MINISTERSTWO ROZWOJU
Plan działalności
Ministra Rozwoju i Finansów na rok 2017
dla działów administracji rządowej: gospodarka, rozwój regionalny
CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2017

Lp.

Cel

1.

2.

1.

2.

Poprawa jakości
zarządzania
procesami
rozwojowymi

Zwiększenie
efektywności
inwestycji

Mierniki określające stopień realizacji celu
Planowana
wartość
Nazwa
do osiągnięcia
na koniec roku
3.

4.

1. Przygotowanie nowelizacji
ustawy o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju
2. Przygotowanie aktualizacji
Krajowego Programu Reform
2017/2018

1. Tak
2. Tak

1. Stopa inwestycji
2. Liczba inwestycji
zatwierdzonych w 2017
przez EBI do wsparcia w
ramach EFIS
3. Procent programów
operacyjnych spełniających
warunki desygnacji
umożliwiające certyfikację
wydatków do KE
4. Wartość zakontraktowanych
środków UE w ramach PO IiŚ
2014-2020 w odniesieniu do
dostępnej alokacji

1.
2.
3.
4.

≥ 19
10
100%
34%

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Odniesienie
do dokumentu
o charakterze
strategicznym

5.

6.

1. Budowa nowego modelu zarządzania rozwojem usprawniającego planowanie i wdrażanie działań rozwojowych, w tym:
- przygotowanie pogłębionej (ekspercko-badawczej) propozycji aktualizacji systemu zarządzania rozwojem w
Polsce,
- przygotowanie projektu nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
- opracowanie systemu koordynacyjno-monitorującego procesy gospodarcze w ramach Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju.
2. Przygotowanie stanowiska w sprawie przeglądu Wieloletnich Ram Finansowych 2014-2020 i przyszłości polityki
spójności po 2020 r. oraz udział w debacie europejskiej.
3. Renegocjacja Umowy Partnerstwa 2014-2020 w celu ukierunkowania środków europejskich na realizację SOR oraz
przygotowanie:
- zasad podziału rezerwy wykonania,
- sprawozdania z Umowy Partnerstwa.
4. Zarządzanie krajowymi programami operacyjnymi.
1. Wdrożenie zintegrowanego modelu informacji i obsługi inwestora
2. Optymalizacja działania specjalnych stref ekonomicznych na rzecz rozwoju inwestycji
3. Zmiana systemu wsparcia inwestorów w ramach:
- programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki,
- obsługi indywidualnych programów wieloletnich wsparcia finansowego inwestycji
4. Przyjęcie przez Radę Ministrów Polityki rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego i realizacja działań
z niej wynikających, tj.:
- zwiększenie skali i efektywności inwestycji finansowanych w systemie PPP,
- przeprowadzenie zmian prawnych przyjaznych dla rozwoju PPP, w tym wyeliminowanie zidentyfikowanych barier
systemowych,
- wypracowanie standardowych dokumentów umownych i przetargowych dla projektów PPP,
- działania szkoleniowe w zakresie PPP dla jednostek publicznych wszystkich szczebli i przedsiębiorców,
- stworzenie i monitoring listy planowanych przedsięwzięć PPP, obejmującej inwestycje rządowe i samorządowe,
których realizacje zakłada się w formule PPP,
- zintensyfikowanie wsparcia merytorycznego i weryfikacji planowanych projektów PPP przez MR.
5. Efektywne wykorzystanie EFIS oraz pozostałych narzędzi Planu Inwestycyjnego dla Europy w realizacji zamierzeń
inwestycyjnych w Polsce poprzez:
- zapewnienie koordynacji działań administracji rządowej oraz podległych jej podmiotów (w tym spółek Skarbu
Państwa) w zakresie pozyskiwania finansowania z EFIS,
- kontynuowanie współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i promotorami projektów w celu efektywnego
wykorzystania wsparcia EFIS w realizacji inwestycji w Polsce
- monitoring i sprawozdawczość pozyskiwania wsparcia z EFIS przez polskich inwestorów, w tym prowadzenie listy
projektów rządowych ubiegających się o wsparcie EFIS.
6. Usprawnienie wdrażania programów operacyjnych na lata 2014-2020 poprzez zmianę podstaw prawnych – projekt
ustawy o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityk spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw.
7. Zapewnienie dostępu do informacji nt. Funduszy Europejskich poprzez:
- prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych FE i ich promocję w mediach,
- przeprowadzenie konkursu dotacji na działania edukacyjne w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
- działania promujące serwis www.funduszeeuropejskie.gov.pl, jako kompleksowe źródło informacji o Funduszach
Europejskich prowadzone w ramach kampanii horyzontalnych oraz działań w mediach społecznościowych.
8. Realizacja zadań służących zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania, zgodnego z kryteriami desygnacji, systemu

