Sprawozdanie z wykonania planu działalności
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
za rok 2016
CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2016
Mierniki określające stopień realizacji celu

Lp.

Cel
Nazwa

1
1

2

3

Planowana
wartość do
osiągnięcia na
koniec roku,
którego
dotyczy
sprawozdanie
4

Osiągnięta
Najważniejsze
wartość na
planowane
zadania
koniec roku,
służące
realizacji
celu
którego
dotyczy
sprawozdanie
5

1. Liczba wspartych
przedsiębiorstw

303

436

2. Liczba unikalnych
użytkowników
Portalu Innowacji

280 000

421 722

2 188

3 641

Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu

6

7

1. Tworzenie
warunków do
zwiększenia
innowacyjności
przedsiębiorstw

1.

Realizacja programów na rzecz mikro, małych średnich
przedsiębiorstw finansowanych m.in. ze środków
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,
Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój;
środków zwrotnych (m.in. Fundusz Pożyczkowy
Kobiet) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu
Współpracy (projekt dot. społecznej odpowiedzialności
biznesu).

2. Tworzenie
warunków dla
funkcjonowania
przedsiębiorstw

2.

Promocja postaw i działań innowacyjnych
w środowisku społeczno –gospodarczym.

3. Współpraca
gospodarcza z
zagranicą i promocja
gospodarki polskiej
za granicą

3.

Realizacja zadań w zakresie wspierania działalności
instytucji otoczenia przedsiębiorstw, działających na
rzecz zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw
i gospodarki (Krajowy Punkt Kontaktowy, ośrodki
EEN).

Zrównoważony
rozwój polskiej
gospodarki

3. Liczba spotkań firm
w trakcie giełd
kooperacyjnych
i misji handlowych
zorganizowanych
przez ośrodki EEN

2
Poprawa
konkurencyjności
regionów oraz
spójności
społecznogospodarczej
i przestrzennej

1. Liczba realizowanych
projektów

308

156

2. Liczba zakończonych
projektów

250

195

1. Poziom
wykorzystania
alokacji PO IR, PO
WER, PO PW

3,7%

1,4%

2. Liczba
przeprowadzonych
badań satysfakcji
klientów PARP

1 badanie

1 badanie

1.Wsparcie rozwoju
regionalnego kraju

1., 2. Rozliczanie projektów realizowanych w ramach
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
oraz realizacja Programu Operacyjnego Polska
Wschodnia poprzez wspieranie:
– MŚP w zakresie działalności innowacyjnej;
– tworzenia warunków sprzyjających powstawaniu
innowacyjnych MŚP w Polsce Wschodniej;
–tworzenia nowych modeli biznesowych w celu
umiędzynarodowienia działalności MŚP;
– efektywności układów transportowych oraz
zrównoważonego transportu miast wojewódzkich i ich
obszarów funkcjonalnych;
– dostępności makroregionu w zakresie infrastruktury
transportowej.

1.Wdrażanie
realizacji programów
operacyjnych polityki
spójności oraz
pozostałych
programów
finansowanych z
udziałem
niepodlegających
zwrotowi środków
pomocowych

1. Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej PO IR, PO
PW, PO WER.

2. Uruchomienie
cyklicznych badań
satysfakcji klientów
PARP

2. Przeprowadzenie badania satysfakcji potencjalnych
klientów oraz beneficjentów działań realizowanych
przez PARP.

3
Efektywne i
sprawne
wykorzystanie
środków
pochodzących z
UE

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2016
W Planie Działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na rok 2016 wyróżniono trzy priorytetowe cele do realizacji:
1. Zrównoważony rozwój polskiej gospodarki
Dla określenia stopnia realizacji celu przyjęto trzy mierniki:
1) Liczba wspartych przedsiębiorstw
Wartość miernika obrazuje podpisane umowy z przedsiębiorcami w 2016 r. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój; Programu Operacyjnego
Wiedza, Edukacja, Rozwój; Funduszu Pożyczkowego Kobiet oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (dot. społecznej odpowiedzialności biznesu).
2) Liczba unikalnych użytkowników Portalu Innowacji
Wartość docelowa miernika została zaplanowana na poziomie 280 000 użytkowników. Z uwagi na duże zainteresowanie wśród użytkowników Portalem
Innowacji (www.pi.gov.pl) w 2016 r., miernik osiągnął wartość 421 722, co stanowi blisko 151% względem prognozy.
3) Liczba spotkań firm w trakcie giełd kooperacyjnych i misji handlowych zorganizowanych przez ośrodki EEN
Planowana wartość do osiągnięcia miernika na koniec 2016 roku została zaplanowana na poziomie 2 188. Wykonanie miernika na wyższym poziomie wynika ze
zwiększonego zainteresowania spotkaniami firm w trakcie giełd kooperacyjnych i misji handlowych zorganizowanych przez ośrodki EEN. W rezultacie w 2016 r.
zrealizowano miernik na poziomie blisko 166%.
2. Poprawa konkurencyjności regionów oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej
Dla określenia stopnia realizacji celu przyjęto dwa mierniki:
1) Liczba realizowanych projektów
2) Liczba zakończonych projektów
Wartość docelowa miernika „Liczba realizowanych projektów” na koniec 2016 r. została zaplanowana na poziomie 308, jednak osiągnięto niższe wykonanie,
głównie ze względu na mniejsze niż zakładano postępy w realizacji działania PO PW 1.2 „Internacjonalizacja MŚP”. Wyniki naboru (duża liczba odrzuconych
wniosków o dofinansowanie) oraz prowadzonej przez IZ Ewaluacji systemu projektów w PO PW wskazały na konieczność dokonania zmian w systemie naboru
działania 1.2 PO PW „Internacjonalizacja MŚP”. W związku ze zmianą formuły działania drugi konkurs został odwołany, co przełożyło się na niższą niż
planowano wartość miernika "Liczba realizowanych projektów PO PW" oraz "Liczba zakończonych projektów".
3. Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE
Dla określenia stopnia realizacji celu przyjęto dwa mierniki:
1) Liczba przeprowadzonych badań satysfakcji klientów PARP
2) Poziom wykorzystania alokacji PO IR, PO WER, PO PW

Miernik „Poziom wykorzystania alokacji PO IR, PO WER, PO PW” obrazuje stosunek środków wypłaconych do alokacji programów perspektywy 2014-2020,
realizowanych przez Agencję. Biorąc pod uwagę opóźnienie w rozpoczęciu realizacji programów perspektywy finansowej 2014-2020 w stosunku do założeń
przyjętych przy sporządzaniu Planu Działalności PARP na 2016 r. nie było możliwe osiągnięcie zakładanej wartości miernika. Ponadto podpisanie pierwszych
umów nastąpiło w ramach PO PW - w I kwartale 2016 r., w ramach PO WER - w II kwartale 2016 r., a w ramach PO IR - w III kw. 2016 r. W konsekwencji
znaczna liczba projektów na koniec 2016 r. znajdowała się we wstępnej fazie realizacji, dlatego też większość wypłat środków dla beneficjentów nastąpi w
kolejnych latach.
Dodatkową przyczyną osiągniętej wartości miernika są różnice kursowe w zakresie przeliczania wartości alokacji EUR (przy planowaniu przyjęto kurs: 4,1893
PLN/EUR, a do sprawozdania: 4,4141 PLN/EUR).
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