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1. Cel i zakres Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjna Innowacyjna
Gospodarka, 2007-2013
1. Z uwagi na ogólny charakter programów operacyjnych kierowanych do Komisji
Europejskiej (KE), kaŜda instytucja zarządzająca programem operacyjnym przygotowuje
dokument uszczegóławiający zapisy programu operacyjnego, tzw. Szczegółowy opis
priorytetów programu operacyjnego (zwany dalej Uszczegółowieniem). W przypadku
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (PO IG) jest to
Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Obowiązek przygotowania tego dokumentu spoczywa na instytucji zarządzającej
programem operacyjnym, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r., Nr 227, poz. 1658, z późn.
zm.), zwanej dalej „ustawą”. Dokument ten, ze względu na szczegółowość zawartych
w nim informacji, stanowić ma kompendium wiedzy dla beneficjentów na temat
moŜliwości i sposobu realizacji projektów w ramach poszczególnych programów
operacyjnych. Wskazując szczegółowe typy projektów, listę potencjalnych beneficjentów
oraz system wyboru projektów ułatwia potencjalnemu beneficjentowi prawidłowe
przygotowanie wniosku o dofinansowanie.
2. Uszczegółowienie zawiera informacje odnoszące się do ogólnych zasad i reguł realizacji
programu, priorytetów oraz poszczególnych działań. Jednocześnie dokument ten
stanowił podstawę do przygotowania i przedstawienia Komitetowi Monitorującemu przez
instytucję zarządzającą do analizy i zatwierdzenia kryteriów wyboru finansowanych
operacji, o których mowa w art. 65 lit. a rozporządzenia Rady nr 1083/2006 z dnia 11
lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 „zwanego dalej rozporządzeniem nr
1083/2006”. Uszczegółowienie zawiera kryteria wyboru projektów, które ściśle wynikają
z opisywanych działań i są z nimi powiązane. Instytucja Zarządzająca PO IG (IZ)
przygotowała kryteria wyboru finansowanych operacji, które zostały zakceptowane przez
Komitet Monitorujący w dniu 30 listopada 2007 r. i stanowią załącznik do
Uszczegółowienia.
3. Uszczegółowienie składa się z dwóch części: ogólnej, opisującej zasady horyzontalne,
obowiązujące we wszystkich działaniach oraz szczegółowego opisu poszczególnych
działań. Format i zakres dokumentu jest zgodny z Wytycznymi Ministra Rozwoju
Regionalnego nr 2 w zakresie szczegółowego opisu priorytetów programu operacyjnego,
z dnia 13 marca 2007 r.
4. Uszczegółowienie jest przyjmowane przez Instytucję Zarządzającą w drodze decyzji, po
zasięgnięciu opinii Instytucji Koordynującej Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia
oraz właściwych instytucji zaangaŜowanych w realizację programu. Wszelkie zmiany
i uzupełnienia Uszczegółowienia dokonywane będą z inicjatywy IZ lub na wniosek
Instytucji Pośredniczących. Informacja o wprowadzonych zmianach będzie
przekazywana do Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w Ministerstwie
Rozwoju Regionalnego. Zatwierdzone zmiany w Uszczegółowieniu podawane są do
publicznej wiadomości na stronach internetowych www.funduszestrukturalne.gov.pl oraz
www.mrr.gov.pl.
5. Uszczegółowienie programu operacyjnego obowiązuje od momentu jego zatwierdzenia
przez Ministra Rozwoju Regionalnego i umieszczenia go na stronach internetowych
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego do końca roku 2015.
2. Informacje ogólne na temat PO IG
2.1. Status dokumentu
6. PO IG został zatwierdzony przez KE decyzją z dnia 1 października nr K (2007) 4562
w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach
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pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem
„konwergencja” w Polsce, a następnie przyjęty uchwałą Rady Ministrów w dniu 30
października 2007 r. nr 267 w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, 2007-2013.
7. PO IG został przygotowywany na podstawie rozporządzenia nr 1083/2006, ustawy oraz
Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca
2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego
rozporządzenie (WE) nr 1783/1999, zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1080/2006”.
Zgodnie z art. 37 rozporządzenia nr 1083/2006 program operacyjny składa się
z następujących elementów:
1. diagnozy społeczno-ekonomicznej wybranych obszarów słuŜących budowie
i rozwojowi gospodarki opartej na wiedzy,
2. analizy SWOT,
3. informacji na temat dotychczasowego wsparcia krajowego i zagranicznego dla
sektora przedsiębiorstw i sektora nauki, a takŜe na rzecz budowy
społeczeństwa informacyjnego,
4. strategii, określającej cel główny oraz cele cząstkowe PO IG, które zostaną
osiągnięte w wyniku jego realizacji, w tym analizy spójności Programu ze
strategicznymi dokumentami krajowymi i wspólnotowymi,
5. opisu poszczególnych priorytetów wskazujących zakres interwencji publicznej
w ramach PO IG, wraz z ich uzasadnieniem, opisem celów i wskaźników ich
realizacji,
6. opisu instytucjonalnego systemu wdraŜania,
7. tablic finansowych prezentujących podział środków na poszczególne osie
priorytetowe i lata wdraŜania PO IG,
8. załączników.
8. Programy operacyjne ustanawia się w celu realizacji strategii rozwoju, w tym Strategii
Rozwoju Kraju oraz strategii sektorowych. Zakres obowiązywania PO IG został określony
na lata 2007 – 2013, jednakŜe zgodnie z zasadami rozliczania funduszy strukturalnych
wydatki ponoszone na projekty w ramach programów operacyjnych są kwalifikowane
jeŜeli zostały faktycznie poniesione pomiędzy datą przedłoŜenia programu operacyjnego
KE a dniem 31 grudnia 2015 r.
9. PO IG zawierający wszystkie wymagane elementy został oficjalnie przekazany do KE
w dniu 7 lutego 2007 r., co oznacza Ŝe wydatki ponoszone na przedsięwzięcia w ramach
PO IG mogą zostać uznane za kwalifikowane od dnia 1 stycznia 2007, z zastrzeŜeniem
rygorów wynikających z zasad dotyczących pomocy publicznej.
10. Zgodnie z art. 33 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, zmiany w treści PO IG mogą
następować zarówno z inicjatywy państwa członkowskiego, jak równieŜ KE, po poddaniu
zawartości programu powtórnej analizie w co najmniej jednym z następujących
przypadków:
1. po zajściu znaczących zmian społeczno-gospodarczych;
2. w celu pełniejszego uwzględnienia lub zmiany podejścia do istotnych zmian
w priorytetach wspólnotowych, krajowych lub regionalnych;
3. w świetle oceny wynikającej z monitorowania Programu;
4. w wyniku trudności w realizacji.
11. Programy operacyjne mogą być w razie potrzeby równieŜ zmieniane po dokonaniu
alokacji krajowej rezerwy wykonania (która powinna nastąpić nie później niŜ dnia 31

4

grudnia 2011 r.) lub krajowej rezerwy interwencyjnej, przeznaczanej na pokrycie
nieprzewidzianych kryzysów lokalnych lub sektorowych powiązanych z restrukturyzacją
gospodarczą i społeczną lub skutkami liberalizacji handlu.
2.2. Skrócony opis PO IG
12. Głównym celem PO IG jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne
przedsiębiorstwa. Osiągnięcie celu głównego będzie moŜliwe poprzez realizację
6 celów szczegółowych:
a. Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw,
b. Wzrost konkurencyjności polskiej nauki,
c. Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym,
d. Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku
międzynarodowym,
e. Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy,
f.

Wzrost wykorzystania
w gospodarce.

technologii

informacyjnych

i

komunikacyjnych

13. Przyjęta strategia PO IG zakłada kompleksowe wsparcie innowacyjnych przedsięwzięć
przedsiębiorców w zakresie prowadzenia prac B+R, inwestycji oraz doradztwa i szkoleń
niezbędnych do realizacji inwestycji, jako działań przyczyniających się do wzmocnienia
ich pozycji konkurencyjnej na Jednolitym Rynku Europejskim oraz na rynkach
międzynarodowych i w konsekwencji kreujących trwałe i lepsze miejsca pracy
w innowacyjnych przedsiębiorstwach.
14. Celem ułatwienia tworzenia, transferu oraz wdroŜenia nowych rozwiązań zarówno
technologicznych, jak i organizacyjnych przez przedsiębiorców, wsparciem zostanie
objęte szeroko rozumiane otoczenie biznesu, w szczególności o znaczeniu
ponadregionalnym. W ramach działań mających na celu zwiększenie efektywności
funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu przewiduje się równieŜ wsparcie sektora
nauki działającego na rzecz zwiększania innowacyjności i konkurencyjności polskiej
gospodarki poprzez wsparcie działalności naukowej zaspakajającej potrzeby
przedsiębiorców oraz zapewniającej podaŜ najnowocześniejszych rozwiązań
technologicznych dla gospodarki, jak równieŜ dofinansowanie infrastruktury nauki.
Jednocześnie wsparciem objęte zostaną kluczowe z punktu widzenia całej gospodarki
instytucje wspierające wzrost innowacyjności firm oraz rozwój przedsiębiorczości, w tym
sieci tych instytucji, silne ośrodki innowacyjności oraz instytucje dostarczające kapitał na
realizację przedsięwzięć innowacyjnych.
15. Ponadto, wsparciem zostaną objęte projekty w zakresie kooperacji w sferze gospodarki
i nauki, obejmującej zarówno przedsiębiorców, jak i instytucje otoczenia biznesu, w tym
jednostki naukowe. Przyczyni się ono do zwiększenia efektów synergii uzyskiwanej dzięki
współpracy, przyspieszenia dyfuzji nowych rozwiązań, a takŜe zwiększenia efektywności
działań podejmowanych przez przedsiębiorców i instytucje otoczenia biznesu.
16. Wsparciem zostaną objęte równieŜ działania mające na celu wzmocnienie powiązań
międzynarodowych polskiej gospodarki. Wzmocnienie powiązań międzynarodowych
polskiej gospodarki umoŜliwi ekspansję przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych
oraz przyczyni się do lokowania w Polsce nowoczesnych inwestycji tworzących nowe
miejsca pracy.
17. Istotnym elementem budowy gospodarki opartej na wiedzy w PO IG jest budowa szeroko
rozumianego społeczeństwa informacyjnego. Wspierany będzie rozwój aplikacji
informatycznych w administracji, słuŜących przedsiębiorcom, a takŜe wdraŜanie przez
przedsiębiorców elektronicznych usług oraz nowoczesnych rozwiązań umoŜliwiających
przedsiębiorcom realizację procesów biznesowych drogą elektroniczną. Wsparcie tego
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rodzaju przyczyni się do powszechnego i efektywnego wykorzystania technologii
informacyjnych i komunikacyjnych w kontaktach pomiędzy administracją a podmiotami
gospodarczymi, a takŜe rozwoju powiązań elektronicznych pomiędzy przedsiębiorcami.
Uzupełnieniem tego typu wsparcia będzie przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.
18. Wsparcie przewidziane w ramach PO IG jest przeznaczone dla przedsięwzięć
o wysokim stopniu innowacyjności, znaczącym oddziaływaniu na gospodarkę całego
kraju, niezaleŜnie od sektora czy branŜy, której dotyczy (przy ograniczeniach
wynikających z zakresu interwencji EFRR oraz regulacji dotyczących pomocy publicznej),
dzięki czemu jest uzupełnieniem działań przewidzianych w 16 regionalnych programach
operacyjnych oraz w pozostałych programach krajowych ujętych w NSRO.
19. PO IG realizowany będzie poprzez 8 priorytetów tematycznych oraz priorytet Pomoc
Techniczna:

Priorytet I
Działanie 1.1
Działanie 1.2
Działanie 1.3
Działanie 1.4

Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy
Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki
Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez
jednostki naukowe
Wsparcie projektów celowych

Priorytet II Infrastruktura sfery B+R
Działanie 2.1
Działanie 2.2
Działanie 2.3

Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym
Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek
naukowych
Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki

Priorytet III Kapitał dla innowacji
Działanie 3.1
Działanie 3.2
Działanie 3.3

Inicjowanie działalności innowacyjnej
Wspieranie funduszy kapitału podwyŜszonego ryzyka
Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP

Priorytet IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Działanie 4.1
Działanie 4.2
Działanie 4.3
Działanie 4.4
Działanie 4.5

Wsparcie wdroŜeń wyników prac B+R
Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie
wzornictwa przemysłowego
Kredyt technologiczny
Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
Wsparcie inwestycji o duŜym znaczeniu dla gospodarki

Priorytet V Dyfuzja innowacji
Działanie 5.1
Działanie 5.2
Działanie 5.3
Działanie 5.4

Wspieranie
rozwoju
powiązań
kooperacyjnych
o
znaczeniu
ponadregionalnym
Wspieranie
instytucji
otoczenia
biznesu
świadczących
usługi
proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym
Wspieranie ośrodków innowacyjności
Zarządzanie własnością intelektualną

Priorytet VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Działanie 6.1
Działanie 6.2
Działanie 6.3
Działanie 6.4
Działanie 6.5

Paszport do eksportu
Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie
nowych terenów inwestycyjnych
Promocja turystycznych walorów Polski
Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym
Promocja polskiej gospodarki
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Priorytet VII Społeczeństwo
administracji

informacyjne

–

budowa

elektronicznej

Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności
gospodarki
Działanie 8.1
Działanie 8.2
Działanie 8.3
Działanie 8.4

Wspieranie
działalności
gospodarczej
w dziedzinie
elektronicznej
Wspieranie wdraŜania elektronicznego biznesu typu B2B
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion
Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”

gospodarki

Priorytet IX Pomoc techniczna
Działanie 9.1
Działanie 9.2
Działanie 9.3
Działanie 9.4

Wsparcie zarządzania
WyposaŜenie instytucji
Informacja i promocja
Ewaluacja

2.3. Ogólne informacje dotyczące sposobu finansowania PO IG
20. PO IG będzie finansowany przy zaangaŜowaniu środków publicznych – krajowych
(budŜetu państwa) i wspólnotowych (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)
oraz środków prywatnych.
21. Łączna wielkość publicznych środków finansowych zaangaŜowanych w realizację PO IG
1
w latach 2007-2013 wyniesie 9 711 629 742 euro . Na kwotę tę składają się środki
publiczne pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości
8 254 885 280 euro oraz środki krajowe, których zaangaŜowanie przewidziano na
poziomie 1 456 744 462 euro. Alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego na PO IG stanowi 12,3% całości środków wspólnotowych
zaangaŜowanych w realizację NSRO.
22. Poziom krajowego współfinansowania publicznego stanowi 15% całkowitej alokacji
środków publicznych, z kolei wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
stanowi odpowiednio 85% całkowitej alokacji środków publicznych.
23. Większość interwencji podejmowanych w ramach PO IG będzie stanowiła pomoc
publiczną w rozumieniu Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską. W związku
z powyŜszym obok środków publicznych w realizację PO IG zaangaŜowane będą
równieŜ środki prywatne na poziomie zgodnym ze wspólnotowymi zasadami
dopuszczalności udzielania pomocy publicznej. Ze względu na niemoŜliwość
precyzyjnego określenia wartości środków prywatnych, które zostaną zaangaŜowane w
ramach PO IG, nie zostały one ujęte w tabeli finansowej, stanowiącej załącznik do PO
IG. Zgodnie z zapisami rozporządzenia nr 1083/2006, w przypadku, gdy zakłada się
występowanie pomocy publicznej, udział środków strukturalnych liczony jest w stosunku
do środków publicznych, a zatem nie jest konieczne wykazywanie środków prywatnych w
tablicy finansowej.
24. Środki przekazywane ministrowi właściwemu ds. finansów publicznych przez KE na
rzecz PO IG zostaną włączone do budŜetu państwa jako zaliczki, płatności okresowe
oraz płatności salda końcowego i będą wpływać na wyodrębniony rachunek bankowy
prowadzony w euro i zarządzany przez MF. Z rachunku tego środki, po przewalutowaniu
na PLN, będą przekazywane na centralny rachunek dochodów budŜetu państwa na
podstawie dyspozycji ministra właściwego ds. finansów. Będą one ujęte w odrębnej
części budŜetowej obejmującej wpłaty na rzecz budŜetu państwa, której dysponentem
jest minister właściwy ds. finansów.
1

Prezentowane kwoty środków z EFRR oraz krajowych środków publicznych to kwoty zobowiązań,
które ujęto w cenach bieŜących.
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2.3.1 Monitorowanie wydatków związanych z realizacją strategii lizbońskiej
25. Realizacja PO IG przyczyni się do osiągania celów strategii lizbońskiej, gdyŜ 94,88%
całości środków zaalokowanych w ramach PO IG, tj. 9 214 394 299 euro, zostanie
przeznaczonych na tzw. „lizbońskie” kategorie interwencji objęte zasadą „earmarkingu”.
Szczegółowy wykaz kategorii interwencji realizowanych w ramach poszczególnych
priorytetów znajduje się w załączniku 4.1.
2.3.2 Zasady w zakresie formy płatności
W ramach PO IG moŜliwe są dwie formy płatności na rzecz beneficjentów: w formie
zaliczek lub refundacji. Formy płatności w przypadku projektów dofinansowanych
środkami publicznymi i realizowanych w ramach programów operacyjnych są
uregulowane w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r.
w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (DZ. U. nr 175,
poz 1232).
2.3.3 Podział alokacji PO IG z uwzględnieniem preferencji dla małych i średnich
przedsiębiorstw (MSP)
Ze względu na znaczenie sektora MSP w rozwoju gospodarki oraz istniejące bariery jego
rozwoju, a takŜe mając na względzie konieczność priorytetowego traktowania tej grupy
beneficjentów, Instytucja Zarządzająca zapewni przeznaczenie co najmniej 65% środków
zaalokowanych na bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach PO IG dla
beneficjentów z sektora MSP.
Monitorowanie tego zobowiązania będzie się odbywało na poziomie działań, w ramach
których zostanie zagwarantowana określona wielkość środków dla MSP.
PoniŜsza tabela zawiera indykatywny procentowy udział środków przeznaczonych dla
MSP w alokacji poszczególnych działań PO IG.
Instytucja Zarządzająca dopuszcza moŜliwość weryfikacji i zmiany poniŜszych
indykatywnych wielkości środków przeznaczonych dla MSP w ramach poszczególnych
działań, o ile na poziomie PO IG zapewniona zostanie właściwa wielkość środków
przeznaczonych dla MSP, zgodnie z powyŜszym zobowiązaniem.
Działanie