Plan na Rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju,
projekt Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju,
Umowa Partnerstwa 2014-2020;
Krajowe programy operacyjne,
Strategie zintegrowane.

Plan na Rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju,
projekt Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju,
Program wspierania inwestycji o
istotnym znaczeniu dla
gospodarki polskiej na lata
2011-2020.
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Lp.

Cel

1.

2.

3.

4.

Mierniki określające stopień realizacji celu
Planowana
wartość
Nazwa
do osiągnięcia
na koniec roku
3.

4.

1. Udział eksportu wyrobów
wysokiej techniki w eksporcie
ogółem
2. Eksport per capita
3. Udział eksportu do krajów
poza UE w eksporcie ogółem

1. ≥ 7,7%
2. ≥ 4,8 tys. euro
3. ≥ 21%

1. Wartość dodana brutto w
przetwórstwie przemysłowym
(% wartości dodanej ogółem) (
2. Nakłady na B+R w sektorze
przedsiębiorstw jako % PKB
(BERD)
3. Liczba wniosków złożonych w
konkursie Task Force w
ramach Programu Wsparcia
Polskiego Przemysłu
4. Wartość środków
certyfikowanych do KE do

2.
3.
4.
5.

Zwiększenie
umiędzynarodowienia
polskiej gospodarki

Zwiększenie
innowacyjności
i efektywności
przemysłu

≥ 19%
≥ 0,55%
≥ 20
11%

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Odniesienie
do dokumentu
o charakterze
strategicznym

5.

6.

