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KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1)

z dnia 5 lipca 2011 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 roz-
woju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) 
ogłasza się, co następuje:

1)  zmieniona treść Szczegółowego opisu priorytetów 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodar-
ka, 2007—2013 została zamieszczona na stronach 
internetowych administrowanych przez Minister-
stwo Rozwoju Regionalnego pod adresem: http:// 
www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce Wy-
bierz Program/Innowacyjna Gospodarka/Doku-
menty i wytyczne/Dokumenty/Dokumenty progra-
mowe oraz http://www.poig.gov.pl w zakładce Do-
kumenty i  wytyczne/Dokumenty/Dokumenty pro-
gramowe;

2)  zmienioną treść Szczegółowego opisu priorytetów 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodar-
ka, 2007—2013 stosuje się od dnia zatwierdzenia 
przez Ministra Rozwoju Regionalnego, tj. od dnia 
1 kwietnia 2011 r., z uwzględnieniem zmiany z dnia 
14 kwietnia 2011 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 podrozdziale 2.3.3 Podział alokacji 
PO IG z uwzględnieniem preferencji dla małych 
i średnich przedsiębiorstw (MSP) w euro zmie-
niono treść,

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

—  w działaniu 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim 
potencjale badawczym w  rubrykach: nr  20 
Alokacja finansowa na działanie ogółem, 
nr 21 Wkład ze środków unijnych na działanie 
i nr 22 Wkład ze środków publicznych krajo-
wych na działanie zmieniono wartości liczbo-
we.

—  w działaniu 2.3 Inwestycje związane z rozwo-
jem infrastruktury informatycznej nauki 
w  rubrykach: nr  20 Alokacja finansowa na 

działanie ogółem, nr  21 Wkład ze środków 
unijnych na działanie i nr 22 Wkład ze środ-
ków publicznych krajowych na działanie 
zmieniono wartości liczbowe,

—  w działaniu 3.1 Inicjowanie działalności inno-
wacyjnej w rubrykach: nr 20 Alokacja finan-
sowa na działanie ogółem, nr  21 Wkład ze 
środków unijnych na działanie i nr 22 Wkład 
ze środków publicznych krajowych na działa-
nie zmieniono wartości liczbowe,

—  w działaniu 3.3 Tworzenie systemu ułatwiają-
cego inwestowanie w  MSP w  rubrykach: 
nr  20 Alokacja finansowa na działanie ogó-
łem, nr  21 Wkład ze środków unijnych na 
działanie i  nr  22 Wkład ze środków publicz-
nych krajowych na działanie zmieniono war-
tości liczbowe,

—  w działaniu 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań 
kooperacyjnych o  znaczeniu ponadregional-
nym w  rubrykach: nr  12 Cel i  uzasadnienie 
działania, nr 14 Przykładowe rodzaje projek-
tów, nr 17 Zakres stosowania cross-financin-
gu i nr 31 Wysokość udziału cross-financingu 
(%) zmieniono treść,

—  w działaniu 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu — elnclusion w  rubryce nr  18a 
Typ beneficjentów zmieniono treść,

c)  załącznik 4.1 Tabela finansowa zobowiązań 
w podziale na działania z przyporządkowaniem 
kategorii interwencji (w euro), w którym w dzia-
łaniach: 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim poten-
cjale badawczym, 2.3 Inwestycje związane z roz-
wojem infrastruktury informatycznej nauki, 
3.1  Inicjowanie działalności innowacyjnej 
i 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwesto-
wanie w MSP zmieniono wartości liczbowe,

d)  załącznik 4.2 Wskaźniki monitorowania na po-
ziomie działań, w którym w działaniu 5.1 Wspie-
ranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o zna-
czeniu ponadregionalnym zmieniono nazwę 
wskaźnika i dodano nowy wskaźnik,

e)  załącznik 4.3 Opis systemu wdrażania działań, 
w którym w działaniach: 5.1 Wspieranie rozwo-
ju powiązań kooperacyjnych o  znaczeniu po-
nadregionalnym i  8.3 Przeciwdziałanie wyklu-
czeniu cyfrowemu — elnclusion zmieniono 
treść,

 f)  załącznik 4.6 Kryteria wyboru finansowanych 
operacji, w  którym uwzględniono zmiany za-
twierdzone przez Komitet Monitorujący.

Minister Rozwoju Regionalnego: E. Bieńkowska

1)  Zgodnie z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o za-
sadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.  U. z  2009  r. 
Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) minister właściwy do 
spraw rozwoju regionalnego jest Instytucją Zarządzającą 
Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodar-
ka, 2007—2013.
Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem admini-
stracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie §  1 
ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 li-
stopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działa-
nia Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz.  U. Nr  216, 
poz. 1600).
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Egzemplarze bieżące oraz archiwalne można nabywać:
 —   w Centrum Usług Wspólnych — Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71,  

02-903 Warszawa, tel. 22 694-67-52 — na pod  sta  wie nadesłanego zamó  wie  nia (sprzedaż wysyłkowa)
 —  w punktach sprzedaży Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzedaż za gotówkę):
 — ul. Powsińska 69/71, tel. 22 694-62-96
 —  al. J.Ch. Szucha 2/4, tel. 22 629-61-73

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów należy zgłaszać na piśmie do Centrum Usług Wspólnych — 
Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa,  

do 15 dni po otrzymaniu następnego numeru

O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezwłocznie informować na piśmie Centrum Usług Wspólnych — 
Wydział Wydawnictw i Poligrafii

Dziennik Ustaw i Monitor Polski są dostępne w Internecie pod adresem www.wydawnictwa.cuw.gov.pl i www.rcl.gov.pl
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