Alokacja
całkowita na
działanie

Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
1.4 Wsparcie projektów celowych
390 352 176
Priorytet 3. Kapitał dla innowacji
3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej
110 000 000
3.2 Wspieranie funduszy kapitału
180 000 000
podwyŜszonego ryzyka
3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego
50 000 000
inwestowanie w MSP
Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
4.1 Wsparcie wdroŜeń wyników prac
390 000 000
B+R
4.2 Stymulowanie działalności B+R
przedsiębiorstw oraz wsparcie w
zakresie wzornictwa przemysłowego
186 000 000
4.3 Kredyt technologiczny
409 850 588
4.4 Nowe inwestycje o wysokim
1 420 000 000
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% alokacji na
działanie
przeznaczony
na
bezpośrednie
wsparcie dla
MSP

Alokacja dla MSP –
wsparcie
bezpośrednie

60%

234 211 306

25%

27 500 000

100%

180 000 000

66%

33 000 000

60%

234 000 000

60%
100%
70%

111 600 000
409 850 588
994 000 000

potencjale innowacyjnym
4.5 Wsparcie inwestycji o duŜym
1 023 860 000
25%
255 965 000
znaczeniu dla gospodarki
Priorytet 5. Dyfuzja innowacji
5.4 Zarządzanie własnością intelektualną
39 000 000
90%
35 100 000
Priorytet 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
6.1 Paszport do eksportu
121 840 000
75%
91 380 000
Priorytet 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
8.1 Wspieranie działalności gospodarczej
390 635 294
99%
385 653 294
w dziedzinie gospodarki elektronicznej
8.2 Wspieranie wdraŜania
460 817 882
100%
460 817 882
elektronicznego biznesu typu B2B
8.4 Dostarczanie Internetu na obszarze
200 000 000
85%
170 000 000
ostatniej mili
SUMA
3 623 078 070
% alokacji w ramach działań PO IG, przeznaczonych na
bezpośrednie wsparcie ogółem dla przedsiębiorców,
przeznaczonego na bezpośrednie wsparcie MSP
69,62

2.4. Kwalifikowalność wydatków w ramach PO IG
26. Koszty kwalifikowane do refundacji w ramach PO IG oraz zasady dotyczące okresów
kwalifikowalności, a takŜe wykaz działań objętych pomocą publiczną wraz z podstawą
prawną udzielania pomocy i okresem obowiązywania zostały określone w Wytycznych
Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, które obowiązują od dnia
16 listopada 2007 r.2.
27. W przypadku działań PO IG objętych regułami pomocy publicznej, katalogi kosztów
kwalifikowanych do refundacji oraz terminy rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków
w ramach projektów, zostały określone w aktach prawnych regulujących zasady
udzielania pomocy publicznej w ramach tych działań. Reguła ta dotyczy działań: 1.4, 3.1,
3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 8.1, 8.2, 8.4. Wykaz ww. aktów
prawnych znajduje się w rozdziale 2.6 Uszczegółowienia.
2.5. Opis systemu wyboru projektów w ramach PO IG
28. PO IG przewiduje realizację wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
dla następujących typów projektów: systemowych3, indywidualnych4 oraz wybieranych
w trybie konkursowym, określonych w art. 28 ustawy.
2.5.1 Projekty wybierane w trybie konkursowym
29. Projekty wybierane są w trybie otwartego lub zamkniętego konkursu z poszanowaniem
zasad jawności oraz dostępu do informacji zgodnie z zatwierdzonymi przez Komitet
Monitorujący PO IG kryteriami wyboru projektów.
2

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, 2007-2013 obowiązują od dnia opublikowania w Monitorze Polskim Komunikatu Ministra
Rozwoju Regionalnego z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie Wytycznych Ministra Rozwoju
Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, 2007-2013 (M.P. z dnia 16 listopada 2007 r., nr 85, poz. 918).
3
Projekt systemowy, zgodnie z art. 28 ust. 1, pkt 2 znowelizowanej ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, polega na dofinansowaniu realizacji zadań publicznych
określonych w odrębnych przepisach.
4
Projekt indywidualny, zgodnie z art. 28 ust. 1, pkt 1 znowelizowanej ustawy z dnia 6 grudnia 2006
r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, to projekt o strategicznym znaczeniu dla realizacji
programu, wskazany przez instytucję zarządzającą zgodnie z kryteriami zatwierdzonymi przez Komitet
Monitorujący
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30. Wybór projektów w trybie konkursowym obejmuje następujące etapy: ogłoszenie
konkursu, nabór wniosków o dofinansowanie, weryfikację formalną wniosków oraz ich
ocenę merytoryczną, ogłoszenie wyników konkursu, procedurę odwoławczą, podpisanie
umów o dofinansowanie projektów oraz rejestrację dokumentacji w systemie
informatycznym, zgodnie z oddzielnymi regulacjami w przedmiotowych obszarach.
31. Szczegółowe zasady naboru projektów w trybie konkursowym określa załącznik 4.3
„Opis systemu wdraŜania działań”.
2.5.2 Projekty systemowe5
32. Zgodnie z przepisami ustawy projekty systemowe polegają na dofinansowaniu realizacji
zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach. W ramach PO IG, projekty
systemowe (nie dotyczące pomocy technicznej) mogą być realizowane przez:
1) beneficjentów wskazanych w niniejszym dokumencie
oraz:
2) instytucje pośredniczące (IP I);
3) instytucje wdraŜające (IP II/IW) – jeŜeli zostały wyznaczone pod warunkiem, Ŝe
spełniają one kryteria, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy. Pełnią one wówczas
funkcję beneficjenta, bez uszczerbku dla wykonywania swych obowiązków jako IP II/IW.
2.5.3 Projekty indywidualne6
Projekty indywidualne, zgodne z art. 28 ust. 1 pkt. ustawy, zostały zamieszczone na liście
projektów indywidualnych PO IG na lata 2007-2013. Projekty, których całkowity koszt
przekracza kwotę 50 mln euro, zgodnie z art. 39 rozporządzenia nr 1083/2006, są
nazywane projektami duŜymi. Zgodnie z zapisami art. 39-41 ww. rozporządzenia
realizacja takich projektów wymaga zatwierdzenia decyzją KE.
Projekty indywidualne to projekty inwestycyjne, których realizacja jest waŜna
i uzasadniona z punktu widzenia realizacji strategii danego sektora lub obszaru oraz
przyczyni się w znaczący sposób do osiągnięcia celów osi priorytetowej, w ramach której
dany projekt jest realizowany.
Umieszczenie projektu na liście jest jedynie warunkową deklaracją jego dofinansowania
i związane jest z zarezerwowaniem środków w ramach budŜetu programu na jego
realizację. Projekty nie będą podlegały późniejszej procedurze konkursowej i nie będą
konkurowały o środki7. Nie oznacza to jednak ich automatycznej akceptacji - realizacja
projektu będzie uzaleŜniona od spełnienia kryteriów wyboru przyjętych przez Komitet
Monitorujący PO IG, wymogów dotyczących dokumentacji i gotowości projektu do
realizacji oraz akceptacji wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi przez IZ
załącznikami.
Indykatywny wykaz projektów duŜych stanowi załącznik do PO IG, natomiast lista
projektów indywidualnych jest dodatkowym dokumentem krajowym. Lista projektów
indywidualnych podlega konsultacjom społecznym oraz akceptacji IZ.
5

Projekt systemowy, zgodnie z art. 28 ust. 1, pkt 2 znowelizowanej ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, polega na dofinansowaniu realizacji zadań publicznych
określonych w odrębnych przepisach.
6
Projekt indywidualny, zgodnie z art. 28 ust. 1, pkt 1 znowelizowanej ustawy z dnia 6 grudnia 2006
r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, to projekt o strategicznym znaczeniu dla realizacji
programu, wskazany przez instytucję zarządzającą zgodnie z kryteriami zatwierdzonymi przez Komitet
Monitorujący.
7
Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania
i monitorowania projektów indywidualnych zgodnych z art. 28 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w przypadku gdzy projekt kluczowy zostanie
wykreślony z listy, moŜe ubiegać się o wsparcie w konkursie.
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Szczegółowe zasady naboru oraz realizacji projektów indywidualnych określają wytyczne
Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania
i monitorowania projektów indywidualnych zgodnych z art. 28 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6
grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
Wykaz projektów indywidualnych znajduje się w załączniku 4.4.
2.6. Dokumenty związane z realizacją PO IG
33. Programowanie interwencji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce
jest procesem złoŜonym i długotrwałym, wymagającym licznych zmian o charakterze
legislacyjnym, finansowym i organizacyjnym. Niezbędne w tym celu jest przygotowanie
szeregu dokumentów programowych, skierowanych do podmiotów uczestniczących we
wdraŜaniu EFRR, zawierających informacje o róŜnym stopniu szczegółowości
i dotyczących róŜnorodnych zagadnień tematycznych. Z perspektywy potencjalnych
projektodawców (beneficjentów) PO IG niezbędna jest znajomość następujących
dokumentów:
1. Dokumenty programowe:
a. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013,
b. Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, 2007-2013,
c. Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi
Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej;

Polityki

2. Wytyczne:
a. Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013,
3. Akty prawne regulujące zasady udzielania pomocy finansowej w PO IG:
a. Ustawa z dnia … 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności
innowacyjnej (dla działania 4.3),
b. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r.
w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z dnia 24 kwietnia 2008 r. Nr 68, poz.
414) (dla działań 1.4/4.1 (dla MSP), 3.1, 3.3, 4.2, 4.4, 5.1, 5.2, 5.4, 6.1),
c. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia … 2008 r.
w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
pomocy finansowej dla duŜych przedsiębiorców na realizację projektów
celowych w ramach działań 1.4 Wsparcie projektów celowych i 4.1
Wsparcie wdroŜeń wyników prac B+R oraz wsparcia na wdroŜenie
wyników Inicjatywy Technologicznej I w ramach działania 4.1 Wsparcie
wdroŜeń wyników prac B+R Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, 2007-2013,
d. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie
wsparcia finansowego udzielanego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy
(Dz. U. Nr 115, poz. 796) (dla działania 3.2),
e. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie
udzielania pomocy finansowej dla nowych inwestycji o duŜym znaczeniu
dla gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 14 kwietnia 2008 r. Nr 61, poz. 379) (dla
działania 4.5),
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f.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia … 2008 r.
w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
pomocy finansowej w ramach działania 5.3 Wspieranie ośrodków
innowacyjności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 20072013,

g. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia … 2008 r.
w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, 2007-2013, na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki
elektronicznej (dla działań 8.1 i 8.2),
h. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia …
2008 r. w sprawie udzielania przez Władzę WdraŜającą Programy
Europejskie pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, na zapewnienie dostarczenia usługi
szerokopasmowego dostępu do Internetu (dla działania 8.4);
4. Dokumenty związane z wyborem projektów:
a. Regulaminy przeprowadzania konkursów dla działań,
b. Wzory kart oceny formalnej i merytorycznej dla projektów składanych
w ramach działań,
c. Regulaminy prac Grup Roboczych ds. oceny projektów,
d. Wzory wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami (oddzielnie dla
kaŜdego działania) i instrukcjami;
5. Przewodnik po kryteriach formalnych i merytorycznych dla poszczególnych
działań;
6. Wzór wniosku beneficjenta o płatność (zawierający część sprawozdawczą);
7. Opis Systemu Zarządzania i Kontroli PO IG;
8. Wzory umów o dofinansowanie dla poszczególnych działań.
34. Ponadto, dla przeprowadzenia w sposób efektywny procesu wdraŜania PO IG,
opracowane zostaną inne dokumenty programowe, których znajomość ułatwi aplikowanie
o środki EFRR. PowyŜsze dokumenty dostępne będą na stronach internetowych
www.mrr.gov.pl, www.funduszestrukturalne.gov.pl oraz www.konkurencyjnosc.gov.pl.

3. Informacje na temat priorytetów i działań
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PRIORYTET I
BADANIA I ROZWÓJ NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII
Skrócony opis priorytetu: W ramach priorytetu finansowane będzie prognozowanie kierunków badań, które mogą wywrzeć największy wpływ na tempo rozwoju
społeczno-gospodarczego kraju. Prognozowanie to będzie prowadzone z wykorzystaniem rozpowszechnionej w innych krajach metody foresight, której istotą jest
zaangaŜowanie w debatę publiczną, na temat najwaŜniejszych przyszłych potrzeb społeczeństwa i gospodarki, wszystkich zainteresowanych stron (przedsiębiorców,
przedstawicieli organizacji pozarządowych, polityków, ludzi mediów, naukowców). Foresight będzie prowadzony na poziomie krajowym (określenie kierunków
badań mających znaczenie dla całego kraju), jak i na poziomie poszczególnych regionów oraz branŜ gospodarki.
Priorytet obejmuje wsparcie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych słuŜących budowie gospodarki opartej na wiedzy, realizowanych przez konsorcja
naukowo-przemysłowe. Wsparciu temu podlegać będą m.in. duŜe multi- i transdyscyplinarne projekty badawcze, które wpisywać się będą w priorytety tematycznie
określone w PO IG oraz wynikać z foresightu.
W zakresie priorytetu przewiduje się zrealizowanie projektu systemowego MNiSW obejmującego działania pozwalające na podniesienie poziomu świadomości
w zakresie roli jaką spełnia skuteczne zarządzanie badaniami naukowymi i ich wynikami oraz wskazanie metod, modeli i środków efektywnego zarządzania, które
przyczynią się do bardziej efektywnego wykorzystywania zasobów w ramach środków przewidzianych dla sektora nauki, a takŜe zwiększenia stopnia
komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.
Wspierane będą działania mające na celu odmłodzenie zasobów ludzkich nauki poprzez włączanie studentów, absolwentów i doktorantów do udziału w realizacji
projektów badawczych mających zastosowanie w gospodarce, a takŜe projekty realizowane przez młodych uczonych uczestniczących w najlepszych zespołach
badawczych w Polsce oraz prowadzenie badań naukowych będących podstawą prac doktorskich. Dzięki finansowaniu projektów badawczych prowadzonych
w polskich jednostkach naukowych przez wybitnych uczonych z zagranicy oraz dzięki wspieraniu projektów realizowanych w trakcie studiów doktoranckich
prowadzonych we współpracy z zagraniczną jednostką naukową moŜna oczekiwać przenoszenia dobrych praktyk, szczególnie w zakresie współpracy nauki
z gospodarką.
Ponadto, wspierane będą projekty rozwojowe o charakterze aplikacyjnym, ukierunkowane na bezpośrednie zastosowanie w praktyce na potrzeby branŜy/gałęzi
gospodarki lub o szczególnym wymiarze społecznym. W ramach priorytetu przewidziano równieŜ wsparcie transferu wyników badań naukowych i prac
rozwojowych do gospodarki poprzez dofinansowanie kosztów uzyskiwania ochrony własności przemysłowej wytworzonej w jednostkach naukowych mających
siedzibę w Polsce.
Realizacja priorytetu będzie koncentrowała się na wsparciu inwestycji przedsiębiorców w zakresie prac B+R poprzez dofinansowanie projektów obejmujących
przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemysłowe i prace rozwojowe) realizowane przez przedsiębiorców. WdraŜanie rezultatów
działalności B+R prowadzonej przez przedsiębiorców w niniejszym priorytecie będzie dofinansowane w ramach działania 4.1.
W ramach priorytetu przewiduje się takŜe wspieranie przedsięwzięcia pod nazwą „Europejski Instytut Technologiczny +” (EIT+). Jest to powstały i zainicjowany
we Wrocławiu kompleksowy program rozwoju edukacji i innowacyjności, którego kluczowym elementem ma być lokalizacja w mieście siedziby Europejskiego
Instytutu Technologicznego.
Dodatkowo, w celu wspierania komercjalizacji wyników prac B+R, projekty realizowane w ramach priorytetu będą mogły zawierać komponent promujący dany
projekt oraz jego wyniki (nie dotyczy projektów celowych).

DZIAŁANIE 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy
1.

Nazwa programu operacyjnego

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

2.

Numer i nazwa priorytetu

1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii

3.

Nazwa Funduszu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

4.

Instytucja Zarządzająca

5.

Instytucja Pośrednicząca

Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności
i Innowacyjności
Minister właściwy ds. nauki
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego, Departament Funduszy Europejskich

6.

Instytucja WdraŜająca / Instytucja
Pośrednicząca II stopnia

Ośrodek Przetwarzania Informacji (dla poddziałania 1.1.1)

7.

Instytucja Certyfikująca

Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Instytucji Certyfikującej

8.

Instytucja pośrednicząca w certyfikacji

Nie dotyczy

9.

Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie
płatności dokonywanych przez KE

Minister właściwy ds. finansów publicznych

10.

Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie
płatności na rzecz beneficjentów

- Ośrodek Przetwarzania Informacji (dla poddziałania 1.1.1)
- Minister właściwy ds. nauki
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego, Departament Funduszy Europejskich (dla poddziałania
1.1.2 i 1.1.3)

11.

Numer i nazwa działania

1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy
Celem działania jest ukierunkowanie badań naukowych na dziedziny i dyscypliny naukowe, które mogą
mieć duŜy wpływ na szybki rozwój cywilizacyjno-gospodarczy kraju i budowę gospodarki opartej na
wiedzy.

12.

Cel i uzasadnienie działania

Obecnie w Polsce niezbędne jest zidentyfikowanie kierunków badań naukowych i prac rozwojowych
mających na celu zdynamizowanie zrównowaŜonego rozwoju gospodarczego dla poprawy jakości Ŝycia
polskiego społeczeństwa. Wybór takich priorytetów pozwoli na racjonalne wykorzystywanie wyników
badań w praktyce i stworzenie dla nich preferencji w przydziale środków budŜetowych, co posłuŜy
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zracjonalizowaniu wykorzystania tych środków. WaŜnym narzędziem, które umoŜliwi wskazanie polskich
priorytetów badawczych, wspieranym w ramach niniejszego działania jest metoda foresight. Oczekuje się,
Ŝe dofinansowanie wykorzystania tej metody powinno pozwolić na wypracowanie spójnej strategii
rozwoju zarówno prac B+R, jak i poszczególnych regionów kraju i sektorów gospodarki.
Wyniki projektów z wykorzystaniem metody foresight będą w szczególności podstawą do aktualizowania
obecnych priorytetów badawczych wskazanych w opisie priorytetu 1. PO IG, wpisujących się w Krajowy
Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych. Program ten będzie podstawą do ogłaszania konkursów
na realizację duŜych, multidyscyplinarnych projektów badawczych mających strategiczne znaczenie dla
gospodarczego rozwoju Polski.
W działaniu 1.1. moŜliwe będzie wsparcie projektów indywidualnych, szczególnie istotnych dla budowy
gospodarki opartej na wiedzy, których wdroŜenie przyczyni się w największym stopniu do osiągnięcia
celów PO IG. Projekty te powinny w jak największy sposób przyczyniać się do realizacji załoŜeń
zawartych w Strategii Rozwoju Kraju oraz wpisywać się w obszary tematyczne określone w PO IG.