wdrażania programów operacyjnych perspektywy 2014-2020 poprzez monitorowanie spełnienia warunków desygnacji
przez poszczególne instytucje perspektywy 2014-2020.
9. Sprawna i prawidłowa certyfikacja wydatków w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013
(NSRO 2007-2013), w kontekście zamknięcie programów operacyjnych.
10. Zapewnienie prawidłowej realizacji programów w ramach UP 2014-2020 poprzez przeprowadzanie kontroli
krzyżowych pomiędzy programami operacyjnymi i pomiędzy okresami programowania 2007-2013 oraz 2014-2020.
11. Współpraca z instytucjami Unii Europejskiej w celu zapewnienia skutecznej realizacji polityki spójności, strategii
rozwoju kraju, wzrostu konkurencyjności oraz efektywnego wdrażania funduszy UE.
12. Sprawna realizacja procesu kontraktacji w ramach PO IiŚ.
13. Sprawna i efektywna realizacja Instrumentu "Łącząc Europę" w sektorze transport.
14. Wdrażanie planu działań na rzecz zwiększania efektywności i przyspieszenia realizacji programów operacyjnych w
ramach UP.
15. Koordynacja wdrażania RPO.
1. Powołanie agencji rządowej odpowiedzialnej za wsparcie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw i
przyciąganie inwestycji zagranicznych do Polski.
2. Reorganizacja sieci placówek zagranicznych podległych Ministrowi Rozwoju.
3. Udział Polski w Międzynarodowej Wystawie EXPO 2017 w Astanie.
4. Koordynowanie procesu ubiegania się o przyznanie Rzeczypospolitej Polskiej prawa organizacji Międzynarodowej
Wystawy EXPO w Łodzi w 2022 r.
5. Wsparcie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw poprzez:
- realizację projektu „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki –
Brand” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,
- realizację projektu Polskie Mosty Technologiczne w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,
- udzielanie przedsiębiorcom pomocy de minimis na realizację przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania
eksportu.
6. Bilateralne kontakty gospodarcze na szczeblu rządowym z partnerami zagranicznymi m.in. w ramach Komisji
Mieszanych, konsultacji gospodarczych w celu promowania i wspierania polskich interesów gospodarczych,
w tym polskich firm w ich działalności na zagranicznych rynkach.
7. Działania na rzecz rozszerzenia i udoskonalenia bazy traktatowej regulującej współpracę gospodarczą Polski z krajami
trzecimi, w tym w zakresie zawarcia dwustronnych umów o współpracy gospodarczej oraz umów
w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji z kolejnymi krajami.
8. Współkształtowanie zasad wymiany handlowej UE poprzez prowadzenie działań w zakresie wymiany handlowej Polski
z krajami trzecimi w ramach wspólnej polityki handlowej UE.
9. Współpraca z organizacjami międzynarodowymi o charakterze gospodarczym (WTO, OECD, UNIDO
oraz międzynarodowymi organizacjami surowcowymi).
10. Działania na rzecz uwzględnienia interesów PL w zakresie kształtowania regulacji gospodarczych UE, w tym związane
z ograniczaniem barier na rynku wewnętrznym oraz przeciwdziałaniem tendencjom protekcjonistycznym.
11. Współdziałanie na rzecz uwzględnienia strategicznych interesów gospodarczych i postulatów PL na forum UE w
ramach procesu BREXIT i jego następstw.
12. Działania realizowane w ramach Punktu Kontaktowego ds. Produktów w celu zwiększania działalności transgranicznej
polskich przedsiębiorców na rynku wewnętrznym UE
13. Opracowanie koncepcji i operacjonalizacja GreenInno.
1. Opracowanie Planu działań na rzecz Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.
2. Wdrożenie instrumentów programu Start in Poland.
3. Współpraca w zakresie prac legislacyjnych związanych z dużą ustawą o innowacyjności i Białą Księgą Innowacyjności.
4. Przygotowanie dokumentu Nowa Polityka Przemysłowa.
5. Akredytacja Ośrodków Innowacji świadczących usługi proinnowacyjne.
6. Wykonywanie czynności z zakresu ochrony prawa własności intelektualnej, w tym praw wyłącznych oraz
upowszechnianie i promowanie ochrony własności przemysłowej oraz współpraca międzynarodowa w tym zakresie.
7. Zapewnienie warunków dla realizacji projektów strategicznych dotyczących innowacyjności i reindustrializacji w SOR
m.in. Dobry pomysł, Polska Strategia Kosmiczna, Polska Platforma Przemysłu 4.0, Strategia transformacji do
gospodarki niskoemisyjnej (określenie harmonogramów i kamieni milowych).
8. Współpraca z Europejską Agencją Kosmiczną i wspieranie udziału podmiotów w Polish Industry Incentive Scheme oraz
otwartych przetargach ESA.

Plan na Rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju,
projekt Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju,
Strategia Innowacyjności
i Efektywności Gospodarki
Dynamiczna Polska 2020.

Plan na Rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju,
projekt Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju,
Strategia Innowacyjności
i Efektywności Gospodarki
Dynamiczna Polska 2020;
Program Rozwoju
Przedsiębiorstw do 2020 r.;
Program działań na rzecz
rozwoju technologii kosmicznych
i wykorzystywania systemów
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Lp.

Cel

1.

2.

Mierniki określające stopień realizacji celu
Planowana
wartość
Nazwa
do osiągnięcia
na koniec roku
3.

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

4.

5.

wartości alokacji PO IR 20142023

5.

1. Wartość środków
certyfikowanych do Komisji
Europejskiej do wartości
alokacji NSRO 2007 – 2013
na poziomie regionów
2. Wartość środków
zakontraktowanych do
wartości alokacji UP 2014 –
2020 na poziomie regionów

Rozwój społecznie
i terytorialnie wrażliwy

Odniesienie
do dokumentu
o charakterze
strategicznym
6.

