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KOMUNIKAT
MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1)

z dnia 8 sierpnia 2013 r.

o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013 

Na podstawie art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 
z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.2)) ogłasza się, co następuje:

1) zmieniona treść Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013 
została zamieszczona na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pod 
adresem: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce Wybierz Program/Innowacyjna Gospodarka/Dokumenty 
i wytyczne/Dokumenty/Dokumenty programowe oraz http://www.poig.gov.pl w zakładce Dokumenty i wytyczne/ 
Dokumenty/Dokumenty programowe;

2) zmienioną treść Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013 
stosuje się od dnia zatwierdzenia przez Ministra Rozwoju Regionalnego, tj. od dnia 27 czerwca 2013 r.;

3) zmiany wprowadzone do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 
2007–2013 obejmują:

a) rozdział 2 Informacje ogólne na temat PO IG, w którym w podrozdziałach: 2.2 Skrócony opis PO IG i 2.6 Doku-
menty związane z realizacją PO IG zmieniono treść oraz w podrozdziale 2.3.3 Podział alokacji PO IG z uwzględ-
nieniem preferencji dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w euro zmieniono wartości liczbowe,

b) rozdział 3 Informacje na temat priorytetów i działań PO IG, w którym:

– w działaniu 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, w rubrykach: nr 18a 
Typ beneficjentów i nr 25 Minimalna/maksymalna wartość projektu zmieniono treść,

– w skróconym opisie priorytetu 3 Kapitał dla innowacji zmieniono treść,

– w działaniu 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej, w rubrykach: nr 15e Działalność gospodarcza, nr 16 
Lista wydatków kwalifikowanych w ramach działania i nr 25 Minimalny wkład własny beneficjenta (%) zmie-
niono treść oraz nr 20 Alokacja finansowa na działanie ogółem, nr 21 Wkład ze środków unijnych na działanie 
i nr 22 Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie zmieniono wartości liczbowe,

– w działaniu 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP, w rubrykach: nr 20 Alokacja finan-
sowa na działanie ogółem, nr 21 Wkład ze środków unijnych na działanie i nr 22 Wkład ze środków publicz-
nych krajowych na działanie zmieniono wartości liczbowe,

1) Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej – rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządze-
nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalne-
go (Dz. U. Nr 248, poz. 1487).

 Zgodnie z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 
i Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 279, poz. 1644, z 2012 r. poz. 1237 oraz z 2013 r. poz. 714) minister właściwy do spraw rozwoju 
regionalnego jest Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 279, poz. 1644, 
z 2012 r. poz. 1237 oraz z 2013 r. poz. 714.
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– dodano kartę działania dla pilotażu w ramach 3 osi priorytetowej: Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu 
Pożyczkowego Wspierania Innowacji,

– w działaniu 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, w rubrykach: nr 20 Alokacja finansowa na działanie 
ogółem, nr 21 Wkład ze środków unijnych na działanie i nr 22 Wkład ze środków publicznych krajowych na 
działanie zmieniono wartości liczbowe,

– w działaniu 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa prze-
mysłowego, w rubrykach: nr 15e Działalność gospodarcza, nr 16 Lista wydatków kwalifikowanych w ramach 
działania i nr 25 Minimalny wkład własny beneficjenta (%) zmieniono treść oraz nr 20 Alokacja finansowa na 
działanie ogółem, nr 21 Wkład ze środków unijnych na działanie i nr 22 Wkład ze środków publicznych kra-
jowych na działanie zmieniono wartości liczbowe,

– w działaniu 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, w rubrykach: nr 15e Działalność 
gospodarcza, nr 16 Lista wydatków kwalifikowanych w ramach działania i nr 25 Minimalny wkład własny 
beneficjenta (%) zmieniono treść oraz nr 20 Alokacja finansowa na działanie ogółem, nr 21 Wkład ze środków 
unijnych na działanie i nr 22 Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie zmieniono wartości licz-
bowe,

– w działaniu 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci 
o znaczeniu ponadregionalnym, w rubrykach: nr 15e Działalność gospodarcza, nr 16 Lista wydatków kwalifi-
kowanych w ramach działania i nr 27 Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków zmieniono treść,