13.

Komplementarność z innymi działaniami i
priorytetami

Projekt systemowy8 MNiSW realizowany w ramach poddziałania 1.1.3 ma przede wszystkim na celu
dostarczenie informacji o najbardziej efektywnych rozwiązaniach organizacyjnych (równieŜ w zakresie
finansowania) sektora B+R, moŜliwych do adaptacji i gotowych do wdroŜenia poprzez odpowiednie
regulacje i rozwiązania instytucjonalne. Długoterminowym oddziaływaniem projektu będzie bardziej
efektywne wykorzystywanie finansów publicznych w zakresie środków na naukę oraz zwiększenie
stopnia komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Natomiast projekt systemowy
NCBiR będzie słuŜył wsparciu oceny merytorycznej oraz monitorowaniu postępów realizacji projektów
z zakresu działania 1.1 umieszczonych w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych.
Działanie jest komplementarne z instrumentami wsparcia przewidzianymi w Regionalnych Programach
Operacyjnych.
W ramach działania przewiduje się następujące typy projektów:
Poddziałanie 1.1.1. Projekty badawcze9 z wykorzystaniem metody foresight

14.

Przykładowe rodzaje projektów

Identyfikacja kierunków badań naukowych i prac rozwojowych poprzez zastosowanie metody foresight w
zakresie wsparcia:
-

Narodowego Programu Foresight Polska 2020 i kolejnych,

-

przygotowania regionalnych strategii rozwoju,

8

Projekt systemowy, zgodnie z art. 28 ust. 1, pkt 2 znowelizowanej ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, polega na dofinansowaniu realizacji
zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach.
9
Projekt badawczy – naleŜy przez to rozumieć przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w ustalonym okresie, na określonych warunkach, obejmujące badania podstawowe i/lub
badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe lub przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu foresight, realizowane przez podmiot posiadający zdolność do prowadzenia danego
typu badań (definicja ogólna na potrzeby wdraŜania wszystkich działań w ramach 1. i 2. priorytetu PO IG).
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-

przygotowania strategii rozwoju poszczególnych dziedzin nauki i sektorów gospodarki (np.
polskiej strategii rozwoju biotechnologii) zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym,

-

przygotowania strategii dla działających w Polsce platform technologicznych.

Poddziałanie 1.1.2. Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych
Wsparcie realizacji polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa poprzez
dofinansowanie strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych w obszarach
tematycznych określonych w PO IG oraz projektów badawczych umieszczonych w Indykatywnym
wykazie projektów indywidualnych, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia
19 marca 2008 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka na lata 2007-2013 (M.P. z dnia 2 kwietnia 2008 r. Nr 27, poz. 260).
Poddziałanie 1.1.3. Projekty systemowe

15.

16.
17.
18.

Zarządzanie badaniami naukowymi i ich wynikami poprzez realizację projektu systemowego MNiSW
oraz projektu systemowego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych10
01 – Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych
a Temat priorytetowy
74 – Rozwój potencjału ludzkiego w zakresie badań i innowacji, w szczególności poprzez studia
Temat priorytetowy (dla interwencji
podyplomowe i szkolenia naukowców oraz poprzez współpracę sieciową między uczelniami, ośrodkami
b
cross-financing)
badawczymi i przedsiębiorstwami.
01 – Pomoc bezzwrotna
c Forma finansowania
00 – Nie dotyczy
d Typ obszaru
00 – Nie dotyczy
e Działalność gospodarcza
NUTS 0
f Lokalizacja
Lista wydatków kwalifikowanych w ramach Lista wydatków kwalifikowanych w ramach działania znajduje się w Wytycznych dotyczących
kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.
działania
Szkolenia pracowników zaangaŜowanych w realizację projektów systemowych
Zakres stosowania cross-financingu
Beneficjenci

10

Zgodnie z Załącznikiem II do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr
1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz
rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
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a

Typ beneficjentów

Grupy docelowe (osoby, instytucje,
grupy społeczne bezpośrednio
korzystające z pomocy)
Tryb przeprowadzania naboru i oceny
19.
operacji/projektów
Część finansowa
20. Alokacja finansowa na działanie ogółem
21. Wkład ze środków unijnych na działanie
Wkład ze środków publicznych krajowych na
22.
działanie
Przewidywana wielkość środków prywatnych
23.
na działanie
24. Maksymalny udział środków UE w kwocie
b

Poddziałanie 1.1.1:
- jednostki naukowe (z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych),
- uczelnie,
- jednostki naukowe wchodzące w skład konsorcjów naukowych11 i konsorcjów naukowoprzemysłowych12,
- Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
- podmioty realizujące projekty foresight (podmioty nie działające dla zysku, np. fundacje i
stowarzyszenia),
- samorząd województwa,
- spółki powołane z udziałem wyŜej wymienionych podmiotów nie działające dla zysku,
- minister właściwy ds. nauki.
Poddziałanie 1.1.2:
- jednostki naukowe (z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych),
- uczelnie,
- jednostki naukowe wchodzące w skład konsorcjów naukowych i konsorcjów naukowo-przemysłowych,
- Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
- spółki powołane z udziałem wyŜej wymienionych podmiotów nie działające dla zysku.
Poddziałanie 1.1.3.:
- Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
- minister właściwy ds. nauki.
j.w.
Opis szczegółowego trybu przeprowadzania naboru i oceny projektów znajduje się w Załączniku nr 4.3
Opis systemu wdraŜania działań.
465 000 613 euro
395 155 000 euro
69 845 613 euro
-85%

11

Konsorcjum naukowe – grupa jednostek naukowych podejmujących na podstawie umowy wspólne przedsięwzięcie obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe lub
inwestycje słuŜące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych.
12
Konsorcjum naukowo-przemysłowe – grupa jednostek organizacyjnych, w skład której wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsiębiorca,
podejmujących na podstawie umowy wspólne przedsięwzięcie obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe lub inwestycje słuŜące potrzebom badań naukowych lub prac
rozwojowych.
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dofinansowania (%)
Minimalny wkład własny beneficjenta (%)
25.

26.

27.
28.
29.
30.
31.

Pomoc publiczna

Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności
wydatków
Minimalna / Maksymalna wartość projektu
Minimalna / Maksymalna kwota
dofinansowania
Forma płatności
Wysokość udziału cross-financingu (%)

0% (wkład krajowy w wysokości 15% wydatków kwalifikowalnych zostanie zapewniony dla wszystkich
projektów ze środków części 28 budŜetu państwa przeznaczonych na zapewnienie krajowego wkładu
publicznego).
W działaniu 1.1 pomoc publiczna nie występuje. Wyniki uzyskane w efekcie realizacji projektów
badawczych nie będą bezpośrednio wdraŜane przez beneficjentów pomocy, a udostępniane wszystkim
zainteresowanym na zasadach rynkowych lub nieodpłatnie z zachowaniem równego dostępu do ww.
wyników badań. W przypadku Poddziałania 1.1.1 wyniki projektu będą udostępniane publicznie np.
poprzez publikację wykazu tematów wraz z ich syntetycznymi opisami.
1 stycznia 2007 r.
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Zaliczka/Refundacja
Do 5% alokacji na działanie
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DZIAŁANIE 1.2 Wzmocnieie potencjału kadrowego nauki
1.

Nazwa programu operacyjnego

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

2.

Numer i nazwa priorytetu

1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii

3.

Nazwa Funduszu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

4.

Instytucja Zarządzająca

5.

Instytucja Pośrednicząca

6.

Instytucja WdraŜająca / Instytucja
Pośrednicząca II stopnia

7.

Instytucja Certyfikująca

8.

Instytucja pośrednicząca w certyfikacji

Nie dotyczy

9.

Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie
płatności dokonywanych przez KE

Minister właściwy ds. finansów publicznych

10.

Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie
płatności na rzecz beneficjentów

Płatności na rzecz beneficjenta projektu indywidualnego – Instytucja Pośrednicząca
Płatności na rzecz odbiorców ostatecznych – beneficjent projektu indywidualnego

11. Numer i nazwa działania

12. Cel i uzasadnienie działania

Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności
i Innowacyjności
Minister właściwy ds. nauki
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego, Departament Funduszy Europejskich
Nie dotyczy – Instytucja Pośrednicząca nie deleguje zadań do instytucji wdraŜającej. Realizacja działania
odbywać się będzie zgodnie z art. 28 ust 1. ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6
grudnia 2006 r. (Dz. U nr 227, poz. 1658), tj. jako cztery projekty indywidualne Fundacji na rzecz Nauki
Polskiej
Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Instytucji Certyfikującej

1.2. Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki
Celem działania jest zachęcenie młodych ludzi do podjęcia kariery naukowej przy jednoczesnym
stymulowaniu rozwoju jakościowego kadry naukowej, jak i współpracy międzynarodowej.
Wśród zdiagnozowanych problemów polskiej nauki znajduje się niekorzystna struktura wiekowa jej kadr.
MoŜna uznać, Ŝe jest ona takŜe jedną z przyczyn niskiego poziomu współpracy między sferą B+R
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i gospodarką. Dlatego w ramach niniejszego działania wspierane będą działania ukierunkowane na
odmłodzenie zasobów ludzkich polskiej nauki poprzez zachęcanie studentów, absolwentów i doktorantów
do udziału w realizacji projektów badawczych. Odbywać się to będzie przez finansowanie projektów
mających znaczenie dla rozwoju gospodarczego kraju związanych z przygotowaniem prac magisterskich
i doktorskich a takŜe z początkowym etapem tworzenia lub uruchamiania nowych technologii, urządzeń
czy usług oraz finansowanie badań naukowych z udziałem studentów i doktorantów oraz uczestników
staŜy podoktorskich w najlepszych zespołach badawczych w kraju. Prowadzone będzie takŜe wsparcie dla
prac B+R realizowanych w trakcie studiów doktoranckich w Polsce, w ramach współpracy
międzynarodowej jednostek naukowych.
Dzięki finansowaniu projektów badawczych, prowadzonych w jednostkach naukowych mających siedzibę
w Polsce przez wybitnych uczonych z zagranicy oraz rozwojowi współpracy międzynarodowej
finansowanych zespołów oczekiwane będzie przeniesienie do Polski dobrych praktyk, równieŜ w zakresie
współpracy nauki z gospodarką. Uczeni z zagranicy będą zatrudniani w jednostkach naukowych, a dla
realizacji projektu badawczego będą tworzyć – jako kierownicy projektów - zespoły złoŜone z uczonych z
Polski lub z zagranicy. Faworyzowane będą projekty, w ramach których przeniesiona zostanie do Polski
zaawansowana myśl techniczna z czołowych ośrodków naukowo-technologicznych świata.
Działanie jest komplementarne ze wsparciem przewidzianym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Komplementarność z innymi działaniami i
13.
Ludzki w IV priorytecie „Szkolnictwo wyŜsze i nauka”
priorytetami
W ramach działania dofinansowywane będą programy realizowane przez beneficjenta projektu
indywidualnego13, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 marca 2008 r. w
sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata
2007-2013 (M.P. z dnia 2 kwietnia 2008 r. Nr 27, poz. 260), obejmujące konkursy na:
1. Projekty aplikacyjne realizowane przez studentów, absolwentów i doktorantów, mające
zastosowanie w gospodarce;
14. Przykładowe rodzaje projektów
2. Projekty, w których uczestniczą studenci, doktoranci i uczestnicy staŜy podoktorskich, zgodne z
priorytetami wskazanymi w PO IG, realizowane w najlepszych zespołach badawczych w Polsce;
3. Projekty badawcze realizowane w trakcie studiów doktoranckich w Polsce w ramach współpracy
międzynarodowej jednostek naukowych;
4. Projekty realizowane przez wybitnych uczonych z zagranicy, zgodnie z priorytetami wskazanymi
w PO IG, tworzących zespoły badawcze w polskich jednostkach naukowych.
15. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych
01 – Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych
a Temat priorytetowy
74 – Rozwój potencjału ludzkiego w zakresie badań i innowacji, w szczególności poprzez studia
Temat priorytetowy (dla interwencji
podyplomowe i szkolenia naukowców oraz poprzez współpracę sieciową między uczelniami, ośrodkami
b
cross-financing)
badawczymi i przedsiębiorstwami.
13

Projekt indywidualny, zgodnie z art. 28 ust. 1, pkt 1 znowelizowanej ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, to projekt o strategicznym
znaczeniu dla realizacji programu, wskazany przez instytucję zarządzającą zgodnie z kryteriami zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący
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c Forma finansowania
d Typ obszaru
e Działalność gospodarcza
f Lokalizacja
Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach
16.
działania
17. Zakres stosowania cross-financingu

01 – Pomoc bezzwrotna
00 – Nie dotyczy
00 – Nie dotyczy
NUTS 0
Lista wydatków kwalifikowanych w ramach działania znajduje się w Wytycznych dotyczących
kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.
Stypendium dla studenta, absolwenta doktoranta, osoby odbywającej staŜ podoktorski lub uczonego
z zagranicy, w zakresie odpowiadającym realizacji projektu.

Beneficjenci
a

Typ beneficjentów

18.

Grupy docelowe (osoby, instytucje,
b grupy społeczne bezpośrednio
korzystające z pomocy)
Tryb przeprowadzania naboru i oceny
19.
operacji/projektów
Część finansowa
20. Alokacja finansowa na działanie ogółem
21. Wkład ze środków unijnych na działanie
Wkład ze środków publicznych krajowych na
22.
działanie
Przewidywana wielkość środków prywatnych
23.
na działanie
Maksymalny udział środków UE w kwocie
24.
dofinansowania(%)
Minimalny wkład własny beneficjenta (%)
25.
26. Pomoc publiczna
Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności
27.
wydatków
28. Minimalna / Maksymalna wartość projektu
Minimalna / Maksymalna kwota
29.
dofinansowania
30. Forma płatności

Beneficjent projektu indywidualnego, wskazany w Programie Operacyjnym (nie będący jednostką
naukową) – Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
Jednostki naukowe, uczelnie, studenci, absolwenci14 i doktoranci, uczeni, zespoły naukowców
Opis szczegółowego trybu przeprowadzania naboru i oceny projektów znajduje się w Załączniku nr 4.3
Opis systemu wdraŜania działań.
70 037 029 euro
60 180 000 euro
9 857 029 euro
-85%
0 % (wkład krajowy w wysokości 15% wydatków kwalifikowalnych zostanie zapewniony dla wszystkich
projektów ze środków części 28 budŜetu państwa przeznaczonych na zapewnienie krajowego wkładu
publicznego).
Nie dotyczy
1 stycznia 2007 r.
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Zaliczka/Refundacja

14

Odbiorcami ostatecznymi mogą być absolwenci studiów magisterskich do 3 lat po ukończeniu studiów (liczone od daty wystawienia dyplomu ukończenia studiów) pod
warunkiem, Ŝe są zatrudnieni na etacie naukowo-dydaktycznym w jednostce naukowej.
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31. Wysokość udziału cross-financingu (%)

Do 50% alokacji na działanie
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DZIAŁANIE 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe
1.

Nazwa programu operacyjnego

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

2.

Numer i nazwa priorytetu

1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii

3.

Nazwa Funduszu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

4.

Instytucja Zarządzająca

5.

Instytucja Pośrednicząca

6.

Instytucja WdraŜająca / Instytucja
Pośrednicząca II stopnia

Ośrodek Przetwarzania Informacji

7.

Instytucja Certyfikująca

Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Instytucji Certyfikującej

8.

Instytucja pośrednicząca w certyfikacji

Nie dotyczy

9.

Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie
płatności dokonywanych przez KE

Minister właściwy ds. finansów publicznych

10.

Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie
płatności na rzecz beneficjentów

Ośrodek Przetwarzania Informacji

11. Numer i nazwa działania

12. Cel i uzasadnienie działania

Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Zarządzania Programami
i Innowacyjności
Minister właściwy ds. nauki
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego, Departament Funduszy Europejskich

Konkurencyjności

1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe
Celem działania jest zdobywanie oraz zwiększenie skali wykorzystywania nowych rozwiązań niezbędnych
dla rozwoju gospodarki i poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorców oraz rozwoju polskiego
społeczeństwa.
Z uwagi na niski stopień wykorzystywania w praktyce gospodarczej wyników prac B+R prowadzonych
w polskich jednostkach naukowych, konieczne jest stosowanie instrumentów zwiększających podaŜ
nowych, innowacyjnych rozwiązań przydatnych przedsiębiorcom, jak równieŜ kreowanie zapotrzebowania
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przedsiębiorców na te prace. Tego typu instrumentem finansowanym w ramach niniejszego działania,
a będącym swego rodzaju pomostem między badaniami przemysłowymi a wdroŜeniami, są projekty
rozwojowe opracowywane przez jednostki naukowe. Mają one aplikacyjny charakter i są ukierunkowane na
bezpośrednie zastosowanie w praktyce na potrzeby branŜy/gałęzi gospodarki. Mogą one mieć takŜe
szczególny wymiar społeczny – zastosowanie ich wyników powinno przyczyniać się do rozwiązywania
najbardziej aktualnych problemów społecznych.
Finansowanie takich projektów powinno umoŜliwić przedsiębiorcom efektywniejszą i szybszą realizację
projektów celowych – instrumentu umoŜliwiającego zdobywanie nowych narzędzi i produktów dla rozwoju
ich działalności i pozycji konkurencyjnej na rynku. Wsparcie dla projektów obejmujących wdroŜenie
wyników projektów badawczych, finansowanych w ramach niniejszego działania, będzie udzielane
w ramach działań 1.4 oraz 4.1.
Zacieśnienie współpracy sektora nauki i przedsiębiorstw wymaga równieŜ podjęcia działań wspierających
komercjalizację i upowszechnianie wyników prac B+R. SłuŜyć temu będzie wspieranie ochrony własności
przemysłowej wytworzonej w wyniku prowadzenia prac B+R w ośrodkach badawczych mających siedzibę
w Polsce. W ramach niniejszego działania dofinansowana będzie część kosztów związanych z uzyskaniem
ochrony prawnej ww. wyników prac badawczych. Wsparcie będzie obejmowało uzyskiwanie ochrony
w Polsce i za granicą, lecz nie będzie przyznawane na utrzymywanie ochrony praw po ich przyznaniu (np.
wsparciu nie będzie podlegać finansowanie opłat za utrzymywanie patentu po jego przyznaniu).
Działanie jest komplementarne z instrumentami wsparcia przewidzianymi w ramach działania 1.4 PO IG.
Komplementarność z innymi działaniami i
Wsparcie dla projektów obejmujących wdroŜenie wyników projektów badawczych finansowanych
13.
priorytetami
w ramach działania 1.4 będzie udzielane w ramach działania 4.1.
Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe
Dofinansowanie projektów badawczych o charakterze aplikacyjnym, ukierunkowanych na bezpośrednie
zastosowanie w praktyce na potrzeby branŜy / gałęzi gospodarki lub o szczególnym wymiarze społecznym.
Projekty rozwojowe rozumiane są jako projekty mające na celu wykonanie zadania badawczego
stanowiącego podstawę do zastosowania w praktyce.
14. Przykładowe rodzaje projektów
Poddziałanie 1.3.2 Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych
w wyniku prac B+R.
Dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem w Polsce i za granicą ochrony patentowej własności
przemysłowej powstałej w jednostkach naukowych mających siedzibę w Polsce w wyniku prac badawczo rozwojowych.
15. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych
01 – Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych
a
Temat priorytetowy
Temat priorytetowy (dla interwencji
Nie dotyczy
b
cross-financing)
01 – Pomoc bezzwrotna
c
Forma finansowania
00 – Nie dotyczy
d
Typ obszaru
00 – Nie dotyczy
e
Działalność gospodarcza
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f
Lokalizacja
Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach
16.
działania
17. Zakres stosowania cross-financingu
Beneficjenci

a

Typ beneficjentów

18.
Grupy docelowe (osoby, instytucje,
grupy społeczne bezpośrednio
korzystające z pomocy)
Tryb przeprowadzania naboru i oceny
19.
operacji/projektów
Część finansowa
20. Alokacja finansowa na działanie ogółem
21. Wkład ze środków unijnych na działanie
Wkład ze środków publicznych krajowych na
22.
działanie
Przewidywana wielkość środków prywatnych
23.
na działanie
Maksymalny udział środków UE w kwocie
24.
dofinansowania (%)
Minimalny wkład własny beneficjenta (%)
25.
b

26. Pomoc publiczna

Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności
wydatków
28. Minimalna / Maksymalna wartość projektu
29. Minimalna / Maksymalna kwota
27.

