poziomie 280 tys. użytkowników. Na koniec 2015 r. portal www.pi.gov.pl
odwiedziło 427 900 unikalnych użytkowników, co stanowi 152,8% wartości prognozowanej.
3) Liczba spotkań firm w trakcie giełd kooperacyjnych i misji handlowych zorganizowanych przez ośrodki EEN.
Wartość docelowa miernika na koniec 2015 r. została zaplanowana na poziomie 1 800. Na koniec 2015 r. w trakcie giełd kooperacyjnych i misji
handlowych zorganizowanych przez ośrodki EEN zostało zorganizowanych 2865 spotkań firm, co stanowi 159,2% wartości prognozowanej.
Planując wartość miernika do osiągnięcia w 2015 roku na poziomie 1800 wzięto pod uwagę działalność jednego ośrodka EENCP. W lipcu 2015 roku
została podpisana umowa ramowa o dotację celową z MG umożliwiająca działalność kolejnych trzech konsorcjów EEN. Osiągnięta na koniec 2015 roku
wartość miernika (jego znaczne przekroczenie) jest spowodowana działalnością 4 konsorcjów, a nie jak planowano w 2014 roku, jednego.
2. Poprawa konkurencyjności regionów oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej
Dla określenia stopnia realizacji celu wyznaczono dwa mierniki:

1) Liczba realizowanych projektów. Wartość docelowa miernika na koniec 2015 r. została zaplanowana na poziomie 253. Wartość miernika na koniec
2015 r. wyniosła 181, co stanowi 71,5%. Niższa od planowanej wartość miernika wynika z faktu uwzględnienia w planowanej liczbie projektów
realizowanych w ramach nowej perspektywy finansowej. Ze względu na przesunięcie terminów naborów wniosków (jak w pkt 4), w 2015 r. nie było
możliwości zawarcia umów z wnioskodawcami.
2) Liczba zrealizowanych (zakończonych) projektów. W 2015 r. planowano zakończyć 154 projekty. Do końca 2015 r. zakończono 161 projektów, co
stanowi 104,5% wartości prognozowanej.
3. Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2013.
Dla pomiaru realizacji celu wyznaczono miernik stanowiący stosunek wartości środków wypłaconych do wartości alokacji 2007-2013 dla działań
realizowanych przez PARP w ramach PO IG, PO KL, PO RPW.
Wartość docelowa miernika na koniec 2015 r. została zaplanowana na poziomie 99%. Wartość miernika na koniec 2015 r. wyniosła 93,5%.
4. Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.
Dla pomiaru realizacji celu wyznaczono miernik stanowiący stosunek wartości środków wypłaconych do wartości alokacji dla działań realizowanych przez
PARP w ramach PO IR, PO WER, PO PW.
Wartość docelowa miernika na koniec 2015 r. została zaplanowana na poziomie 1%. Wartość miernika na koniec 2015 r. wyniosła 0%. Uwarunkowania
zewnętrzne spowodowały przesunięcia terminów naborów wniosków dla większości działań na IV kwartał 2015 roku, a nawet początek 2016 roku. Biorąc
pod uwagę specyfikę procesu wdrażania działań, a w szczególności czas niezbędny na dokonanie oceny wniosków, w 2015 roku nie było możliwości
zawarcia umów z wnioskodawcami, a zatem nie wypłacono żadnych środków.

14.04.2016 r.
(data)

Patrycja Klarecka
Prezes PARP
(podpis kierownika jednostki)
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