9. Upowszechnienie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR).
10. Obsługa przedsiębiorców, występujących o nadanie statusu centrum badawczo-rozwojowego.
11. Wdrożenie instrumentów wsparcia w ramach Programu Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r., w tym:
- wspieranie przedsiębiorców współpracujących ze sferą naukową (wsparcie w ramach Dużego bonu),
- wspieranie udziału przedsiębiorców w międzynarodowych programach innowacyjnych (wsparcie
na uzyskanie grantu),
- wspieranie udziału organizacji przedsiębiorców w pracach międzynarodowych grup lub organizacji branżowych.
12. Sprawna realizacja i wdrażanie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
1. 101%
2. 53%

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Przygotowanie programu wdrażania Krajowej Polityki Miejskiej.
Prowadzenie Centrum wiedzy o Rewitalizacji w ramach Centrum wiedzy o miastach.
Koordynacja wdrażania RPO.
Zarządzanie krajowymi ponadregionalnymi programami operacyjnymi POPW 2014-2020.
Sprawne zarządzanie programami Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) oraz Europejskiego Instrumentu
Sąsiedztwa i Partnerstwa (ESIP) 2007-2013.
Sprawne zarządzanie programami4Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) oraz Europejskiego Instrumentu
Sąsiedztwa (EIS) 2010-2020.
Przeprowadzenie procesu zmian Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pod kątem wyzwań
wynikających ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Zwiększenie wykorzystania w zamówieniach publicznych instrumentów przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
grup defaworyzowanych poprzez podnoszenie świadomości w zakresie aspektów prospołecznych w zamówieniach
publicznych, w tym szkolenia pracowników MR oraz publikacje i prezentacje w bazie Dobre praktyki w zamówieniach
publicznych).
Upowszechnienie celów ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju (Agenda 2030).

satelitarnych w Polsce;
Program Operacyjny Inteligentny
Rozwój 2014-2020;
Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020;
Program na rzecz
konkurencyjności
przedsiębiorstw oraz małych i
średnich przedsiębiorstw
(COSME);
Narodowe Strategiczne Ramy
Odniesienia 2007-2013;
Umowa Partnerstwa 2014-2020;
Krajowa Strategia Rozwoju
Regionalnego 2010-2020;
Regionalne Programy
Operacyjne 2007-2013;
Regionalne Programy
Operacyjne 2014-2020;
Program Operacyjny Rozwój
Polski Wschodniej 2007-2013;
Program Operacyjny Polska
Wschodnia 2014-2020.

CZĘŚĆ B: Cele priorytetowe wynikające z budżetu państwa w układzie zadaniowym do realizacji w roku 2017
Lp.
1.

1.

2.

Mierniki określające stopień realizacji celu
Planowana wartość
Nazwa
do osiągnięcia
na koniec roku

Cel
2.

3.

4.

Produktywność siły roboczej

Wzrost wydajności i konkurencyjności
gospodarki

wzrost ≥ 3%

PKB per capita (w relacji do średniej UE-28)

Poprawa spójności społecznej i terytorialnej

Podzadania budżetowe służące realizacji celu

≥ 72%

Wartość środków certyfikowanych do Komisji Europejskiej do
wartości alokacji NSRO 2007 – 2013 na poziomie regionów
Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji UP
2014 – 2020 na poziomie regionów

101%
53%

5.

6.1.1. Tworzenie warunków dla funkcjonowania przedsiębiorstw.
6.1.2. Tworzenie warunków dla zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw.
6.1.3. Współpraca gospodarcza z zagranicą i promocja gospodarki polskiej za granicą
6.1.4. Wsparcie projektów inwestycyjnych.
17.1.1. Wsparcie rozwoju województw w ramach programów regionalnych
17.1.2. Wsparcie rozwoju województw w ramach programów krajowych
17.1.3. Wsparcie województw w ramach pozostałych programów finansowanych
z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocy

CZĘŚĆ C: Inne cele przyjęte do realizacji w roku 2017
Lp.
1.

1.

Cel
2.

Lepsze otoczenie

Mierniki określające stopień realizacji celu
Planowana wartość
Nazwa
do osiągnięcia na
koniec roku
3.

1. Średni czas rejestracji działalności

4.
1. ≤1,8 dnia

Najważniejsze zadania służące realizacji celu
5.

1. Stworzenie stabilnego otoczenia legislacyjnego i fiskalnego dla przedsiębiorstw (przegląd obowiązującego ustawodawstwa oraz
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Lp.
1.

2.

3.

Mierniki określające stopień realizacji celu
Planowana wartość
Nazwa
do osiągnięcia na
koniec roku

Cel
2.

3.