15

NUTS 0
Lista wydatków kwalifikowanych w ramach działania znajduje się w Wytycznych dotyczących
kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.
Nie dotyczy
- jednostki naukowe (z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych),
- uczelnie,
- konsorcja naukowe15,
- konsorcja naukowo-przemysłowe, reprezentowane wyłącznie przez jednostkę naukową,
- spółki powołane z udziałem ww. podmiotów nie działające dla zysku.
j.w.
Opis szczegółowego trybu przeprowadzania naboru i oceny projektów znajduje się w Załączniku nr 4.3
Opis systemu wdraŜania działań.
373 880 771 euro
317 835 000 euro
56 045 771 euro
-85%
0% (wkład krajowy w wysokości 15% wydatków kwalifikowalnych zostanie zapewniony dla wszystkich
projektów ze środków części 28 budŜetu państwa przeznaczonych na zapewnienie krajowego wkładu
publicznego).
W działaniu 1.3 pomoc publiczna nie występuje. Wyniki uzyskane w efekcie realizacji projektów
rozwojowych nie będą bezpośrednio wdraŜane przez beneficjentów pomocy, a udostępniane wszystkim
zainteresowanym na zasadach rynkowych lub nieodpłatnie z zachowaniem równego dostępu do ww.
wyników projektów. W przypadku konsorcjum naukowo-przemysłowego oraz spółek powyŜsza klauzula
powinna zostać ujęta w umowie konsorcjum albo umowie spółki.
1 stycznia 2007 r.
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Definicje konsorcjum naukowego oraz konsorcjum naukowo-przemysłowego - patrz przypisy w pkt 18a dla Działania 1.1.
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dofinansowania
30. Forma płatności
31. Wysokość udziału cross-financingu (%)

Zaliczka/Refundacja
Nie dotyczy
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DZIAŁANIE 1.4 Wsparcie projektów celowych

1.

Nazwa programu operacyjnego

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

2.

Numer i nazwa priorytetu

1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii

3.

Nazwa Funduszu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

4.

Instytucja Zarządzająca

Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament
i Innowacyjności

5.

Instytucja Pośrednicząca

Minister właściwy ds. nauki
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego, Departament Funduszy Europejskich

6.

Instytucja WdraŜająca / Instytucja
Pośrednicząca II stopnia

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

7.

Instytucja Certyfikująca

Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Instytucji Certyfikującej

8.

Instytucja pośrednicząca w certyfikacji

Nie dotyczy

9.

Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie
płatności dokonywanych przez KE

Minister właściwy ds. finansów publicznych

10.

Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie
płatności na rzecz beneficjentów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – dla projektów wybieranych w trybie konkursowym
Minister właściwy ds. nauki – dla projektów indywidualnych

11. Numer i nazwa działania

Zarządzania

Programami

Konkurencyjności

1.4. Wsparcie projektów celowych
Celem działania jest podniesienie innowacyjności przedsiębiorców dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac
B+R zrealizowanych na ich potrzeby.

12. Cel i uzasadnienie działania

Polskich przedsiębiorców cechuje bardzo niska skłonność do inwestowania w innowacje, w tym zwłaszcza
oparte na prowadzeniu prac B+R. Niezbędne jest zatem dostarczenie im jak najszerszego wsparcia
umoŜliwiającego zdobywanie przez nich nowych, innowacyjnych narzędzi i produktów dla rozwoju ich
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działalności i pozycji konkurencyjnej na rynku.
Jednym z takich instrumentów są projekty celowe, których podstawą są właśnie prace B+R, słuŜące
zaspokojeniu konkretnych potrzeb danego przedsiębiorcy. Przedsiębiorca, który otrzyma wsparcie w ramach
tego działania będzie mógł sam zdecydować o wykonawcy prac B+R – moŜe przeprowadzić je sam, jeśli
dysponuje bazą infrastrukturalną i innymi niezbędnymi zasobami lub moŜe zlecić je jednostce naukowej lub
przedsiębiorcy, sieci naukowej czy konsorcjum naukowo-przemysłowemu lub spółce powołanej z udziałem
tych jednostek nie działającej dla zysku.
Działanie 1.4 tworzyć będzie integralną całość z działaniem 4.1. Wsparciu w ramach całego procesu będzie
podlegało dofinansowanie całości działań związanych z realizacją projektu celowego. Projekt celowy składa
się z dwóch zasadniczych faz – badawczej, obejmującej badania przemysłowe i prace rozwojowe oraz
części wdroŜeniowej. W ramach części finansowanej w działaniu 1.4 wnioskodawca otrzyma wsparcie na
sfinansowanie badawczej części projektu. Część finansowana w ramach działania 4.1 obejmie
przygotowanie do wdroŜenia oraz wdroŜenie wyników projektu celowego. Wnioskodawca będzie składał
jeden wniosek obejmujący całość projektu. Uzyskanie wsparcia w ramach działania 4.1 uwarunkowane
będzie pomyślnym zakończeniem pierwszej fazy realizacji projektu celowego finansowanego w ramach
działania 1.4. MontaŜ finansowy w ramach realizacji projektu będzie odbywał się na poziomie Instytucji
WdraŜającej.
Wniosek składany w ramach działania 1.4 i 4.1 podlegał będzie całościowej ocenie obejmującej zarówno
część badawczą, jak i wdroŜeniową (integralną częścią projektu celowego jest powstałe w jego wyniku
wdroŜenie). Wnioskodawca moŜe zrezygnować z dofinansowania wdroŜenia (skorzystać wyłącznie ze
środków pochodzących z działania 1.4), jednak i w tym przypadku ocenie będzie podlegać całość procesu
badawczo-wdroŜeniowego (tj. zarówno projekt realizowany w działaniu 1.4 jak i 4.1). Ponadto,
przedsiębiorca będzie zobowiązany do realizacji całości projektu (tj. do wdroŜenia części badawczej). Nie
wdroŜenie wyników z przyczyn innych niŜ określone poniŜej, będzie skutkować koniecznością zwrotu
środków otrzymanych w ramach działania 1.4, zgodnie z odrębnymi zasadami. Ocenie podlegać będzie
zarówno poziom naukowy i innowacyjność proponowanych rozwiązań, jak i moŜliwość dokonania
wdroŜenia, zarówno pod względem technicznym jak i ekonomicznym.
W przypadku pomyślnego przejścia procedury oceny wnioskodawca otrzymuje informację o
dofinansowaniu części badawczej (działanie 1.4) i warunkowym dofinansowaniu części wdroŜeniowej
(działanie 4.1). Po zakończeniu części badawczej następuje weryfikacja osiągniętych w jej trakcie wyników.
JeŜeli część badawcza projektu zakończy się sukcesem, następuje dodatkowa weryfikacja czy wdroŜenie ma
sens z ekonomicznego punktu widzenia. Weryfikacja następuje na podstawie złoŜonego sprawozdania
końcowego z realizacji części badawczej, mającego wykazać osiągnięcie oczekiwanych rezultatów oraz na
podstawie odpowiednich badań rynku. JeŜeli warunki rynkowe pozwalają nadal na uzyskanie korzyści z
wdroŜenia, beneficjent otrzymuje dofinansowanie części przygotowawczej do wdroŜenia i samego
wdroŜenia, bez konieczności powtórnej pełnej oceny projektu. NaleŜy jednocześnie podkreślić, Ŝe po
zrealizowaniu części badawczej, a przed weryfikacją wyników projektu beneficjent moŜe rozpocząć
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wdraŜanie tych wyników na własną odpowiedzialność.
Przerwanie realizacji projektu nie skutkuje koniecznością zwrotu środków uzyskanych dotychczas, na jego
realizację w przypadku, jeśli w trakcie realizacji projektu w ramach działania 1.4 lub po zakończeniu jego
realizacji okaŜe się, Ŝe warunki rynkowe zmieniły się na tyle, Ŝe wdroŜenie nie ma sensu z ekonomicznego
punktu widzenia.

13.

Komplementarność z innymi działaniami i
priorytetami

14. Przykładowe rodzaje projektów

Projekty celowe umieszczone w Indykatywnym wykazie projektów indywidualnych, zgodnie z
Obwieszczeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie listy projektów
indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (M.P. z dnia 2
kwietnia 2008 r. Nr 27, poz. 260), otrzymują dofinansowanie jedynie dla części badawczej realizowanego
przedsięwzięcia.
Działanie jest komplementarne z działaniem 4.1 Wsparcie wdroŜeń wyników prac B+R oraz instrumentami
wsparcia przewidzianymi w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych woj. łódzkiego
i mazowieckiego. Projekty celowe o wartości wydatków kwalifikowanych poniŜej 400 tys. PLN na część
badawczą projektu (1.4), które mogą być dofinansowane w ramach ww. RPO zostaną wykluczone
z moŜliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach PO IG.
Pomoc w ramach PO IG moŜe być udzielona w zakresie wytwarzania produktów nie objętych załącznikiem
I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. W ramach działania dopuszczalne jest równieŜ
wsparcie dla projektów związanych z przetwórstwem produktów rolnych i obrotem tymi produktami, z
zastrzeŜeniem działalności określonych kodami PKD, wskazanych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania
pomocy finansowej w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i
leśnej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. 2007 nr 200 poz.
1444, z późn. zm.).
Działanie będzie realizowane poprzez dofinansowanie projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne,
technologiczne lub organizacyjne (badania przemysłowe i prace rozwojowe) prowadzone przez
przedsiębiorców – samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi, a takŜe na zlecenie
przedsiębiorców przez jednostki naukowe (w tym przedsiębiorców). Działanie 1.4 obejmuje dofinansowanie
wydatków do momentu stworzenia prototypu (tj. włącznie ze stworzeniem prototypu).

15. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych
04 – Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT, w szczególności w MSP (w tym dostęp do usług związanych z
a Temat priorytetowy
B+RT w ośrodkach badawczych).
Temat priorytetowy (dla interwencji
Nie dotyczy
b
cross-financing)
01 - Pomoc bezzwrotna
c Forma finansowania
00 - Nie dotyczy
d Typ obszaru
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Dla MSP – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie
udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z dnia 24 kwietnia 2008 r. Nr 68, poz. 414).

e

f

Działalność gospodarcza

Lokalizacja

Dla duŜych przedsiębiorców – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia … 2008
r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej dla duŜych
przedsiębiorców na realizację projektów celowych w ramach działań 1.4 Wsparcie projektów celowych i 4.1
Wsparcie wdroŜeń wyników prac B+R oraz wsparcia na wdroŜenie wyników Inicjatywy Technologicznej I
w ramach działania 4.1 Wsparcie wdroŜeń wyników prac B+R Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, 2007-2013.
Wszystkie za wyjątkiem: 01 – w zakresie rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa, 02 – w zakresie rybołówstwa i
akwakultury, 03 – w zakresie wytwarzania i obrotu produktami mającymi imitować lub zastępować mleko i
przetwory mleczne, 04 – w zakresie włókien syntetycznych, 07 – w sektorze górnictwa węgla, hutnictwa
Ŝelaza i stali, 12 – w zakresie budownictwa okrętowego.
NUTS 0
Dla MSP – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie
udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z dnia 24 kwietnia 2008 r. Nr 68, poz. 414)

16.

Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach
działania

17. Zakres stosowania cross-financingu
Beneficjenci
a Typ beneficjentów
18.
Grupy docelowe (osoby, instytucje,
b grupy społeczne bezpośrednio
korzystające z pomocy)
Tryb przeprowadzania naboru i oceny
19.
operacji/projektów
Część finansowa
20. Alokacja finansowa na działanie ogółem
21. Wkład ze środków unijnych na działanie
16

Dla duŜych przedsiębiorców – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia … 2008
r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej dla duŜych
przedsiębiorców na realizację projektów celowych w ramach działań 1.4 Wsparcie projektów celowych i 4.1
Wsparcie wdroŜeń wyników prac B+R oraz wsparcia na wdroŜenie wyników Inicjatywy Technologicznej I
w ramach działania 4.1 Wsparcie wdroŜeń wyników prac B+R Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, 2007-2013.
Nie dotyczy
przedsiębiorcy, w tym wchodzący w skład konsorcjów naukowo-przemysłowych16
j.w.
Opis szczegółowego trybu przeprowadzania naboru i oceny projektów znajduje się w Załączniku nr 4.3
Opis systemu wdraŜania działań.
390 352 176 euro
331 210 000 euro

Definicje konsorcjum naukowo-przemysłowego - patrz przypis w pkt 18a dla Działania 1.1.
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Wkład ze środków publicznych krajowych na
59 142 176 euro
działanie
Przewidywana wielkość środków prywatnych
-23.
na działanie
Maksymalny udział środków UE w kwocie
85%
24.
dofinansowania (%)
Minimalny wkład własny beneficjenta (%)
Wsparcie w ramach działania 1.4. jest pomocą publiczną udzielaną:
22.

dla MSP – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie
udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z dnia 24 kwietnia 2008 r. Nr 68, poz. 414)
25.

26. Pomoc publiczna
Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności
27.
wydatków
28. Minimalna / Maksymalna wartość projektu
Minimalna / Maksymalna kwota
29.
dofinansowania
30. Forma płatności
31. Wysokość udziału cross-financingu (%)

dla duŜych przedsiębiorców – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia … 2008 r.
w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej dla duŜych
przedsiębiorców na realizację projektów celowych w ramach działań 1.4 Wsparcie projektów celowych i 4.1
Wsparcie wdroŜeń wyników prac B+R oraz wsparcia na wdroŜenie wyników Inicjatywy Technologicznej I
w ramach działania 4.1 Wsparcie wdroŜeń wyników prac B+R Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, 2007-2013.
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
Zaliczka/Refundacja
Nie dotyczy
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PRIORYTET II
INFRASTRUKTURA SFERY B+R
W ramach priorytetu oferowane będzie wsparcie dla inwestycji w aparaturę naukowo-badawczą oraz, gdy będzie to niezbędne, w budynki i budowle,
realizowanych przez ośrodki o wysokim potencjale badawczym. Ze środków przeznaczonych na priorytet 2. przewiduje się skoncentrowanie znaczącej kwoty na
ww. inwestycjach infrastrukturalnych w kilku lub maksymalnie kilkunastu duŜych ośrodkach prowadzonych przez konsorcja naukowo-przemysłowe. Wsparcie
otrzymają równieŜ projekty realizowane w zakresie DuŜych Obiektów Infrastruktury Badawczej.
Ponadto, priorytet przewiduje współfinansowanie procesów restrukturyzacyjnych, konsolidujących jednostki naukowe, poprzez przenoszenie lub budowę
wspólnej nowoczesnej infrastruktury badawczej.
Innym rodzajem wsparcia oferowanego w ramach priorytetu będzie dofinansowanie niezbędnych inwestycji związanych z utrzymaniem i rozwojem infrastruktury
informatycznej nauki. Planuje się takŜe rozwój zasobów naukowych w postaci cyfrowej, w szczególności stworzenie i prowadzenie bazy danych zawierającej
informacje o wynikach i warunkach dostępu przedsiębiorców do wyników projektów badawczych.
Pierwszeństwo dofinansowania otrzymają te projekty, które słuŜyć będą zapewnieniu infrastruktury dla realizowania badań naukowych i prac rozwojowych
w obszarach tematycznych wskazanych w opisie priorytetu 1. PO IG.
Z uwagi na zakładane potrzeby w zakresie szkoleń dla pracowników obsługujących nową aparaturę naukowo-badawczą, projekty infrastrukturalne będą mogły
zawierać komponent umoŜliwiający nabycie odpowiednich umiejętności tego typu. Uzupełnieniem powyŜszych działań będzie moŜliwość wsparcia kaŜdego
z projektów realizowanych w ramach priorytetu takŜe w zakresie jego promocji, jak równieŜ w zakresie promocji wyników prac B+R uzyskanych dzięki
dofinansowanej infrastrukturze.
W ramach priorytetu zaplanowano takŜe moŜliwość wsparcia „Europejskiego Instytutu Technologicznego +”, w zakresie rozwoju jego infrastruktury badawczej.
Planowana we Wrocławiu siedziba EIT, stanowi element kompleksowego programu rozwoju edukacji i innowacyjności, tj. Europejskiego Instytutu
Technologicznego.
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DZIAŁANIE 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym

1.

Nazwa programu operacyjnego

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

2.

Numer i nazwa priorytetu

2. Infrastruktura sfery B+R

3.

Nazwa Funduszu finansującego priorytet

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

4.

Instytucja Zarządzająca

5.

Instytucja Pośrednicząca

6.

Instytucja WdraŜająca / Instytucja
Pośrednicząca II stopnia

Nie dotyczy

7.

