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Na podstawie art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki roz-
woju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 140,
poz. 984, z 2008 r. Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r.
Nr 19, poz. 100) og∏asza si´, co nast´puje:

1) zmieniona treÊç Szczegó∏owego opisu prio-
rytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, 2007—2013 zosta∏a zamieszczona
na stronach internetowych administrowanych
przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pod
adresem: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl
w zak∏adce Program Innowacyjna Gospodarka/
Dokumenty i wytyczne/Dokumenty programowe
oraz http://www.mrr.gov.pl w zak∏adce Programy
Operacyjne na lata 2007—2013/Innowacyjna Gos-
podarka;

2) zmienionà treÊç Szczegó∏owego opisu prioryte-
tów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospo-
darka, 2007—2013 stosuje si´ od dnia zatwierdze-
nia przez Ministra Rozwoju Regionalnego, tj. od
dnia 29 stycznia 2009 r.;

3) zmiany wprowadzone do Szczegó∏owego opisu
priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, 2007—2013 obejmujà: 

a) rozdzia∏ 1 Cel i zakres Szczegó∏owego opisu
priorytetów Programu Operacyjnego Innowa-
cyjna Gospodarka, 2007—2013, w którym do-
stosowano tryb procedowania ze Szczegó∏o-
wym opisem priorytetów programu operacyj-
nego do trybu przewidzianego w art. 26 ust. 3
pkt 1 znowelizowanej ustawy z dnia 6 grudnia
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwo-
ju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 140,
poz. 984, z 2008 r. Nr 216, poz. 1370 oraz
z 2009 r. Nr 19, poz. 100),

b) rozdzia∏ 2.3.3 Podzia∏ alokacji PO IG z uwzgl´d-
nieniem preferencji dla ma∏ych i Êrednich przed-
si´biorstw (MSP) w euro, w którym, w tabeli ob-
razujàcej podzia∏ alokacji PO IG z uwzgl´dnie-
niem preferencji dla ma∏ych i Êrednich przedsi´-
biorstw, w dzia∏aniu 6.1 Paszport do eksportu
zwi´kszono udzia∏ wsparcia dla MSP w alokacji

do 100 %, powsta∏à nadwy˝k´ przeznaczono
w cz´Êci na zwi´kszenie udzia∏u IOB w dzia∏a-
niu 3.3 Tworzenie systemu u∏atwiajàcego inwe-
stowanie w MSP do 50 % wartoÊci alokacji, co
pociàgn´∏o za sobà zmniejszenie udzia∏u MSP
z 66 % do 50 %, zweryfikowano omy∏k´ ra-
chunkowà w dzia∏aniu 8.1 Wspieranie dzia∏alno-
Êci gospodarczej w dziedzinie gospodarki elek-
tronicznej. Wskutek wprowadzonych zmian ca∏-
kowita kwota przeznaczona na bezpoÊrednie
wsparcie dla MSP ulega zwi´kszeniu z kwoty
3 623 078 070 PLN do kwoty 3 645 520 070 PLN,

c) rozdzia∏ 2.5 Opis systemu wyboru projektów
w ramach PO IG, w którym zweryfikowano defi-
nicje projektów: systemowego i indywidualne-
go w oparciu o znowelizowanà ustaw´ z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia poli-
tyki rozwoju,

d) rozdzia∏ 2.6 Dokumenty zwiàzane z realizacjà
PO IG, w którym w zakresie programów pomo-
cowych uj´tych w tym rozdziale zweryfikowano
nazwy i uzupe∏niono metryki promulgacyjne
w zwiàzku z wejÊciem w ˝ycie oraz noweliza-
cjami rozporzàdzeƒ stanowiàcych programy
pomocowe,

e) rozdzia∏ 3 Informacje na temat priorytetów
i dzia∏aƒ, w którym: 
— w ramach dzia∏aƒ 3.3 Tworzenie systemu

u∏atwiajàcego inwestowanie w MSP oraz
5.4 Zarzàdzanie w∏asnoÊcià intelektualnà
wyodr´bniono poddzia∏ania dla instytucji
otoczenia biznesu oraz ma∏ych i Êrednich
przedsi´biorstw,

