
          

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 22 grudnia 2017 r. 

Poz. 2413 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) 

z dnia 18 grudnia 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy finansowej na inwestycje  
typu centra badawczo-rozwojowe przedsiębiorców 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 2017 r. poz. 1460 i 1475) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej na 

inwestycje typu centra badawczo-rozwojowe przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 

2014–2020 (Dz. U. poz. 787) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy składa wniosek do ministra właściwego do spraw rozwoju 

regionalnego.”. 

§ 2. 1. Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego staje 

się, w miejsce ministra właściwego do spraw gospodarki, stroną umów o dofinansowanie projektu zawartych na podstawie 

rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym. 

2. Organem właściwym do prowadzenia postępowań w zakresie wyboru projektów do dofinansowania, udzielania do-

finansowania oraz rozpatrywania protestów, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego roz-

porządzenia, jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. 

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

Minister Rozwoju i Finansów: wz. J. Kwieciński 

                                                           
1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej – rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporzą-

dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów 

(Dz. U. poz. 2331).  
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 nr 91/2014 Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój na lata 2014–2020. 
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