Instytucja Certyfikująca

Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Instytucji Certyfikującej

8.

Instytucja pośrednicząca w certyfikacji

Nie dotyczy

9.

Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie
płatności dokonywanych przez KE

Minister właściwy ds. finansów publicznych

10.

Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie
płatności na rzecz beneficjentów

Minister właściwy ds. nauki
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego, Departament Funduszy Europejskich, Wydział Obsługi
Finansowej

11. Numer i nazwa działania

Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Zarządzania Programami
i Innowacyjności
Minister właściwy ds. nauki
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego, Departament Funduszy Europejskich

Konkurencyjności

2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym
Celem działania jest rozwój infrastruktury jednostek naukowych w ośrodkach o wysokim potencjale
badawczym, umoŜliwiający prowadzenie wysokiej jakości badań.

12. Cel i uzasadnienie działania

Zdecydowana większość polskich ośrodków naukowych prowadzi prace B+R korzystając z przestarzałego
sprzętu badawczego. Brak dostępu do nowoczesnej aparatury naukowo-badawczej uniemoŜliwia takim
ośrodkom, dysponującym wysoko wykwalifikowaną kadrą, realizowanie projektów o europejskiej jakości,
a z drugiej strony – osiągnięcie specjalizacji naukowo-badawczej. Nieodpowiadająca światowym
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standardom infrastruktura sfery B+R stanowi takŜe znaczną przeszkodę w realizacji projektów
prowadzonych w ramach współpracy międzynarodowej.

13.

14.

15.

16.
17.
18.

W ramach działania przewiduje się wsparcie dla inwestycji obejmujących: zakup lub wytworzenie aparatury
naukowo-badawczej zaliczanej do środków trwałych, inwestycje budowlane, a takŜe zakup obiektów
budowlanych.
Działanie jest komplementarne ze wsparciem przewidzianym dla projektów realizowanych w ramach
Regionalnych Programów Operacyjnych (dla inwestycji o wartości wydatków kwalifikowanych poniŜej 4
mln PLN lub powyŜej tej kwoty, jeśli są ujęte w Indykatywnych wykazach projektów indywidualnych
RPO). Dodatkowo występuje komplementarność z działaniami w ramach Programu Operacyjnego
Komplementarność z innymi działaniami i
Infrastruktura i Środowisko – priorytet XIII „Infrastruktura szkolnictwa wyŜszego”. W ramach działania nie
priorytetami
będą wspierane inwestycje znajdujące się na indykatywnej liście projektów kluczowych, w tym duŜych
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – priorytet XIII „Infrastruktura szkolnictwa wyŜszego”
oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.
Rozwój infrastruktury ośrodków naukowych o wysokim potencjale, specjalistycznych laboratoriów
badawczych oraz projektów realizowanych w zakresie Polskiej Mapy Drogowej w dziedzinie DuŜych
Obiektów Infrastruktury Badawczej, w tym ściśle współpracujących z przedsiębiorcami (laboratoria
świadczące specjalistyczne usługi badawcze, Centra Zaawansowanych Technologii i inne) oraz działających
Przykładowe rodzaje projektów
na bazie sieci naukowych (m.in. Centrów Doskonałości).
W przypadku inwestycji objętej działaniami 2.1 oraz 2.3.1 i 2.3.3 beneficjent składa jeden wniosek
o dofinansowanie tego typu inwestycji.
Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych
02 – Infrastruktura B+RT (w tym wyposaŜenie w sprzęt, oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne
a Temat priorytetowy
łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych
74 – Rozwój potencjału ludzkiego w zakresie badań i innowacji, w szczególności poprzez studia
Temat priorytetowy (dla interwencji
podyplomowe i szkolenia naukowców oraz poprzez współpracę sieciową między uczelniami, ośrodkami
b
cross-financing)
badawczymi i przedsiębiorstwami.
01 - Pomoc bezzwrotna
c Forma finansowania
00 - Nie dotyczy
d Typ obszaru
00 - Nie dotyczy
e Działalność gospodarcza
NUTS 0
f Lokalizacja
Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach Lista wydatków kwalifikowanych w ramach działania znajduje się w Wytycznych dotyczących
kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.
działania
Szkolenia w zakresie eksploatacji i zarządzania duŜą infrastrukturą badawczą
Zakres stosowania cross-financingu
Beneficjenci
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a

Typ beneficjentów

Grupy docelowe (osoby, instytucje,
b grupy społeczne bezpośrednio
korzystające z pomocy)
Tryb przeprowadzania naboru i oceny
19.
operacji/projektów
Część finansowa
20. Alokacja finansowa na działanie ogółem
21. Wkład ze środków unijnych na działanie
Wkład ze środków publicznych krajowych na
22.
działanie
Przewidywana wielkość środków prywatnych
23.
na działanie
Maksymalny udział środków UE w kwocie
24.
dofinansowania (%)
Minimalny wkład własny beneficjenta (%)
25.
26. Pomoc publiczna
Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności
27.
wydatków
28. Minimalna / Maksymalna wartość projektu
Minimalna / Maksymalna kwota
29.
dofinansowania
30. Forma płatności
31. Wysokość udziału cross-financingu (%)

17

- jednostki naukowe (z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych),
- uczelnie,
- jednostki naukowe wchodzące w skład sieci naukowych, konsorcjów naukowych17 i naukowoprzemysłowych,
- Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
- spółki powołane z udziałem tych podmiotów nie działające dla zysku.
j.w.
Opis szczegółowego trybu przeprowadzania naboru i oceny projektów znajduje się w Załączniku nr 4.3
Opis systemu wdraŜania działań.
691 423 530 euro
587 710 000 euro
103 713 530 euro
-85%
0% (wkład krajowy w wysokości 15% wydatków kwalifikowalnych zostanie zapewniony dla wszystkich
projektów ze środków części 28 budŜetu państwa przeznaczonych na zapewnienie krajowego wkładu
publicznego).
Nie dotyczy
1 stycznia 2007 r.
Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 4 mln PLN
Nie dotyczy
Zaliczka/Refundacja
Do 10 % wartości wydatków kwalifikowanych projektu

Definicje konsorcjum naukowego oraz konsorcjum naukowo-przemysłowego - patrz przypisy w pkt 18a dla Działania 1.1.
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DZIAŁANIE 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych
1.

Nazwa programu operacyjnego

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

2.

Numer i nazwa priorytetu

2. Infrastruktura sfery B+R

3.

Nazwa Funduszu finansującego priorytet

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

4.

Instytucja Zarządzająca

5.

Instytucja Pośrednicząca

6.

Instytucja WdraŜająca / Instytucja
Pośrednicząca II stopnia

Nie dotyczy

7.

Instytucja Certyfikująca

Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Instytucji Certyfikującej

8.

Instytucja pośrednicząca w certyfikacji

Nie dotyczy

9.

Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie
płatności dokonywanych przez KE

Minister właściwy ds. finansów publicznych

10.

Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie
płatności na rzecz beneficjentów

Minister właściwy ds. nauki
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego, Departament Funduszy Europejskich

11. Numer i nazwa działania

Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i
Innowacyjności
Minister właściwy ds. nauki
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego, Departament Funduszy Europejskich

2.2. Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych
Celem działania jest rozwój obiektów infrastruktury badawczej słuŜących budowaniu współpracy naukowej
między róŜnymi krajowymi ośrodkami badawczymi, a takŜe lepsze wykorzystanie środków finansowych
i infrastruktury technicznej dzięki synergii działań.

12. Cel i uzasadnienie działania

Konsolidacja jednostek naukowych i ich infrastruktury badawczej jest niezbędna dla podniesienia, w skali
europejskiej, poziomu konkurencyjności ośrodków badawczych mających siedzibę w Polsce. Obecnie
w Polsce większość środków na infrastrukturę badawczą przyznawana jest w systemie rozproszonym – na
stosunkowo niewielkie przedsięwzięcia, a tylko w niewielkim stopniu finansowane są zakupy aparatury
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o znaczeniu środowiskowym. Rozproszona aparatura skutkuje brakiem efektywności jej wykorzystania oraz
niemoŜnością prowadzenia duŜych, często multidyscyplinarnych projektów badawczych (takŜe
międzynarodowych).

13.

14.

15.

16.
17.
18.

Wsparciem w ramach działania zostaną objęte projekty, których efektem będzie stworzenie wspólnej
infrastruktury badawczej kilku jednostek naukowych, polegające na przenoszeniu lub zakupie wspólnej
infrastruktury badawczej.
Działanie jest komplementarne ze wsparciem przewidzianym dla projektów realizowanych w ramach
Regionalnych Programów Operacyjnych (dla inwestycji o wartości wydatków kwalifikowanych poniŜej 4
mln PLN lub powyŜej tej kwoty, jeśli są ujęte w Indykatywnych wykazach projektów indywidualnych
RPO). Dodatkowo występuje komplementarność z działaniami w ramach Programu Operacyjnego
Komplementarność z innymi działaniami i
Infrastruktura i Środowisko – priorytet XIII „Infrastruktura szkolnictwa wyŜszego”. W ramach działania nie
priorytetami
będą wspierane inwestycje znajdujące się na indykatywnej liście projektów kluczowych, w tym duŜych
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – priorytet XIII „Infrastruktura szkolnictwa wyŜszego”
oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.
Dofinansowanie projektów inwestycyjnych polegających na:
• wytworzeniu nowej wspólnej infrastruktury naukowo-badawczej,
Przykładowe rodzaje projektów
• przeniesieniu infrastruktury naukowo-badawczej.
Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych
02 - Infrastruktura B+RT (w tym wyposaŜenie w sprzęt, oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne
a
Temat priorytetowy
łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych.
74 - Rozwój potencjału ludzkiego w zakresie badań i innowacji, w szczególności poprzez studia
Temat priorytetowy (dla interwencji
podyplomowe i szkolenia naukowców oraz poprzez współpracę sieciową między uczelniami, ośrodkami
b
cross-financing)
badawczymi i przedsiębiorstwami.
01 - Pomoc bezzwrotna
c
Forma finansowania
00 - Nie dotyczy
d
Typ obszaru
00 - Nie dotyczy
e
Działalność gospodarcza
NUTS 0
f
Lokalizacja
Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach Lista wydatków kwalifikowanych w ramach działania znajduje się w Wytycznych dotyczących
kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.
działania
Szkolenia w zakresie eksploatacji i zarządzania duŜą infrastrukturą badawczą
Zakres stosowania cross-financingu
Beneficjenci
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a

Typ beneficjentów

Grupy docelowe (osoby, instytucje,
b
grupy społeczne bezpośrednio
korzystające z pomocy)
Tryb przeprowadzania naboru i oceny
19.
operacji/projektów
Część finansowa
20. Alokacja finansowa na działanie ogółem
21. Wkład ze środków unijnych na działanie
Wkład ze środków publicznych krajowych na
22.
działanie
Przewidywana wielkość środków prywatnych
23.
na działanie
Maksymalny udział środków UE w kwocie
24.
dofinansowania (%)
25. Minimalny wkład własny beneficjenta (%)
26. Pomoc publiczna
Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności
27.
wydatków
28. Minimalna / Maksymalna wartość projektu
Minimalna / Maksymalna kwota
29.
dofinansowania
30. Forma płatności
31. Wysokość udziału cross-financingu (%)

18

- jednostki naukowe (z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych),
- uczelnie,
- jednostki naukowe wchodzące w skład sieci naukowych, konsorcjów naukowych18 i naukowoprzemysłowych,
- Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
- spółki powołane z udziałem ww. podmiotów nie działające dla zysku.
j.w.
Opis szczegółowego trybu przeprowadzania naboru i oceny projektów znajduje się w Załączniku nr 4.3
Opis systemu wdraŜania działań.
349 117 647 euro
296 750 000 euro
52 367 647 euro
-85%
0% (wkład krajowy w wysokości 15% wydatków kwalifikowalnych zostanie zapewniony dla wszystkich
projektów ze środków części 28 budŜetu państwa przeznaczonych na zapewnienie krajowego wkładu
publicznego).
Nie dotyczy
1 stycznia 2007 r.
Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 4 mln PLN
Nie występuje
Zaliczka/Refundacja
Do 10% wartości wydatków kwalifikowanych projektu

Definicje konsorcjum naukowego oraz konsorcjum naukowo-przemysłowego - patrz przypisy w pkt 18a dla Działania 1.1.
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DZIAŁANIE 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki
1.

Nazwa programu operacyjnego

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

2.

Numer i nazwa priorytetu

2. Infrastruktura sfery B+R

3.

Nazwa Funduszu finansującego priorytet

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

4.

Instytucja Zarządzająca

5.

Instytucja Pośrednicząca

6.

Instytucja WdraŜająca / Instytucja
Pośrednicząca II stopnia

Nie dotyczy

7.

Instytucja Certyfikująca

Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Instytucji Certyfikującej

8.

Instytucja pośrednicząca w certyfikacji

Nie dotyczy

Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie
płatności dokonywanych przez KE
Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie
10.
płatności na rzecz beneficjentów
11. Numer i nazwa działania
9.

12. Cel i uzasadnienie działania

Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności
i Innowacyjności
Minister właściwy ds. nauki
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego, Departament Funduszy Europejskich, Departament Systemów
Informatycznych Nauki.

Minister właściwy ds. finansów publicznych
Minister właściwy ds. nauki
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego, Departament Funduszy Europejskich
2.3. Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki
Celem działania jest zapewnienie środowisku naukowemu w Polsce stałego i bezpiecznego dostępu do
zaawansowanej infrastruktury informatycznej, umoŜliwienie prowadzenia nowoczesnych badań
z zastosowaniem technologii społeczeństwa informacyjnego oraz zapewnienie jednostkom naukowym
mającym siedzibę w Polsce łączności z międzynarodowymi naukowymi sieciami teleinformatycznymi.
Postęp technologiczny w dziedzinie IT, rosnące wymogi w zakresie bezpieczeństwa sieciowego oraz
wzrastające zapotrzebowanie środowisk naukowych na zaawansowane usługi i aplikacje informatyczne
sprawiają, Ŝe konieczne jest prowadzenie niezbędnych inwestycji związanych z utrzymaniem i rozwojem
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13.

Komplementarność z innymi działaniami i
priorytetami

infrastruktury sieciowej nauki oraz zasobów naukowych w postaci cyfrowej. Z punktu widzenia
informatyzacji kraju infrastruktura informatyczna nauki moŜe stanowić bazę dla wdraŜania rozwiązań
w obszarze edukacji, telemedycyny itp. Dostęp do nowoczesnej infrastruktury superkomputerowej
i sieciowej, szerokopasmowego Internetu oraz zaawansowanych aplikacji i baz danych jest niezbędnym
warunkiem prowadzenia działalności badawczej na poziomie odpowiadającym normom światowym
i europejskim. Rozwój infrastruktury informatycznej i informacyjnej nauki oraz zasobów cyfrowych jest
istotnym elementem procesu budowania społeczeństwa informacyjnego. Zastosowanie nowoczesnych
technologii informacyjnych stanowi podstawę rozwoju projektów pilotaŜowych w zakresie tworzenia
i testowania usług, aplikacji i systemów, które w przyszłości będą mogły znaleźć szerokie zastosowanie
m.in. w edukacji, gospodarce i administracji publicznej.
Nie przewiduje się analogicznego instrumentu. Działanie ma charakter ponadregionalny i ogólnokrajowy.
Komplementarność z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko priorytet
XIII „Infrastruktura szkolnictwa wyŜszego” – wsparcie dla infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
uczelni wyŜszych. W ramach działania nie będą wspierane inwestycje znajdujące się na indykatywnej liście
projektów kluczowych, w tym duŜych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko priorytet XII
„Infrastruktura szkolnictwa wyŜszego”.
Poddziałanie 2.3.1. Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki
Projekty o charakterze ponadregionalnym w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki oraz
zapewnienia ciągłości jej działania dotyczące:
• inwestycji związanych z rozwojem zaawansowanej infrastruktury sieciowej,
• inwestycji polegających na zakupie zaawansowanych rozwiązań informatycznych, w tym sprzętu
wykorzystującego technologie informatyczne.
Poddziałanie 2.3.2. Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej

14. Przykładowe rodzaje projektów

Dofinansowanie projektów o charakterze ponadregionalnym dotyczących:
• tworzenia i prowadzenia baz danych zawierających informacje o wynikach i warunkach dostępu do
wyników projektów badawczych,
• tworzenia i udostępniania baz danych publikacji naukowych.
Poddziałanie 2.3.3. Projekty
teleinformatycznych.

w

zakresie

rozwoju

zaawansowanych

aplikacji

i

usług

Projekty o charakterze ponadregionalnym w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług
teleinformatycznych dla środowiska naukowego.
W przypadku inwestycji objętej działaniem 2.1 oraz poddziałaniami 2.3.1 i 2.3.3 beneficjent składa jeden
wniosek o dofinansowanie tego typu inwestycji.