— doprecyzowano brzmienie celu i uzasadnie-
nia dzia∏ania 3.3 Tworzenie systemu u∏atwia-
jàcego inwestowanie w MSP,

— dostosowano opis dzia∏ania 4.3 Kredyt tech-
nologiczny do systemu udzielania kredytu
technologicznego wynikajàcego z ustawy
z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach
wspierania dzia∏alnoÊci innowacyjnej (Dz. U.
Nr 116, poz. 730), a tak˝e do systemu wdra-
˝ania tego dzia∏ania, polegajàcego na tym,
˝e Bank Gospodarstwa Krajowego b´dzie
pe∏ni∏ rol´ Instytucji Wdra˝ajàcej,

— zmieniono zakres dzia∏ania 6.1 Paszport do
eksportu oraz system jego wdra˝ania zgod-
nie ze zmienionym rozporzàdzeniem Mini-
stra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia
2008 r. w sprawie udzielania przez Polskà
Agencj´ Rozwoju Przedsi´biorczoÊci pomocy
finansowej w ramach Programu Operacyjne-
go Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013
(Dz. U. Nr 68, poz. 414 oraz z 2009 r. Nr 19,
poz. 103),
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KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1)

z dnia 1 kwietnia 2009 r.

o zmianach wprowadzonych do Szczegó∏owego opisu priorytetów Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013

———————
1) Zgodnie z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227,
poz. 1658, z 2007 r. Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 216,
poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100) minister w∏aÊciwy
do spraw rozwoju regionalnego jest Instytucjà Zarzàdzajà-
cà Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka,
2007—2013.
Minister Rozwoju Regionalnego kieruje dzia∏em admini-
stracji rzàdowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1
ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216,
poz. 1600).
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— doprecyzowano opis poddzia∏ania 6.2.1
Wsparcie dla sieci centrów obs∏ugi inwesto-
rów i eksporterów poprzez uwypuklenie ko-
niecznoÊci wspierania inwestycji zagranicz-
nych obok dzia∏aƒ proeksportowych, zapew-
niajàc tym samym zgodnoÊç z PO IG,

— zweryfikowano i zaktualizowano opisy dzia-
∏aƒ 8.1 Wspieranie dzia∏alnoÊci gospodarczej
w dziedzinie gospodarki elektronicznej
i 8.2 Wspieranie wdra˝ania elektronicznego
biznesu typu B2B zgodnie ze zmienionym
rozporzàdzeniem Ministra Rozwoju Regio-
nalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie
udzielania przez Polskà Agencj´ Rozwoju
Przedsi´biorczoÊci pomocy finansowej na
wspieranie tworzenia i rozwoju gospo-
darki elektronicznej w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
2007—2013 (Dz. U. Nr 153, poz. 956 oraz
z 2009 r. Nr 21, poz. 115); w dzia∏aniu 8.1 roz-
szerzono równie˝ katalog potencjalnych
beneficjentów o spó∏ki kapita∏owe w organi-
zacji,

— zweryfikowano i zaktualizowano opis dzia∏a-
nia 8.4 Zapewnienie dost´pu do Internetu na
etapie „ostatniej mili” zgodnie z rozporzà-
dzeniem Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 29 paêdziernika 2008 r.
w sprawie udzielania przez W∏adz´ Wdra˝a-
jàcà Programy Europejskie pomocy finanso-
wej na dostarczenie us∏ugi szerokopasmo-
wego dost´pu do Internetu w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Innowacyjna Gospo-
darka, 2007—2013 (Dz. U. Nr 204, poz. 1280), 

— zmodyfikowano treÊç dotyczàcà linii demar-
kacyjnej:

— — pomi´dzy PO IG a Programem Ope-
racyjnym Infrastruktura i Ârodowisko
w dzia∏aniach 4.4 Nowe inwestycje
o wysokim potencjale innowacyjnym
i 4.5 Wsparcie inwestycji o du˝ym zna-
czeniu dla gospodarki, 