4.

regulacyjne dla
przedsiębiorców

gospodarczej
2. Liczba zaprojektowanych do wprowadzenia
uproszczeń lub redukcji barier w
wykonywaniu działalności gospodarczej na
etapie rządowym

Utrzymanie zdolności
realizacji zadań
obronnych przez organy
administracji publicznej i
przedsiębiorców
Podniesienie sprawności i
jakości realizacji zadań
administracyjnych na
rzecz realizacji celów
ujętych w Strategii na
rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju"

Stopień wykonania decyzji na utrzymywanie
mocy produkcyjnych lub remontowych [(liczba
wykonanych decyzji / liczba wydanych decyzji) *
100%]

100%

1. Stosunek liczby klas JRWA w których sprawy
są prowadzone elektronicznie w EZD, do
liczby klas w JRWA MR ogółem
2. Terminowość udzielania odpowiedzi na
zapytania dziennikarzy kierowane do urzędu

1. wzrost ≥ 10%
2. 90% odpowiedzi
udzielonych w
ciągu 14 dni

…………………………………………....
(data)

2. ≥ 50

Najważniejsze zadania służące realizacji celu
5.

procedur, niezbędne zmiany przepisów prawnych) poprzez przygotowanie projektów inicjatyw zmierzających do ułatwienia
podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej.
2. Uproszczenie rejestracji działalności gospodarczej zachęcające do zakładania firm i wspierające innowacyjność.
3. Sprawna i terminowa realizacja zadań wykonywanych przez Pojedynczy Punkt Kontaktowy m.in. poprzez:
- bieżące monitorowanie terminowości udzielanych odpowiedzi w Centrum Pomocy Przedsiębiorcy (CPP),
- dokonywanie usprawnień organizacyjnych i technicznych w zakresie przepływu informacji (wniosków i odpowiedzi) w ramach
systemu wspierającego CPP.
4. Realizacja projektu Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego trzeciej generacji , w tym m. in. :
- działania informacyjne, promocyjne i szkoleniowe w zakresie biznes.gov.pl,
- udostępnianie nowych usług w portalu biznes.gov.pl oraz doskonalenie istniejących.
5. Przygotowanie branżowych i sektorowych pakietów uproszczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej.
6. Doskonalenie regulacji gospodarczych:
- wzmocnienie procesu konsultacji poprzez zacieśnienie współpracy
z przedsiębiorcami i organizacjami reprezentującymi przedsiębiorców, w celu identyfikowania barier w wykonywaniu działalności
gospodarczej,
- wzmocnienie oceny wpływu regulacji na gospodarkę, zwłaszcza MŚP.
7. Budowa systemu wspierającego przedsiębiorców w trudnej sytuacji ekonomicznej poprzez wdrożenie programu Polityka Nowej
Szansy.
8. Opiniowanie projektów dokumentów aktów legislacyjnych z zakresu polityki środowiskowej pod kątem minimalizowania wpływu na
działalność przedsiębiorców.
9. Reforma systemu metrologicznego w oparciu o rekomendacje Konsultacyjnych Zespołów Metrologicznych.
10. Zadania związane z wypracowaniem na forum UE projektów aktów prawnych uwzględniających interesy gospodarcze Polski.
1. Zapewnienie utrzymywania przez przedsiębiorców mocy produkcyjnych i remontowych na potrzeby realizacji zadań wynikających z
Programu Mobilizacji Gospodarki.
2. Realizacja zadań w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych, zapewniających funkcjonowanie działu i wykonywanie zadań
w wyższych stanach gotowości obronnej.
1. Zwiększenie wykorzystania elektronicznego obiegu dokumentów (EZD) do prowadzenia spraw w urzędzie.
2. Wprowadzenie Zarządzania Projektami w MR.
3. Usprawnienie realizacji procesu wydawania unijnych pozwoleń na przywóz towarów z krajów trzecich poprzez elektronizację
wybranych etapów procesu.
4. Realizacja programu współpracy MR z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego.
5. Doskonalenie komunikacji wewnętrznej urzędu poprzez rozbudowę informacyjną wewnętrznego portalu (Intranet).
6. Podnoszenie kompetencji kadr w urzędzie, w tym rozwój kompetencji kierowniczych oraz ustanowienie systemu płatnych staży dla
studentów.
7. Wdrożenie w MR podstawowych wersji Sytemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) i Systemu Zarządzania Ryzykiem
(SZR).

………………………………………………….
(podpis Ministra)
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