
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 31 stycznia 2017 r. 

Poz. 192 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1) 

z dnia 24 stycznia 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii 
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–20202) 

Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spój-
ności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217, 1579 i 1948) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na Otwarte  
innowacje – wspieranie transferu technologii w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (Dz. U. 
poz. 2067) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) Sieci otwartych innowacji – należy przez to rozumieć działania wdrażane przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., 
w ramach projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020, 
w tym działania informatyczne, finansowe, aktywizujące oraz wspierające proces nabycia przez przedsiębiorców 
wartości niematerialnych i prawnych, będące aktywami nieposiadającymi postaci fizycznej ani finansowej, takie 
jak patenty, licencje, know-how lub inne prawa własności intelektualnej;”; 

2) w § 3: 

a) w ust. 1: 

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Pomoc przeznaczona jest na pokrycie kosztów kwalifikowalnych i stanowi:”, 

– uchyla się pkt 3 i 4, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Pomoc może być udzielana wyłącznie MŚP.”; 

3) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. 1. Pomoc jest udzielana przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. 

2. Pomoc jest udzielana na podstawie umowy o powierzenie grantu.”; 

                                                           
1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów 
(Dz. U. poz. 1595). 

2) Tekst Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 został zaakceptowany decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej 
z dnia 12 lutego 2015 r. przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego „Inteligentny Rozwój na lata 2014–2020” do 
wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia w Polsce” 
oraz przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2014 r.  
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4) w § 7: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy składa wniosek o udzielenie pomocy do Agencji 
Rozwoju Przemysłu S.A. przed rozpoczęciem prac nad projektem.”, 

b) uchyla się ust. 2, 

c) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Wniosek zawiera:”, 

d) uchyla się ust. 4; 

5) w § 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) zostaną nabyte w ramach Sieci otwartych innowacji;”; 

6) w § 13 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) będą świadczone przez podmiot działający w ramach Sieci otwartych innowacji;”; 

7) uchyla się rozdziały 4 i 5. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Minister Rozwoju i Finansów: wz. J. Kwieciński 

 