— — pomi´dzy PO IG a Programem Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich w zakresie
wsparcia przedsi´biorców z sektora
rolno-spo˝ywczego,

— — w ramach PO IG w zakresie inwe-
stycji zwiàzanych z rozpocz´ciem lub
rozwojem dzia∏alnoÊci B+R w przed-
si´biorstwie w dzia∏aniu 4.2 Stymu-
lowanie dzia∏alnoÊci B+R przedsi´-
biorstw oraz wsparcie w zakresie wzor-
nictwa przemys∏owego i poddzia∏aniu
4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze
us∏ug nowoczesnych,

— wprowadzono mo˝liwoÊç stosowania zali-
czek w przypadku dzia∏aƒ skierowanych do
przedsi´biorców, w szczególnoÊci w dzia∏a-
niach osi priorytetowej 4. Inwestycje w in-
nowacyjne przedsi´wzi´cia, w oparciu o roz-
porzàdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego
z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniajàce rozpo-
rzàdzenie w sprawie wydatków zwiàzanych
z realizacjà programów operacyjnych (Dz. U.
Nr 23, poz. 140),

f) za∏àcznik 4.2 Wskaêniki monitorowania na po-
ziomie dzia∏aƒ, w którym:

— zmieniono wartoÊci wskaêników w dzia∏a-
niach: 3.1 Inicjowanie dzia∏alnoÊci innowa-
cyjnej, 3.3 Tworzenie systemu u∏atwiajàcego
inwestowanie w MSP, 4.2 Stymulowanie
dzia∏alnoÊci B+R przedsi´biorstw oraz
wsparcie w zakresie wzornictwa przemys∏o-
wego, 4.3 Kredyt technologiczny, 4.5 Wspar-
cie inwestycji o du˝ym znaczeniu dla gospo-
darki, 5.1 Wspieranie rozwoju powiàzaƒ ko-
operacyjnych o znaczeniu ponadregional-
nym, 5.3 Wspieranie oÊrodków innowacyj-
noÊci oraz 6.1 Paszport do eksportu,

— zmieniono zestaw wskaêników w dzia∏a-
niu 3.3 Tworzenie systemu u∏atwiajàcego
inwestowanie w MSP, 

— wprowadzono zmiany o charakterze dopre-
cyzowujàcym w dzia∏aniach: 1.3 Wsparcie
projektów B+R na rzecz przedsi´biorców
realizowanych przez jednostki naukowe,
2.1 Rozwój oÊrodków o wysokim poten-
cjale badawczym i 2.2 Wsparcie tworzenia
wspólnej infrastruktury badawczej jednostek
naukowych,

g) za∏àcznik 4.3 Opis systemu wdra˝ania dzia∏aƒ,
w którym:
— zmieniono cz´Êç dotyczàcà trybu naboru

wniosków w zakresie dzia∏aƒ: 1.4 Wsparcie
projektów celowych, 3.1 Inicjowanie dzia∏al-
noÊci innowacyjnej, 3.3 Tworzenie sys-
temu u∏atwiajàcego inwestowanie w MSP,
4.1 Wsparcie wdro˝eƒ wyników prac B+R,
4.2 Stymulowanie dzia∏alnoÊci B+R przedsi´-
biorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa
przemys∏owego, 4.4 Nowe inwestycje o wy-
sokim potencjale innowacyjnym, 4.5 Wspar-
cie inwestycji o du˝ym znaczeniu dla gospo-
darki, 5.1 Wspieranie rozwoju powiàzaƒ ko-
operacyjnych o znaczeniu ponadregional-
nym, 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie/realizacj´
ochrony w∏asnoÊci przemys∏owej, 6.1 Pasz-
port do eksportu, 6.2.2 Wsparcie dzia∏aƒ stu-
dyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowa-
nia terenów inwestycyjnych dla projektów
inwestycyjnych, 8.1 Wspieranie dzia∏alnoÊci
gospodarczej w dziedzinie gospodarki elek-
tronicznej, 8.2 Wspieranie wdra˝ania elektro-
nicznego biznesu typu B2B, 8.3 Przeciwdzia-
∏anie wykluczeniu cyfrowemu — eInclusion,
8.4 Zapewnienie dost´pu do Internetu na
etapie „ostatniej mili”,