40

Beneficjent składa jeden wniosek o dofinansowanie, jeśli projekt obejmuje więcej niŜ jeden rodzaj
inwestycji z poddziałań 2.3.1., 2.3.2. lub 2.3.3.
Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych
2.3.1 - 02 – Infrastruktura B+RT (w tym wyposaŜenie w sprzęt, oprzyrządowanie i szybkie sieci
informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych
a Temat priorytetowy
2.3.2, 2.3.3 - 11 – Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność,
zapobieganie zagroŜeniom, badania, innowacje, treści cyfrowe itp.)
74 – Rozwój potencjału ludzkiego w zakresie badań i innowacji, w szczególności poprzez studia
Temat priorytetowy (dla interwencji
15.
podyplomowe i szkolenia naukowców oraz poprzez współpracę sieciową między uczelniami, ośrodkami
b
cross-financing)
badawczymi i przedsiębiorstwami.
01 - Pomoc bezzwrotna
c Forma finansowania
00 - Nie dotyczy
d Typ obszaru
00 - Nie dotyczy
e Działalność gospodarcza
NUTS 0
f Lokalizacja
Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach Lista wydatków kwalifikowanych w ramach działania znajduje się w Wytycznych dotyczących
16.
kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.
działania
Szkolenia dla pracowników w zakresie rozwoju, eksploatacji i zarządzania infrastrukturą IT
17. Zakres stosowania cross-financingu
Beneficjenci
- jednostki naukowe (z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych),
- uczelnie,
- jednostki wiodące MAN (miejskie akademickie sieci naukowe),
- Centra Komputerów DuŜej Mocy,
a Typ beneficjentów
- jednostki naukowe wchodzące w skład sieci naukowych, konsorcjów naukowych19 i naukowo18.
przemysłowych,
- Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
- spółki powołane z udziałem ww. podmiotów nie działające dla zysku.
Grupy docelowe (osoby, instytucje,
j.w.
b grupy społeczne bezpośrednio
korzystające z pomocy)
Opis szczegółowego trybu przeprowadzania naboru i oceny projektów znajduje się w Załączniku nr 4.3
Tryb przeprowadzania naboru i oceny
19.
Opis systemu wdraŜania działań.
operacji/projektów
Część finansowa
258 729 412 euro
20. Alokacja finansowa na działanie ogółem
219 920 000 euro
21. Wkład ze środków unijnych na działanie
Wkład ze środków publicznych krajowych na
38 809 412 euro
22.
działanie
19

Definicje konsorcjum naukowego oraz konsorcjum naukowo-przemysłowego - patrz przypisy w pkt 18a dla Działania 1.1.
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Przewidywana wielkość środków prywatnych
-na działanie
Maksymalny udział środków UE w kwocie
85%
24.
dofinansowania (%)
0% (wkład krajowy w wysokości 15% wydatków kwalifikowalnych zostanie zapewniony dla wszystkich
Minimalny wkład własny beneficjenta (%)
projektów ze środków części 28 budŜetu państwa przeznaczonych na zapewnienie krajowego wkładu
25.
publicznego).
Nie dotyczy
26. Pomoc publiczna
Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności
1 stycznia 2007 r.
27.
wydatków
Nie dotyczy
28. Minimalna / Maksymalna wartość projektu
Minimalna / Maksymalna kwota
Nie dotyczy
29.
dofinansowania
Zaliczka/Refundacja
30. Forma płatności
Do 10% wartości wydatków kwalifikowanych projektu
31. Wysokość udziału cross-financingu (%)
23.
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PRIORYTET III
KAPITAŁ DLA INNOWACJI
Skrócony opis priorytetu:.
W ramach priorytetu realizowane będą instrumenty niezbędne z punktu widzenia inicjowania działalności innowacyjnej MSP oraz wsparcia jej w początkowych
etapach wzrostu z wykorzystaniem funduszy kapitałowych, jak i sieci inwestorów (np. sieci aniołów biznesu). Przewidziane instrumenty są adresowane
w szczególności do tych przedsiębiorców, których przedsięwzięcia charakteryzują się wysokim poziomem innowacyjności, stosunkowo niską wartością, duŜym
potencjałem rynkowym oraz wysokim ryzykiem.
W ramach priorytetu zaplanowano wsparcie dla potencjalnych oraz nowopowstałych przedsiębiorców obejmujące tworzenie na bazie innowacyjnych pomysłów
nowych przedsiębiorstw, w tym spin off’ów poprzez doradztwo w zakresie tworzenia nowego przedsiębiorstwa, udostępnienie infrastruktury i usług niezbędnych
dla nowopowstałych firm oraz zasilenie finansowe nowopowstałego przedsiębiorcy.
W ramach priorytetu przewiduje się równieŜ wsparcie kapitałowe MSP na początkowych etapach wzrostu poprzez obejmowanie akcji lub udziałów lub
instrumentów dłuŜnych przez fundusze kapitałowe. Dla zapewnienia finansowania innowacyjnych przedsiębiorstw na początkowych etapach wzrostu wykorzystany
zostanie instrument inŜynierii finansowej w postaci funduszu funduszy wspierającego fundusze kapitałowe.
Wspierane będą działania na rzecz zaktywizowania rynku indywidualnych inwestorów kapitałowych, np. aniołów biznesu oraz kształtowania gotowości
inwestycyjnej przedsiębiorców poszukujących źródeł finansowania własnych innowacyjnych przedsięwzięć.
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DZIAŁANIE 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej
1.

Nazwa programu operacyjnego

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

2.

Numer i nazwa priorytetu

3. Kapitał dla innowacji

3.

Nazwa Funduszu finansującego priorytet

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

4.

Instytucja Zarządzająca

Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności
i Innowacyjności

5.

Instytucja Pośrednicząca

Minister właściwy ds. gospodarki
Ministerstwo Gospodarki, Departament Funduszy Europejskich

6.
7.

Instytucja WdraŜająca / Instytucja
Pośrednicząca II stopnia
Instytucja Certyfikująca

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Instytucji Certyfikującej

8.

Instytucja pośrednicząca w certyfikacji

Nie dotyczy

9.

Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie
płatności dokonywanych przez KE

Minister właściwy ds. finansów publicznych

10.

Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie
płatności na rzecz beneficjentów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

11.

Numer i nazwa działania

3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej

12.

Cel i uzasadnienie działania

Celem działania jest zwiększenie liczby przedsiębiorstw działających w oparciu o innowacyjne
rozwiązania.
Polska charakteryzuje się bardzo niskim poziomem innowacyjności oraz niewystarczającym poziomem
finansowania działań innowacyjnych przez przedsiębiorców. Wobec niewystarczającej liczby nowo
powstających innowacyjnych przedsiębiorstw konieczne jest wprowadzenie nowych instrumentów
wspierających powstawanie przedsiębiorstw na bazie innowacyjnych pomysłów zarówno w zakresie
doradztwa, jak i wsparcia finansowego. Ich wprowadzenie stworzy warunki sprzyjające odblokowaniu
potencjału MSP.
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Działanie obejmuje wsparcie w zakresie tworzenia na bazie innowacyjnych pomysłów nowych
przedsiębiorstw, w tym spin off’ów poprzez doradztwo w zakresie tworzenia przedsiębiorstw,
udostępnienie infrastruktury i usług niezbędnych dla nowopowstałych przedsiębiorstw oraz zasilenia
finansowego nowopowstałego przedsiębiorcy.
Realizacja działania obejmuje wybór instytucji, które będą udzielały dwuetapowego wsparcia
powstającym innowacyjnym przedsiębiorstwom. Instytucje te poszukują i dokonują selekcji
innowacyjnych pomysłów, pomagają utworzyć nowe przedsiębiorstwo (tzw. preinkubacja), a następnie
inwestują w nowopowstałe przedsiębiorstwo. Dofinansowanie projektu składa się z dwóch komponentów
– dotacji na preinkubację oraz zasilenia kapitałowego nowopowstałego przedsiębiorcy. Wejście
kapitałowe następuje w sytuacji, gdy wyniki działań podjętych w zakresie preinkubacji wskaŜą na
ekonomiczną zasadność prowadzenia przez nowopowstałe przedsiębiorstwo działalności gospodarczej
opartej na innowacyjnym rozwiązaniu i zaistnieje prawdopodobieństwo osiągnięcia zysku przez
nowopowstałe przedsiębiorstwo. Wejście kapitałowe moŜe objąć wyłącznie podmioty, które przeszły etap
preinkubacji (nie jest moŜliwy udział wyłącznie w drugim etapie wsparcia).
Środki uzyskane po zakończeniu inwestycji (tj. wyjście z inwestycji) trafiają do instytucji wspierającej
powstawanie innowacyjnych przedsiębiorstw, z przeznaczeniem na kontynuację działalności o takim
samym charakterze.
13.

Komplementarność z innymi działaniami i
priorytetami

Działanie 6.2 PO KL „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, a takŜe pozostałe
działania 3. priorytetu PO IG.
Pomoc w ramach PO IG moŜe być udzielona w zakresie wytwarzania produktów nie objętych
załącznikiem I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. W ramach działania dopuszczalne jest
równieŜ wsparcie dla projektów związanych z przetwórstwem produktów rolnych i obrotem tymi
produktami, z zastrzeŜeniem działalności określonych kodami PKD, wskazanych w rozporządzeniu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i
trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej
produkcji rolnej i leśnej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U.
2007 nr 200 poz. 1444, z późn. zm.).

14.

Przykładowe rodzaje projektów

Wsparciem zostaną objęte projekty związane z poszukiwaniem i oceną innowacyjnych pomysłów
potencjalnych przedsiębiorców, pracami przygotowawczymi mającymi na celu utworzenie nowego
przedsiębiorstwa na bazie tego pomysłu (tzw. preinkubacja) oraz inwestycjami kapitałowymi
w nowopowstałe przedsiębiorstwo (równowartość 200 tys. euro wg kursu z dnia udzielenia pomocy,
poniŜej 50% udziałów instytucji wspierającej powstawanie innowacyjnych przedsiębiorstw w spółce).

15.

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych
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a

Temat priorytetowy

07 – Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne
technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa, itp.)
05 – Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw (etap
wejścia kapitałowego w nowopowstałe przedsiębiorstwo)

b

Temat priorytetowy (dla interwencji
cross-financing)

62 – Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe Ŝycie w przedsiębiorstwach; szkolenia i usługi na
rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian; promowanie przedsiębiorczości i
innowacji

c

Forma finansowania

01 – Pomoc bezzwrotna

d

Typ obszaru

00 – Nie dotyczy

e

Działalność gospodarcza

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie
udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z dnia 24 kwietnia 2008 r. Nr 68, poz. 414).
Wszystkie za wyjątkiem: 01 – w zakresie rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, 02 – w zakresie rybołówstwa i
akwakultury, 07 – w sektorze górnictwa węgla.

f
16.

Lokalizacja

NUTS 0

Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach
działania

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie
udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z dnia 24 kwietnia 2008 r. Nr 68, poz. 414).

Zakres stosowania cross-financingu

Szkolenia specjalistyczne.

17.

Dofinansowaniem objęte są koszty uczestnictwa w niezbędnych szkoleniach wykorzystywanych
wyłączenie w celu realizacji projektu. Szkolenia nie stanowią odrębnego projektu.
Beneficjenci
a

Typ beneficjentów

Instytucje wspierające powstawanie innowacyjnych przedsiębiorstw, np. inkubatory, w tym inkubatory
przedsiębiorczości akademickiej, centra transferu technologii i innowacji, akceleratory technologii, parki
naukowo-technologiczne.

b

Grupy docelowe (osoby, instytucje,
grupy społeczne bezpośrednio
korzystające z pomocy)

Nowopowstali przedsiębiorcy (MSP)

18.

19.

Tryb przeprowadzania naboru i oceny
operacji/projektów

Opis szczegółowego trybu przeprowadzania naboru i oceny projektów znajduje się w Załączniku nr 4.3
Opis systemu wdraŜania działań.
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Część finansowa
20.

Alokacja finansowa na działanie ogółem

110 000 000 euro

21.

Wkład ze środków unijnych na działanie

93 500 000 euro

22.

Wkład ze środków publicznych krajowych na 16 500 000 euro
działanie

23.

Przewidywana wielkość środków prywatnych -na działanie

24.

Maksymalny udział środków UE w kwocie
dofinansowania (%)

85%

25.

Minimalny wkład własny beneficjenta (%)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie
udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z dnia 24 kwietnia 2008 r. Nr 68, poz. 414)
– w zakresie zasilenia kapitałowego w nowopowstałego przedsiębiorcę.

26.

Pomoc publiczna

j.w.

27.

Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności
wydatków

j.w.

28.

Minimalna / Maksymalna wartość projektu

Nie dotyczy

29.

Minimalna / Maksymalna kwota
dofinansowania

Etap preinkubacji - nie dotyczy
Wejście kapitałowe w nowoutworzone przedsiębiorstwo – poniŜej 50% udziałów i nie więcej niŜ 200 tys.
euro wg kursu z dnia udzielenia pomocy.

30.

Forma płatności

Zaliczka/Refundacja

31.

Wysokość udziału cross-financingu (%)

Do 10% wartości wydatków kwalifikowanych projektu
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DZIAŁANIE 3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwyŜszonego ryzyka
1.

Nazwa programu operacyjnego

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

2.

Numer i nazwa priorytetu

3. Kapitał dla innowacji

3.

Nazwa Funduszu finansującego priorytet

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

4.

Instytucja Zarządzająca

Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i
Innowacyjności

5.

Instytucja Pośrednicząca

Minister właściwy ds. gospodarki
Ministerstwo Gospodarki, Departament Funduszy Europejskich

6.

Instytucja WdraŜająca / Instytucja
Pośrednicząca II stopnia

Nie dotyczy

7.

Instytucja Certyfikująca

Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Instytucji Certyfikującej

8.

Instytucja pośrednicząca w certyfikacji

Nie dotyczy

9.

Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie
płatności dokonywanych przez KE

Minister właściwy ds. finansów publicznych

10.

Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie
płatności na rzecz beneficjentów

Minister właściwy ds. gospodarki

11.

Numer i nazwa działania

3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwyŜszonego ryzyka

12.

Cel i uzasadnienie działania

Celem działania jest zwiększenie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania MSP znajdujących się we
wczesnych fazach wzrostu, ze szczególnym uwzględnieniem MSP innowacyjnych lub prowadzących
działalność B+R.

Ministerstwo Gospodarki, Departament Funduszy Europejskich

Istniejąca luka kapitałowa w finansowaniu przedsięwzięć o wysokim poziomie ryzyka występująca na
polskim rynku dla MSP, w szczególności dotyka wysoko innowacyjnych przedsiębiorstw, znajdujących
się na początkowym etapie rozwoju, dla których uzyskanie kapitału jest często niemoŜliwe. Trudności w
pozyskiwaniu kapitału ze źródeł zewnętrznych wynikają m. in. ze słabej bazy kapitałowej
przedsiębiorstw, braku dłuŜszej historii działalności, restrykcyjnych wymogów otrzymania kredytu
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bankowego.
Ponadto, działające na rynku fundusze kapitału podwyŜszonego ryzyka w małym stopniu inwestują
w innowacyjne przedsięwzięcia o stosunkowo niewielkiej wartości z powodu wysokich kosztów
przygotowania i monitorowania projektu porównywalnych do kosztów występujących przy duŜych
inwestycjach (rentowność duŜych projektów jest relatywnie wyŜsza).
Dane statystyczne wskazują na niewielką liczbę funduszy kapitału podwyŜszonego ryzyka inwestujących
w Polsce w obszarze ww. luki kapitałowej. Taki stan rzeczy jest barierą w rozwoju nowych
przedsiębiorstw, w szczególności na początkowych etapach rozwoju. W związku z występowaniem
niedoskonałości rynku, istnieje uzasadniona konieczność interwencji publicznej, w wyniku której
inwestorzy chętniej będą dokonywać inwestycji kapitałowych o stosunkowo niskiej wartości w spółki na
początkowych etapach rozwoju. W konsekwencji umoŜliwi to zwiększenie poziomu inwestycji w
innowacyjne rozwiązania zarówno technologiczne jak i organizacyjne.
Mając na uwadze powyŜsze, w ramach działania wsparte finansowo zostaną fundusze kapitału
podwyŜszonego ryzyka inwestujące w MSP znajdujące się na początkowych etapach rozwoju, szczególnie
o charakterze innowacyjnym lub prowadzące działalność B+R.
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13.

Komplementarność z innymi działaniami i
priorytetami

Komplementarne działania w ramach RPO w zakresie wsparcia kapitałowego oraz w ramach PO KL
w zakresie monitoringu, benchmarkingu i wzmocnienia sieci funduszy poręczeniowych i poŜyczkowych.
Wsparcie przewidziane jedynie na poziomie krajowym, z wyłączeniem 5 województw Polski Wschodniej,
korzystających w tym zakresie w instrumentu JEREMIE w PO RPW. Ponadto działanie 3.2 jest
komplementarne z pozostałymi działaniami 3. priorytetu PO IG, w których przewidziano wsparcie dla
nowopowstałych MSP.

14.

Przykładowe rodzaje projektów

I poziom – indywidualny20 projekt Krajowego Funduszu Kapitałowego (KFK)
W ramach działania 3.2 realizowany będzie projekt indywidualny KFK, zamieszczony w Obwieszczeniu
Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (M.P. z dnia 2 kwietnia Nr 27, poz.
260), polegający na wspieraniu funduszy kapitału podwyŜszonego ryzyka inwestujących w MSP na
początkowych etapach ich rozwoju.
II poziom - projekty funduszy kapitału podwyŜszonego ryzyka składane do KFK
Fundusze kapitałowe bezpośrednio korzystające z pomocy są zobowiązane realizować projekty zgodne
z rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie wsparcia finansowego udzielanego przez Krajowy
Fundusz Kapitałowy. Wsparcie KFK jest realizowane poprzez:
1) inwestycje w instrumenty kapitałowe, quasi-kapitałowe i dłuŜne funduszy kapitału podwyŜszonego
ryzyka, powstałe w celu inwestowania w MSP, w tym w szczególności w MSP znajdujących się na
początkowych etapach rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw innowacyjnych
oraz prowadzacych działalność B+R,
2) refundacja części kosztów zarządzania funduszem kapitału podwyŜszonego ryzyka (zatrudnienia
kadry i ekspertów oraz kosztów przygotowania i monitorowania inwestycji, w szczególności
kosztów analiz, due dilligence inwestycji, badania rynku itp.).
Wsparcie uzyskane przez fundusze kapitału podwyŜszonego ryzyka zostanie przeznaczone na inwestycje i
zarządzanie portfelem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, szczególnie o charakterze
innowacyjnym znajdujących się na początkowych etapach rozwoju lub prowadzących działalność B+R.

15.

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych
a

Temat priorytetowy

05 – Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw.

b

Temat priorytetowy (dla interwencji
cross-financing)

62 – Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe Ŝycie w przedsiębiorstwach; szkolenia i usługi na
rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian; promowanie przedsiębiorczości i
innowacji (dla projektu indywidualnego KFK).

20

Projekt indywidualny, zgodnie z art. 28 ust. 1, pkt 1 znowelizowanej ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, to projekt o strategicznym
znaczeniu dla realizacji programu, wskazany przez instytucję zarządzającą zgodnie z kryteriami zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący
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c

Forma finansowania

03 – Kapitał podwyŜszonego ryzyka

d

Typ obszaru

e

Działalność gospodarcza

00 – Nie dotyczy
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie wsparcia
finansowego udzielanego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy (Dz. U. nr 115, poz. 796).
Wszystkie za wyjątkiem: 07 – w sektorze górnictwa węgla, hutnictwa Ŝelaza i stali, 12 – w zakresie
budownictwa okrętowego, 13 – w zakresie handlu hurtowego i detalicznego, 15 – w zakresie usług
prawnych, usług księgowych, dzierŜawy lub najmu aktywów, factoringu i leasingu.

f
16.

Lokalizacja

Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach
działania

NUTS 0
Projekt indywidualny KFK – zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 wydanymi przez Ministra Rozwoju
Regionalnego jako Instytucję Zarządzającą PO IG.
Projekty funduszy kapitału podwyŜszonego ryzyka – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie wsparcia finansowego udzielanego przez Krajowy Fundusz
Kapitałowy.

Zakres stosowania cross-financingu
17.

