Sprawozdanie z wykonania planu działalności
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
za rok 2017
CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2017
Mierniki określające stopień realizacji celu

Lp.

1
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Nazwa

Planowana
wartość do
osiągnięcia na
koniec roku,
którego
dotyczy
sprawozdanie

Osiągnięta
wartość na
koniec roku,
którego
dotyczy
sprawozdanie

3

4

5

1. Liczba realizowanych
projektów

≥ 1,4 tys.

1399

1. Wdrażanie działań
i poddziałań w ramach
krajowych programów
operacyjnych perspektywy
2014-2020 (PO IR i PO WER),
w tym m.in.: prowadzenie
konkursów oraz realizacja
projektów pozakonkursowych.

1. Realizowano projekty konkursowe
oraz 8 projektów pozakonkursowych
w ramach PO IR i PO WER. Do końca
2017 r. ogłoszono 34* konkursy dla
potencjalnych beneficjentów ww.
programów oraz zawierano umowy
o dofinansowanie w ramach
rozstrzygniętych naborów wniosków.

2. Liczba osób, które
skorzystały z usług
informacyjno/doradczych

≥ 145,8 tys.

111,7 tys.

2. Prowadzenie działań na rzecz
zwiększenia
umiędzynarodowienia polskiej
gospodarki, m.in. poprzez:
– przygotowanie udziału Polski
w Międzynarodowej Wystawie

2. Zorganizowano 7 stoisk
informacyjno-promocyjnych na
międzynarodowych wydarzeniach
targowych i konferencyjnych dla branży
IT/ICT oraz narodowe stoisko ma
targach Hannover Messe 2017. Wydano

Cel

2
Tworzenie
warunków dla
rozwoju polskich
przedsiębiorstw

1

Najważniejsze planowane
zadania służące realizacji celu

Najważniejsze podjęte zadania służące
realizacji celu

6

7

EXPO 2017 w Astanie oraz
w targach Hannover Messe;
– realizacja we współpracy
z Ministerstwem Rozwoju
projektu „Marka Polskiej
Gospodarki – Brand”
– realizacja zadań w ramach
sieci Enterprise Europe Network

raport na temat sektora IT/ICT w Polsce.
Podczas Hannover Messe 2017 swoją
ofertę zaprezentowało ponad 200
polskich firm, w tym 20 startupów.
Terminowo zakończono budowę
polskiego pawilonu na
Międzynarodowej Wystawie Expo
Astana 2017. W całym okresie
funkcjonowania ekspozycji Polski
(10.06-10.09.2017 r.) odwiedziło ją
ponad 306 tys. osób. Ekspozycja Polski
na Expo Astana 2017 została
wyróżniona przez Biuro Wystaw
Międzynarodowych w kategorii design
złotym medalem.
Realizowano zadania w ramach sieci
Enterprise Europe Network.

2
Poprawa
konkurencyjności
regionów oraz
spójności
społecznogospodarczej i
przestrzennej

1. Liczba realizowanych
projektów

≥ 460

489

Wdrażanie działań i poddziałań
w ramach Programu
Operacyjnego Polska
Wschodnia, w tym m.in.:
prowadzenie konkursów oraz
realizacja projektów wybranych
w trybie pozakonkursowym.

Do końca 2017 r. ogłoszono 19*
konkursów w ramach PO PW.
Zawierano umowy o dofinansowanie
w ramach rozstrzygniętych naborów
wniosków. Realizowano projekty
konkursowe oraz pozakonkursowe.

Efektywne i
sprawne
wykorzystanie
środków
pochodzących z UE

1. Wartość środków
zakontraktowanych PO
IR, PO WER, PO PW

≥ 63%

55,5%

Sprawne wdrażanie programów
operacyjnych perspektywy
2014-2020

PARP, jako Instytucja Pośrednicząca
PO IR, PO PW oraz PO WER zawierała
umowy o dofinansowanie
z beneficjentami, a także realizowała
projekty pozakonkursowe w ramach
ww. programów.

3

*w rozumieniu ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowanej 2014-2020.
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CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2017
W Planie Działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na rok 2017 wyróżniono trzy priorytetowe cele do realizacji:
1. Tworzenie warunków dla rozwoju polskich przedsiębiorstw
Dla określenia stopnia realizacji celu przyjęto dwa mierniki:
1) Liczba realizowanych projektów
Przyjęty miernik obrazuje liczbę realizowanych w 2017 r. projektów konkursowych oraz pozakonkursowych w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój oraz Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Wartość miernika została osiągnięta na zaplanowanym poziomie.
2) Liczba osób, które skorzystały z usług informacyjno/doradczych
Na miernik składa się liczba osób, które skorzystały z usług świadczonych przez Ośrodek Enterprise Europe Network - Central Poland. Planowana
wartość miernika do osiągnięcia na koniec 2017 roku została oszacowana na poziomie ≥ 145,8 tys. Niższe niż zakładano wykonanie spowodowane
jest spadkiem liczby unikalnych użytkowników odwiedzających stronę www.een.org.pl, co oznaczało zmniejszenie liczby usług świadczonych drogą
elektroniczną. Spadek ten nastąpił z przyczyn technicznych, w wyniku zmiany sposobu prezentacji danych na stronie. Jednocześnie zmiana ta
przyczyniła się do usystematyzowania publikowanych treści oraz zwiększenia przejrzystości strony. W celu dostosowania strony do potrzeb
użytkowników oraz zwiększenia ilości użytkowników odwiedzających stronę, w 2018 r. planowane jest przeprowadzenie zamówienia publicznego na
wybór wykonawcy nowej strony w ramach projektu Enterprise Europe Network.

2. Poprawa konkurencyjności regionów oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej
Dla określenia stopnia realizacji celu przyjęto miernik:
1) Liczba realizowanych projektów
Miernik uwzględnia wszystkie projekty realizowane w 2017 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Planowana wartości miernika na
koniec okresu sprawozdawczego została zrealizowana.
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3. Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE
Dla określenia stopnia realizacji celu przyjęto miernik:
1) Wartość środków zakontraktowanych PO IR, PO WER, PO PW
Miernik obrazuje stosunek łącznej wartości umów zawartych przez Agencję w ramach programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020
do wartości dostępnej dla PARP alokacji. Na koniec 2017 r. wartość miernika została osiągnięta na poziomie 55,5%. Wpływ na to miało mniejsze niż
spodziewane zainteresowanie wnioskodawców instrumentami oferowanymi przez PARP. Ponadto w wielu działaniach/poddziałaniach znaczna część
składanych wniosków o dofinansowanie nie spełniała wymaganych kryteriów merytorycznych. Na podstawie analizy rozstrzyganych naborów
wniosków wprowadzano ułatwienia dla wnioskodawców i beneficjentów poprzez zmiany w kryteriach wyboru i zasadach realizacji projektów.

Warszawa, 13.02.2018 r.
data

Patrycja Klarecka, Prezes PARP
podpis kierownika jednostki
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