— zmieniono postanowienia w zakresie po-
twierdzania kwalifikowalnoÊci wydatków
w projektach w wyniku zmian wprowa-
dzonych rozporzàdzeniem Komisji (WE)
nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznajà-
cym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze
wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87
i 88 Traktatu (ogólne rozporzàdzenie w spra-
wie wy∏àczeƒ blokowych) (Dz. Urz. UE L 214
z 09.08.2008, str. 3) oraz w wyniku dostoso-
wania opisu wdra˝ania poszczególnych dzia-
∏aƒ PO IG do kryteriów wyboru projektów
przyj´tych w dniu 15 grudnia 2008 r. (nie do-
tyczy dzia∏ania 4.5),
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— zmieniono cz´Êç dotyczàcà opisu systemu
wdra˝ania w zakresie dzia∏aƒ: 1.4 Wsparcie
projektów celowych, 3.3 Tworzenie sys-
temu u∏atwiajàcego inwestowanie w MSP,
4.1 Wsparcie wdro˝eƒ wyników prac B+R,
4.3 Kredyt technologiczny, 5.4 Zarzàdzanie
w∏asnoÊcià intelektualnà, 6.1 Paszport do
eksportu, priorytetu 7. Spo∏eczeƒstwo infor-
macyjne — budowa elektronicznej admini-
stracji,

h) za∏àcznik 4.4 Procedura odwo∏awcza w ramach
PO IG, w którym dostosowano procedur´ od-
wo∏awczà do zasad okreÊlonych w znowelizo-
wanej ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasa-
dach prowadzenia polityki rozwoju,

i) za∏àcznik 4.5 Lista projektów indywidualnych,
w którym uwzgl´dniono zatwierdzonà przez
Ministra Rozwoju Regionalnego List´ Projek-
tów Indywidualnych,

j) za∏àcznik 4.6 Kryteria wyboru finansowanych
operacji, w którym wprowadzono Kryteria przy-
j´te podczas posiedzenia Komitetu Monitorujà-
cego Program Operacyjny Innowacyjna Gospo-
darka w dniu 15 grudnia 2008 r.,

k) definicje i terminologi´:

— projektu indywidualnego oraz projektu sys-
temowego, w zakresie dostosowania do
obowiàzujàcych definicji, zgodnych ze zno-
welizowanà ustawà z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,

— beneficjenta w zakresie jej ujednolicenia
w ca∏ym systemie wdra˝ania PO IG, 

— Promotorów Projektów Innowacyjnych w sys-
temie wdra˝ania dzia∏aƒ 4.2 Stymulowanie
dzia∏alnoÊci B+R przedsi´biorstw oraz wspar-
cie w zakresie wzornictwa przemys∏owego,
4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale in-
nowacyjnym, która dostosowuje charakter
dzia∏alnoÊci PPI do rozporzàdzenia Komisji
(WE) nr 800/2008,

— Zespo∏u ds. Projektu Systemowego, którà
usuni´to z opisu poddzia∏ania 1.1.3 Projekty
systemowe,

— listy rankingowej — w przypadku wszystkich
dzia∏aƒ wprowadzono zasad´, ˝e lista ran-
kingowa zawiera projekty rekomendowane
i nierekomendowane do wsparcia, 

— listy ekspertów, która zosta∏a zastàpiona ba-
zà ekspertów, 

l) ca∏y dokument, w którym:

— wprowadzono zmiany wynikajàce z reorga-
nizacji w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa
Wy˝szego,

— wprowadzono zmiany doprecyzowujàce w za-
kresie podmiotów uczestniczàcych w syste-
mie wdra˝ania oraz sposobie dokonywania
oceny projektów.

Minister Rozwoju Regionalnego: E. Bieƒkowska