Projekt indywidualny KFK – szkolenia specjalistyczne indywidualne i grupowe.
Dofinansowaniem objęte są koszty uczestnictwa pracowników KFK w niezbędnych szkoleniach
wykorzystywanych wyłącznie w celu realizacji projektu.

Beneficjenci
18.

19.

a

Typ beneficjentów

Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.

b

Grupy docelowe (osoby, instytucje,
grupy społeczne bezpośrednio
korzystające z pomocy)

Fundusze kapitału podwyŜszonego ryzyka lub podmioty zarządzające funduszami, MSP

Tryb przeprowadzania naboru i oceny
operacji/projektów

Opis szczegółowego trybu przeprowadzania naboru i oceny projektów znajduje się w Załączniku nr 4.3
Opis systemu wdraŜania działań.

Część finansowa
20.

Alokacja finansowa na działanie ogółem

180 000 000 euro

21.

Wkład ze środków unijnych na działanie

153 000 000 euro

22.

Wkład ze środków publicznych krajowych na 27 000 000 euro
działanie

23.

Przewidywana wielkość środków prywatnych --
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na działanie
24.

Maksymalny udział środków UE w kwocie
dofinansowania (%)

85%

25.

Minimalny wkład własny beneficjenta (%)

Dla projektu KFK - nie dotyczy
Dla projektów funduszy kapitału podwyŜszonego ryzyka – zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 2005 r. o
Krajowym Funduszu Kapitałowym oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 czerwca 2007 r.
w sprawie wsparcia finansowego udzielanego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy.

26.

Pomoc publiczna

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie wsparcia
udzielanego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy.

27.

Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności
wydatków

Projekt indywidualny KFK – zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
Projekty funduszy kapitału podwyŜszonego ryzyka – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie wsparcia finansowego udzielanego przez Krajowy Fundusz
Kapitałowy.

28.

Minimalna / Maksymalna wartość projektu

Nie dotyczy

29.

Minimalna / Maksymalna kwota
dofinansowania

Projekt KFK – nie dotyczy.
Projekty funduszy kapitału podwyŜszonego ryzyka – nie dotyczy, przy czym intensywność wsparcia dla
projektów funduszy kapitału podwyŜszonego ryzyka, którym KFK udzieli wsparcia, wynosi:
- 50% wartości wydatków kwalifikowanych dla wsparcia w postaci inwestycji kapitałowych i dłuŜnych,
- 65% wartości wydatków kwalifikowanych dla wsparcia w postaci refundacji kosztów przygotowania i
monitorowania inwestycji funduszu kapitału podwyŜszonego ryzyka.
Łączna wartość środków funduszy kapitału podwyŜszonego ryzyka zaangaŜowanych w pojedynczego
mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcę korzystającego z funduszu kapitału podwyŜszonego ryzyka
nie moŜe przekroczyć równowartości w PLN kwoty 1,5 mln euro, obliczanego według średniego kursu
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego dzień podpisania umowy inwestycyjnej
pomiędzy funduszem kapitałowym i przedsiębiorcą.

30.

Forma płatności

Projekt KFK – zaliczka/refundacja
Projekty funduszy kapitału podwyŜszonego ryzyka – inwestycja kapitałowa/refundacja.

31.

Wysokość udziału cross-financingu (%)

Projekt indywidualny KFK – do 10% wartości wydatków kwalifikowanych projektu
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DZIAŁANIE 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP
1.

Nazwa programu operacyjnego

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

2.

Numer i nazwa priorytetu

3. Kapitał dla innowacji

3.

Nazwa Funduszu finansującego priorytet

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

4.

Instytucja Zarządzająca

Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i
Innowacyjności

5.

Instytucja Pośrednicząca

Minister właściwy ds. gospodarki
Ministerstwo Gospodarki, Departament Funduszy Europejskich

6.

Instytucja WdraŜająca / Instytucja
Pośrednicząca II stopnia

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

7.

Instytucja Certyfikująca

Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Instytucji Certyfikującej

8.

Instytucja pośrednicząca w certyfikacji

Nie dotyczy

9.

Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie
płatności dokonywanych przez KE

Minister właściwy ds. finansów publicznych

10.

Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie
płatności na rzecz beneficjentów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

11.

Numer i nazwa działania

3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP

12.

Cel i uzasadnienie działania

Celem działania jest aktywizacja rynku inwestorów prywatnych poprzez tworzenie dogodnych warunków
inicjowania współpracy inwestorów z przedsiębiorcami poszukującymi środków finansowych na
realizację innowacyjnych przedsięwzięć.
Ze względu na niski odsetek innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce konieczne jest tworzenie warunków
sprzyjających wprowadzanie nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych. Jednocześnie Polskę
charakteryzuje ograniczona dostępność kapitału zewnętrznego na działalność innowacyjną
w przedsiębiorstwach, zwłaszcza MSP (w szczególności utrudniony dostęp do zewnętrznego finansowania
przedsięwzięć innowacyjnych na początkowych etapach wzrostu).
Realizacja działania pozwoli na wsparcie przedsiębiorców w przygotowaniu ich do pozyskania
zewnętrznego źródła finansowania. Działanie ma równieŜ na celu wsparcie sieci inwestorów i zwiększenie

53

świadomości przedsiębiorców o korzyściach i usługach oferowanych przez takie sieci. Wsparcie uzyskają
równieŜ projekty mające na celu tworzenie platform kojarzących inwestorów z przedsiębiorcami
poszukującymi finansowania oraz wymianę doświadczeń inwestorów. Zakłada się, Ŝe dzięki realizacji
działania wzrośnie liczba inwestycji dokonywanych przez inwestorów (głównie aniołów biznesu)
w innowacyjne projekty. Dzięki dofinansowaniu kosztów emisji oczekuje się równieŜ zwiększonej liczby
ofert spółek na nowym rynku Giełdy Papierów Wartościowych dedykowanym spółkom z sektora MSP.
13.

Komplementarność z innymi działaniami i
priorytetami

Komplementarne działania w ramach RPO w zakresie wsparcia kapitałowego dla funduszy
poręczeniowych i poŜyczkowych, a takŜe pozostałe działania 3. priorytetu PO IG.
Pomoc w ramach PO IG moŜe być udzielona w zakresie wytwarzania produktów nie objętych
załącznikiem I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. W ramach działania dopuszczalne jest
równieŜ wsparcie dla projektów związanych z przetwórstwem produktów rolnych i obrotem tymi
produktami, z zastrzeŜeniem działalności określonych kodami PKD, wskazanych w rozporządzeniu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i
trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej
produkcji rolnej i leśnej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U.
2007 nr 200 poz. 1444, z późn. zm.).
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14.

Przykładowe rodzaje projektów

Działanie polega na wsparciu projektów w zakresie:
- kształtowania gotowości inwestycyjnej poprzez przygotowanie potencjalnych i obecnych
przedsiębiorców do poszukiwania inwestorów oraz do właściwej prezentacji swojej oferty, w tym
szkolenia dla przedsiębiorców w zakresie form i sposobów zewnętrznego finansowania działalności
gospodarczej; (1)
- zwiększania świadomości w zakresie usług i korzyści oferowanych przez sieci inwestorów
prywatnych, w tym sieci aniołów biznesu, poprzez działania informacyjne i promocyjne (skierowane
do potencjalnych lub obecnych inwestorów i przedsiębiorców); (2)
- usług doradczych dla przedsiębiorcy w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do
pozyskania zewnętrznego inwestora; (3)
- nawiązywania współpracy pomiędzy działającymi sieciami inwestorów prywatnych, w tym sieciami
aniołów biznesu, a m.in. inkubatorami przedsiębiorczości, jak równieŜ pomiędzy sieciami
a funduszami kapitału podwyŜszonego ryzyka; (4)
- powstawania nowych i rozwoju istniejących sieci inwestorów prywatnych, w tym sieci aniołów
biznesu; (5)
- organizacji, rozwoju i utrzymania platform wymiany doświadczeń w zakresie potencjalnych
inwestycji, przeznaczonych dla potencjalnych i obecnych inwestorów (w tym konferencje, seminaria,
warsztaty); (6)
- tworzenia platform słuŜących kojarzeniu inwestorów z przedsiębiorcami poszukującymi zewnętrznych
źródeł finansowania o charakterze udziałowym; (7)
- programów szkoleniowych, seminariów dla prywatnych inwestorów w tym dla nowych aniołów
biznesu, w zakresie dokonywania inwestycji w spółki przedsiębiorców, w szczególności inwestycji
o charakterze udziałowym. (8)

15.

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych
a

Temat priorytetowy

05 – Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw.

b

Temat priorytetowy (dla interwencji
cross-financing)

62 – Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe Ŝycie w przedsiębiorstwach; szkolenia i usługi na
rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian; promowanie przedsiębiorczości i
innowacji

c

Forma finansowania

01 – Pomoc bezzwrotna
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d

Typ obszaru

e

Działalność gospodarcza

00 – Nie dotyczy
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie
udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z dnia 24 kwietnia 2008 r. Nr 68, poz. 414).
Wszystkie za wyjątkiem: 01 – w zakresie rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa, 02 – w zakresie rybołówstwa
i akwakultury, 03 – w zakresie wytwarzania i obrotu produktami mającymi imitować lub zastępować
mleko i przetwory mleczne, 04 – w zakresie włókien syntetycznych, 07 – w sektorze górnictwa węgla,
hutnictwa Ŝelaza i stali, 12 – w zakresie budownictwa okrętowego.

f
16.

Lokalizacja

NUTS 0

Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie
udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu
działania
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z dnia 24 kwietnia 2008 r. Nr 68, poz. 414).
Zakres stosowania cross-financingu

Dla projektów IOB:
Niezbędne szkolenia ściśle związane z pozostałymi komponentami projektu.

17.

Szkolenia specjalistyczne grupowe dla inwestorów. Szkolenia ogólne i specjalistyczne grupowe dla
przedsiębiorców.
Dla projektów MSP – brak.
Beneficjenci
a

Typ beneficjentów

Instytucje otoczenia biznesu (w tym istniejące i nowotworzone sieci inwestorów, podmioty świadczące
usługi doradcze dla przedsiębiorstw) oraz MSP.

b

Grupy docelowe (osoby, instytucje,
grupy społeczne bezpośrednio
korzystające z pomocy)

Przedsiębiorcy, potencjalni przedsiębiorcy, inwestorzy

18.

19.

Tryb przeprowadzania naboru i oceny
operacji/projektów

Opis szczegółowego trybu przeprowadzania naboru i oceny projektów znajduje się w Załączniku nr 4.3
Opis systemu wdraŜania działań.

Część finansowa
20.

Alokacja finansowa na działanie ogółem

50 000 000 euro

21.

Wkład ze środków unijnych na działanie

42 500 000 euro

22.

Wkład ze środków publicznych krajowych na 7 500 000 euro
działanie

56

23.

Przewidywana wielkość środków prywatnych -na działanie

24.

Maksymalny udział środków UE w kwocie
dofinansowania (%)

85%

25.

Minimalny wkład własny beneficjenta (%)

Dla projektów IOB – brak.
Dla projektów MSP – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008
r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z dnia 24 kwietnia 2008 r. Nr 68,
poz. 414).

26.

Pomoc publiczna

Dla IOB – poziom dofinansowania 100% - brak pomocy publicznej.
Dla MSP – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w
sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z dnia 24 kwietnia 2008 r. Nr 68,
poz. 414).

27.

Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności
wydatków

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie
udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z dnia 24 kwietnia 2008 r. Nr 68, poz. 414).

28.

Minimalna / Maksymalna wartość projektu

Nie dotyczy

29.

Minimalna / Maksymalna kwota
dofinansowania

Nie dotyczy

30.

Forma płatności

Projekty IOB – zaliczka/refundacja
Projekty MSP – refundacja

31.

Wysokość udziału cross-financingu (%)

Do 10% wartości wydatków kwalifikowanych projektu
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PRIORYTET IV
INWESTYCJE W INNOWACYJNE PRZEDSIĘWZIĘCIA
Skrócony opis priorytetu:
Działania przewidziane w priorytecie 4 obejmują dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie wdraŜania wyników prac B+R realizowanych przy wsparciu
otrzymanym w ramach 1. priorytetu na prowadzenie prac B+R. NiezaleŜnie od umieszczenia instrumentów wsparcia w dwóch osiach priorytetowych (1. i 4.),
wsparcie na prace B+R oraz wdroŜenie ich wyników będzie odbywało się poprzez wspólny system udzielania wsparcia przedsiębiorcom21. Dodatkowo,
o wsparcie w zakresie wdroŜeń wyników prac B+R będą mogły ubiegać się projekty dofinansowane w ramach Inicjatywy Technologicznej I.
Wsparciem zostaną objęte ponadto projekty przedsiębiorców polegające na wdraŜaniu własnych lub nabytych nowych technologii. Uzupełnieniem wsparcia
przedsiębiorstw inwestujących w działalność B+R jest dofinansowanie doradztwa, jak i inwestycji niezbędnych do prowadzenia działalności B+R, w tym
przygotowania przedsiębiorców do uzyskania statusu centrum badawczo-rozwojowego. Jednocześnie pomocą zostaną objęte inwestycje w zakresie
opracowywania wzorów przemysłowych i uŜytkowych stanowiących jedno ze źródeł przewagi konkurencyjnej.
Dofinansowanie będą mogły równieŜ uzyskać projekty przedsiębiorstw zarówno z sektora produkcyjnego, jak i usługowego w zakresie realizacji nowych
inwestycji obejmujących nabycie innowacyjnych rozwiązań technologicznych (w tym prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko)
lub organizacyjnych. Z uwagi na komplementarne wsparcie w ramach RPO, działania w ramach PO IG będą musiały charakteryzować się wysokim poziomem
innowacyjności stosowanych rozwiązań oraz stosunkowo wysoką wartością projektu.
Wsparciem zostaną objęte projekty przedsiębiorstw z sektora nowoczesnych usług, tworzących znaczącą liczbę miejsc pracy, w szczególności dla wysoko
wykwalifikowanych pracowników (np. w ramach centrów badawczo-rozwojowych). Przewidziany został równieŜ instrument wsparcia dla duŜych innowacyjnych
projektów realizowanych w sektorze produkcyjnym, wprowadzających rozwiązania innowacyjne w skali europejskiej i światowej.
W wybranych działaniach projekty inwestycyjne będą mogły zawierać komponenty doradztwa i szkoleń niezbędnych z punktu widzenia realizacji inwestycji
przez przedsiębiorców. Instrumenty wsparcia innowacyjnych przedsięwzięć przedsiębiorców zaprojektowane w ramach priorytetu 4. stanowią uzupełnienie
instrumentów przewidzianych w priorytecie 3., mających na celu wsparcie słuŜące przede wszystkim rozwojowi przedsiębiorstw w początkowych etapach
wzrostu.

21

Beneficjenci otrzymają wsparcie na prace B+R oraz wdroŜenia ich wyników w ramach jednego projektu.
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DZIAŁANIE 4.1 Wsparcie wdroŜeń wyników prac B+R
1.

Nazwa programu operacyjnego

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

2.

Numer i nazwa priorytetu

4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

3.

Nazwa Funduszu finansującego priorytet

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

4.

Instytucja Zarządzająca

Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności
i Innowacyjności

5.

Instytucja Pośrednicząca

Minister właściwy ds. gospodarki
Ministerstwo Gospodarki, Departament Funduszy Europejskich

6.

Instytucja WdraŜająca / Instytucja
Pośrednicząca II stopnia

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

7.

Instytucja Certyfikująca

Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Instytucji Certyfikującej

8.

Instytucja pośrednicząca w certyfikacji

Nie dotyczy

9.

Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie
płatności dokonywanych przez KE

Minister właściwy ds. finansów publicznych

10.

Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie
płatności na rzecz beneficjentów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

11.

Numer i nazwa działania

4.1 Wsparcie wdroŜeń wyników prac B+R

12.

Cel i uzasadnienie działania

Celem działania jest poprawa poziomu innowacyjności przedsiębiorstw poprzez wspieranie wdroŜeń
wyników prac B+R realizowanych w ramach działania 1.4, a takŜe wdroŜenie wyników prac B+R
będących rezultatem programu „Inicjatywa Technologiczna I”.
Trendy rozwojowe oraz postępująca globalizacja wskazują, Ŝe trwały rozwój gospodarczy moŜe zostać
zapewniony jedynie poprzez budowanie przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwa prowadzące
działalność opartą na innowacyjnych rozwiązaniach. Niewystarczające środki własne oraz trudności
w dostępie do zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji ograniczają moŜliwości przedsiębiorstw do
prowadzenia działalności w zakresie B+R, a tym samym wdroŜenia nowych rozwiązań pozwalających na
wzmocnienie ich konkurencyjnej pozycji. Wsparcie w zakresie wdroŜeń wyników prac B+R przyczyni się
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do zwiększenia wykorzystania tych prac przez przedsiębiorstwa, a takŜe przyspieszy proces budowy
gospodarki opartej na wiedzy.
Połączenie działania 4.1 z działaniem 1.4 Wsparcie projektów celowych ma na celu zapewnienie wsparcia
zarówno prac B+R, jak równieŜ wdroŜeń ich wyników.
Działanie 4.1 jest II etapem realizowanego w ramach priorytetu 1 działania 1.4, które polega na
dofinansowaniu projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne
(badania przemysłowe i prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców (samodzielnie lub we
współpracy z jednostkami naukowymi, a takŜe na zlecenie przedsiębiorców przez jednostki naukowe).
W ramach tego działania dofinansowane będą równieŜ wdroŜenia wyników prac B+R przez
przedsiębiorców wspartych w ramach programu realizowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa
WyŜszego, tj. Inicjatywy Technologicznej I. JednakŜe, aby projekt przedsiębiorcy z Inicjatywy
Technologicznej mógł być wsparty w ramach działania 4.1, realizacja części inwestycyjnej projektu nie
moŜe zostać rozpoczęta wcześniej niŜ po dniu uzyskania potwierdzenia, iŜ projekt „co do zasady”
kwalifikuje się do wsparcia.
13.

Komplementarność z innymi działaniami i
priorytetami

Działanie jest komplementarne z działaniem 1.4 Wsparcie projektów celowych oraz z instrumentami
wsparcia przewidzianymi w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych woj. łódzkiego
i mazowieckiego. Projekty celowe o wartości wydatków kwalifikowanych na część badawczą projektu
(działanie 1.4) poniŜej 400 tys. PLN, które mogą być dofinansowane w ramach ww. RPO, są wykluczone
z moŜliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach PO IG. Ponadto działanie 4.1 stanowi
uzupełnienie pozostałych działań realizowanych w ramach 4. priorytetu.
Pomoc w ramach PO IG moŜe być udzielona w zakresie wytwarzania produktów nie objętych
załącznikiem I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. W ramach działania dopuszczalne jest
równieŜ wsparcie dla projektów związanych z przetwórstwem produktów rolnych i obrotem tymi
produktami, z zastrzeŜeniem działalności określonych kodami PKD, wskazanych w rozporządzeniu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i
trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej
produkcji rolnej i leśnej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U.
2007 nr 200 poz. 1444, z późn. zm.).