– w działaniu 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną, w rubrykach: nr 15e Działalność gospodarcza, nr 16 
Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach działania, nr 25 Minimalny wkład własny beneficjenta (%) 
i nr 29 Minimalna / Maksymalna kwota dofinansowania zmieniono treść,

– w działaniu 6.1 Paszport do eksportu, w rubrykach: nr 14 Przykładowe rodzaje projektów, nr 15e Działalność 
gospodarcza, nr 16 Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach działania, nr 18a Typ beneficjentów, nr 25 
Minimalny wkład własny beneficjenta (%) i nr 29 Minimalna / Maksymalna kwota dofinansowania zmieniono 
treść oraz nr 20 Alokacja finansowa na działanie ogółem, nr 21 Wkład ze środków unijnych na działanie 
i nr 22 Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie zmieniono wartości liczbowe,

– w działaniu 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów 
inwestycyjnych, w rubrykach: nr 12 Cel i uzasadnienie działania, nr 14 Przykładowe rodzaje projektów, nr 16 
Lista wydatków kwalifikowanych w ramach działania, nr 18a Typ beneficjentów, nr 18b Grupy docelowe 
(osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy), nr 28 Pomoc publiczna i nr 29 
Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków zmieniono treść, 

– w działaniu 6.3 Promocja turystycznych walorów Polski, w rubrykach: nr 20 Alokacja finansowa na działanie 
ogółem, nr 21 Wkład ze środków unijnych na działanie i nr 22 Wkład ze środków publicznych krajowych na 
działanie zmieniono wartości liczbowe,

– w działaniu 6.5 Promocja polskiej gospodarki, w rubrykach: nr 20 Alokacja finansowa na działanie ogółem, 
nr 21 Wkład ze środków unijnych na działanie i nr 22 Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie 
zmieniono wartości liczbowe,

– w działaniu 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”, w rubrykach: nr 15d Działalność 
gospodarcza, nr 16 Lista wydatków kwalifikowanych w ramach działania, nr 25 Minimalny wkład własny 
beneficjenta i nr 29 Minimalna / Maksymalna kwota dofinansowania zmieniono treść,

– w działaniu 9.3 Informacja i promocja, w rubrykach: nr 13 Cel i uzasadnienie działania i nr 15 Przykładowe 
rodzaje projektów zmieniono treść,

c) załącznik 4.1 Tabela finansowa zobowiązań w podziale na działania z przyporządkowaniem kategorii interwencji 
(w euro), w którym w priorytetach 4 i 6 oraz w działaniach: 3.1, 3.3, 4.1, 4.2, 4.4, 6.1, 6.3 i 6.5 zmieniono warto-
ści liczbowe oraz dodano wartości liczbowe dla pilotażu w ramach 3 osi priorytetowej: Utworzenie i dokapitali-
zowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji,

d) załącznik 4.2 Wskaźniki monitorowania na poziomie działań, w którym w działaniach 6.2 i 6.3 zweryfikowano 
nazwy lub wartości wskaźników oraz dodano nowe wskaźniki dla pilotażu w ramach 3 osi priorytetowej: Utwo-
rzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji, 

e) załącznik 4.3 Opis systemu wdrażania działań, w którym w działaniach: 2.3, 3.1, 4.4 i 6.1 zmieniono treść oraz 
dodano opis dla pilotażu w ramach 3 osi priorytetowej: Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego 
Wspierania Innowacji,
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f) załącznik 4.4 Procedura odwoławcza w ramach PO IG, w którym zmieniono treść,

g) załącznik 4.5 Lista projektów indywidualnych, w którym uwzględniono Listę opublikowaną na stronie Minister-
stwa Rozwoju Regionalnego w dniu 28 lutego 2013 r., zgodnie z komunikatem Ministra Rozwoju Regionalnego 
z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Inno-
wacyjna Gospodarka, 2007–2013 (M.P. poz. 143),

h) załącznik 4.6 Kryteria wyboru finansowanych operacji, w którym uwzględniono zmiany zatwierdzone przez 
Komitet Monitorujący w odniesieniu do działań: 3.1, 4.4, pilotażu, 6.1, 8.1 i 8.2 oraz dodano kryteria dla pilotażu 
w ramach 3 osi priorytetowej: Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji.

Minister Rozwoju Regionalnego: E. Bieńkowska