14.

Przykładowe rodzaje projektów

W ramach działania wsparciem zostaną objęte projekty inwestycyjne wraz z komponentem doradczym
(zakup środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych) związane z wdroŜeniem wyników
prac B+R realizowanych w ramach działania 1.4 (etap I) lub Inicjatywy Technologicznej I.
Działanie 1.4 obejmuje dofinansowanie wydatków do momentu stworzenia prototypu (włącznie ze
stworzeniem prototypu).

15.

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych
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a

Temat priorytetowy

07 – Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedzina badań i innowacji (innowacyjne
technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa, itp.)

b

Temat priorytetowy (dla interwencji
cross-financing)

Nie dotyczy

c

Forma finansowania

01 – Pomoc bezzwrotna

d

Typ obszaru

00 – Nie dotyczy

e

Działalność gospodarcza

Dla MSP – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w
sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z dnia 24 kwietnia 2008 r. Nr 68,
poz. 414).
Dla duŜych przedsiębiorców – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia …
2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej dla
duŜych przedsiębiorców na realizację projektów celowych w ramach działań 1.4 Wsparcie projektów
celowych i 4.1 Wsparcie wdroŜeń wyników prac B+R oraz wsparcia na wdroŜenie wyników Inicjatywy
Technologicznej I w ramach działania 4.1 Wsparcie wdroŜeń wyników prac B+R Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.
Wszystkie za wyjątkiem: 01 – w zakresie rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa, 02 – w zakresie rybołówstwa
i akwakultury, 03 – w zakresie wytwarzania i obrotu produktami mającymi imitować lub zastępować
mleko i przetwory mleczne, 04 – w zakresie włókien syntetycznych, 07 – w sektorze górnictwa węgla,
hutnictwa Ŝelaza i stali, 12 – w zakresie budownictwa okrętowego.

f
16.

Lokalizacja

Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach
działania

NUTS 0
Dla MSP – zgodnie z z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w
sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z dnia 24 kwietnia 2008 r. Nr 68,
poz. 414).
Dla duŜych przedsiębiorców – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia …
2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej dla
duŜych przedsiębiorców na realizację projektów celowych w ramach działań 1.4 Wsparcie projektów
celowych i 4.1 Wsparcie wdroŜeń wyników prac B+R oraz wsparcia na wdroŜenie wyników Inicjatywy
Technologicznej I w ramach działania 4.1 Wsparcie wdroŜeń wyników prac B+R Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

17.

Zakres stosowania cross-financingu

18.

Beneficjenci

Nie dotyczy
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19.

a

Typ beneficjentów

Przedsiębiorcy, w tym wchodzący w skład konsorcjów naukowo-przemysłowych

b

Grupy docelowe (osoby, instytucje,
grupy społeczne bezpośrednio
korzystające z pomocy)

Nie dotyczy

Tryb przeprowadzania naboru i oceny
operacji/projektów

Opis szczegółowego trybu przeprowadzania naboru i oceny projektów znajduje się w Załączniku nr 4.3
Opis systemu wdraŜania działań.

Część finansowa
20.

Alokacja finansowa na działanie ogółem

390 000 000 euro

21.

Wkład ze środków unijnych na działanie

331 500 000 euro

22.

Wkład ze środków publicznych krajowych na 58 500 000 euro
działanie

23.

Przewidywana wielkość środków prywatnych -na działanie

24.

Maksymalny udział środków UE w kwocie
dofinansowania (%)

85%

25.

Minimalny wkład własny beneficjenta (%)

Dla MSP – zgodnie z z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w
sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z dnia 24 kwietnia 2008 r. Nr 68,
poz. 414).
Dla duŜych przedsiębiorców – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia …
2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej dla
duŜych przedsiębiorców na realizację projektów celowych w ramach działań 1.4 Wsparcie projektów
celowych i 4.1 Wsparcie wdroŜeń wyników prac B+R oraz wsparcia na wdroŜenie wyników Inicjatywy
Technologicznej I w ramach działania 4.1 Wsparcie wdroŜeń wyników prac B+R Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

26.

Pomoc publiczna

j.w.

27.

Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności
wydatków

j.w.

28.

Minimalna / Maksymalna wartość projektu

j.w.

29.

Minimalna / Maksymalna kwota
dofinansowania

j.w.
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30.

Forma płatności

Refundacja

31.

Wysokość udziału cross-financingu (%)

Nie dotyczy
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DZIAŁANIE 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego
1.

Nazwa programu operacyjnego

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

2.

Numer i nazwa priorytetu

4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

3.

Nazwa Funduszu finansującego priorytet

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

4.

Instytucja Zarządzająca

Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i
Innowacyjności

5.

Instytucja Pośrednicząca

Minister właściwy ds. gospodarki
Ministerstwo Gospodarki, Departament Funduszy Europejskich

6.

Instytucja WdraŜająca / Instytucja
Pośrednicząca II stopnia

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

7.

Instytucja Certyfikująca

Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Instytucji Certyfikującej

8.

Instytucja pośrednicząca w certyfikacji

Nie dotyczy

9.

Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie
płatności dokonywanych przez KE

Minister właściwy ds. finansów publicznych

10.

Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie
płatności na rzecz beneficjentów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

11.

Numer i nazwa działania

4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa
przemysłowego

12.

Cel i uzasadnienie działania

Działanie ma na celu wzmocnienie przedsiębiorstw prowadzących działalność B+R. Przyczyni się do
zwiększenia wykorzystania wzornictwa przemysłowego i uŜytkowego przez przedsiębiorców jako jednej z
przewag konkurencyjnych.
Analiza SWOT sektora przedsiębiorstw działających w Polsce wskazuje na niski poziom ich
innowacyjności przejawiający się m. in. niewielkim udziałem zaawansowanych technologii w produkcji
sprzedanej oraz niskim udziałem środków przedsiębiorców przeznaczonych na B+R. Słaba kondycja
finansowa, w szczególności MSP, przekłada się na znikome tworzenie i wdraŜanie nowych rozwiązań
pozwalających utrzymać pozycję konkurencyjną na rynku. Jednocześnie przedsiębiorcy cechują się niską
świadomością w zakresie moŜliwości wykorzystania wzornictwa przemysłowego i uŜytkowego jako
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źródła przewagi konkurencyjnej. Wsparcie udzielane w ramach działania pozwoli na wzrost
zaangaŜowania przedsiębiorstw w prowadzenie działalności w zakresie B+R.
13.

Komplementarność z innymi działaniami i
priorytetami

Działanie jest komplementarne z pozostałymi działaniami realizowanymi w ramach priorytetu 4.
(działania 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, w szczególności poddziałaniem 4.5.2, gdzie przewidziano dofinansowanie
projektów polegających na rozpoczynaniu prowadzenia działalności B+R), działaniem 1.4 Wsparcie
projektów celowych oraz działaniem 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi
proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym. Działanie jest równieŜ komplementarne
z analogicznymi instrumentami przewidzianymi w ramach RPO. W celu zachowania linii demarkacyjnej z
RPO przewidującymi tego rodzaju instrumenty wsparcia, w ramach PO IG dofinansowanie otrzymają
inwestycje o wartości wydatków kwalifikowanych nie mniejszych niŜ 400 tys. PLN.
Pomoc w ramach PO IG moŜe być udzielona w zakresie wytwarzania produktów nie objętych
załącznikiem I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. W ramach działania dopuszczalne jest
równieŜ wsparcie dla projektów związanych z przetwórstwem produktów rolnych i obrotem tymi
produktami, z zastrzeŜeniem działalności określonych kodami PKD, wskazanych w rozporządzeniu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i
trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej
produkcji rolnej i leśnej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U.
2007 nr 200 poz. 1444, z późn. zm.).

14.

15.

Przykładowe rodzaje projektów

Przewiduje się następujące typy projektów:
-

wsparcie w zakresie rozwoju działalności B+R w przedsiębiorstwach, w tym przekształcenia
przedsiębiorcy w CBR (spełniające wymogi określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o
niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2005 r., Nr 179, poz. 1484)),
obejmujące zakup usług doradczych i szkoleniowych oraz zakup środków trwałych i wartości
niematerialnych i prawnych związanych z prowadzeniem prac w zakresie B+R w
przedsiębiorstwach,

-

wsparcie w zakresie opracowania wzoru przemysłowego lub uŜytkowego i wdroŜenia go do
produkcji obejmujące zakup usług szkoleniowych w zakresie metod wdroŜenia nowych
produktów wzorniczych, a takŜe doradczych związanych z opracowaniem dokumentacji projektu
koncepcyjnego, dokumentacji konstrukcyjnej i techniczno – technologicznej, wzorniczego
projektu autorskiego, przygotowaniem projektu ostatecznego; niezbędne szkolenia oraz zakup
środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do wykonania partii
testowej i wdroŜenia wzoru do produkcji seryjnej.

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych
a

Temat priorytetowy

07 – Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne
technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa, itp.)
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b

Temat priorytetowy (dla interwencji
cross-financing)

62 – Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe Ŝycie w przedsiębiorstwach; szkolenia i usługi na
rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian; promowanie przedsiębiorczości i
innowacji

c

Forma finansowania

01 – Pomoc bezzwrotna

d

Typ obszaru

00 – Nie dotyczy

e

Działalność gospodarcza

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie
udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z dnia 24 kwietnia 2008 r. Nr 68, poz. 414).
Wszystkie za wyjątkiem: 01 – w zakresie rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa, 02 – w zakresie rybołówstwa
i akwakultury, 03 – w zakresie wytwarzania i obrotu produktami mającymi imitować lub zastępować
mleko i przetwory mleczne, 04 – w zakresie włókien syntetycznych, 07 – w sektorze górnictwa węgla,
hutnictwo Ŝelaza i stali, 12 – w zakresie budownictwa okrętowego.

f
16.

Lokalizacja

NUTS 0

Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach
działania

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie
udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z dnia 24 kwietnia 2008 r. Nr 68, poz. 414).

Zakres stosowania cross-financingu

Szkolenia specjalistyczne grupowe i indywidualne.

17.

Dofinansowaniem objęte są koszty uczestnictwa w niezbędnych szkoleniach wykorzystywanych
wyłącznie w celu realizacji projektu. Szkolenia nie mogą stanowić odrębnego projektu.
Beneficjenci

18.

19.

a

Typ beneficjentów

Przedsiębiorcy

b

Grupy docelowe (osoby, instytucje,
grupy społeczne bezpośrednio
korzystające z pomocy)

Nie dotyczy

Tryb przeprowadzania naboru i oceny
operacji/projektów

Opis szczegółowego trybu przeprowadzania naboru i oceny projektów znajduje się w Załączniku nr 4.3
Opis systemu wdraŜania działań.

Część finansowa
20.

Alokacja finansowa na działanie ogółem

186 000 000 euro

21.

Wkład ze środków unijnych na działanie

158 100 000 euro

22.

Wkład ze środków publicznych krajowych na

27 900 000 euro
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działanie
23.

Przewidywana wielkość środków prywatnych -na działanie

24.

Maksymalny udział środków UE w kwocie
dofinansowania (%)

85%

25.

Minimalny wkład własny beneficjenta (%)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie
udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z dnia 24 kwietnia 2008 r. Nr 68, poz. 414).

26.

Pomoc publiczna

j.w.

27.

Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności
wydatków

j.w.

28.

Minimalna / Maksymalna wartość projektu

j.w.

29.

Minimalna / Maksymalna kwota
dofinansowania

j.w.

30.

Forma płatności

Refundacja

31.

Wysokość udziału cross-financingu (%)

Do 10% wartości wydatków kwalifikowanych projektu, przy czym kwota dofinansowania na część
szkoleniową – maksymalnie 1 mln PLN
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DZIAŁANIE 4.3 Kredyt technologiczny
1.

Nazwa programu operacyjnego

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

2.

Numer i nazwa priorytetu

4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

3.

Nazwa Funduszu finansującego priorytet

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

4.

Instytucja Zarządzająca

Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności
i Innowacyjności

5.

Instytucja Pośrednicząca

Minister właściwy ds. gospodarki
Ministerstwo Gospodarki, Departament Funduszy Europejskich

6.

Instytucja WdraŜająca / Instytucja
Pośrednicząca II stopnia

Nie dotyczy

7.

Instytucja Certyfikująca

Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Instytucji Certyfikującej

8.

Instytucja pośrednicząca w certyfikacji

Nie dotyczy

9.

Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie
płatności dokonywanych przez KE

Minister właściwy ds. finansów publicznych

10.

Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie
płatności na rzecz beneficjentów

Minister właściwy ds. gospodarki

11.

Numer i nazwa działania

4.3 Kredyt technologiczny

12.

Cel i uzasadnienie działania

Celem działania jest wsparcie inwestycji w zakresie wdraŜania nowych technologii poprzez udzielenie
MSP kredytu technologicznego z moŜliwością częściowej spłaty ze środków Funduszu Kredytu
Technologicznego w formie premii technologicznej.

Ministerstwo Gospodarki, Departament Funduszy Europejskich

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące polskie MSP pokazują, Ŝe są one słabsze technologicznie,
kapitałowo i kadrowo od przedsiębiorstw działających w innych krajach, z którymi konkurują na JRE i na
rynkach światowych. Niski poziom innowacyjności MSP obniŜa ich pozycję konkurencyjną oraz osłabia
szansę na zbudowanie trwałej przewagi konkurencyjnej. PowaŜnym ograniczeniem w realizacji inwestycji
dotyczących wdroŜeń nowych rozwiązań technologicznych jest utrudniony dostęp MSP do zewnętrznych
źródeł finansowania oraz niewystarczające środki własne.
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Działanie polega na zasileniu Funduszu Kredytu Technologicznego w celu spłaty (w formie udzielenia
premii technologicznej) MSP części kwoty kredytu technologicznego udzielonego przez bank komercyjny
(kredytujący) w oparciu o zasady rynkowe na podstawie umowy zawartej pomiędzy MSP a BGK. MSP,
za pośrednictwem banku komercyjnego (kredytującego), składa do BGK wniosek o przyznanie premii
technologicznej, do którego załącza warunkową umowę kredytu technologicznego lub promesę kredytu
technologicznego. BGK przyznaje MSP promesę premii technologicznej, na podstawie której banki
komercyjne (kredytujące) udzielają MSP kredytu technologicznego z własnych środków. Kredyt
technologiczny dotyczy sfinansowania inwestycji polegającej na wdroŜeniu nowej technologii, zarówno
własnej, jak i nabytej, uruchomieniu produkcji nowych wyrobów lub modernizacji wyrobów
produkowanych lub świadczeniu nowych usług w oparciu o tę technologię. Wypłata premii
technologicznej przez Bank Gospodarstwa Krajowego stanowi częściową wcześniejszą spłatę kredytu
technologicznego zaciągniętego przez MSP w banku komercyjnym.
13.

Komplementarność z innymi działaniami i
priorytetami

Pomoc w ramach PO IG moŜe być udzielona w zakresie wytwarzania produktów nie objętych
załącznikiem I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. W ramach działania dopuszczalne jest
równieŜ wsparcie dla projektów związanych z przetwórstwem produktów rolnych i obrotem tymi
produktami, z zastrzeŜeniem działalności określonych kodami PKD, wskazanych w rozporządzeniu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i
trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej
produkcji rolnej i leśnej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U.
2007 nr 200 poz. 1444, z późn. zm.).

14.

Przykładowe rodzaje projektów

I poziom – indywidualny22 projekt BGK
W ramach działania 4.3 realizowany będzie projekt indywidualny Banku Gospodarstwa Krajowego,
zamieszczony Obwieszczeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie listy
projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (M.P.
z dnia 2 kwietnia 2008 r. Nr 27, poz. 260), polegający na udzielaniu premii technologicznej tj. spłacie
części kredytu technologicznego udzielanego przez banki komercyjne MSP realizującym inwestycję
polegającą na wdroŜeniu nowej technologii.
II poziom - projekty MSP
Projekty realizowane przez podmioty bezpośrednio korzystające ze wsparcia, tj. inwestycje dokonywane
przez MSP polegające na wdroŜeniu nowej technologii własnej lub nabytej, sfinansowanej kredytem
technologicznym.

15.

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych

22

Projekt indywidualny, zgodnie z art. 28 ust. 1, pkt 1 znowelizowanej ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, to projekt o strategicznym
znaczeniu dla realizacji programu, wskazany przez instytucję zarządzającą zgodnie z kryteriami zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący
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a

Temat priorytetowy

07 – Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne
technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa, itp.)

b

Temat priorytetowy (dla interwencji
cross-financing)

62 – Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe Ŝycie w przedsiębiorstwach; szkolenia i usługi na
rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian; promowanie przedsiębiorczości i
innowacji (dla projektu indywidualnego BGK)

c

Forma finansowania

01 – Pomoc bezzwrotna

d

Typ obszaru

e

Działalność gospodarcza

00 – Nie dotyczy
Zgodnie z ustawą z dnia …. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.
Wszystkie za wyjątkiem: 01 – w zakresie rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa, 02 – w zakresie rybołówstwa
i akwakultury, 03 – w zakresie wytwarzania i obrotu produktami mającymi imitować lub zastępować
mleko i przetwory mleczne, 04 – w zakresie włókien syntetycznych, 07 – w sektorze górnictwa węgla,
hutnictwie Ŝelaza i stali, 12 – w zakresie budownictwa okrętowego.

f
16.

Lokalizacja

Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach
działania

NUTS 0
Projekt indywidualny BGK – Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 wydanymi przez Ministra Rozwoju
Regionalnego jako Instytucję Zarządzającą PO IG.
Projekty MSP – Zgodnie z ustawą z dnia ..... o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

Zakres stosowania cross-financingu
17.

Projekt indywidualny BGK – szkolenia specjalistyczne indywidualne i grupowe.
Dofinansowaniem objęte są koszty uczestnictwa pracowników BGK w niezbędnych szkoleniach
wykorzystywanych wyłącznie w celu realizacji projektu.

Beneficjenci
18.

19.

a

Typ beneficjentów

BGK

b

Grupy docelowe (osoby, instytucje,
grupy społeczne bezpośrednio
korzystające z pomocy)

MSP

Tryb przeprowadzania naboru i oceny
operacji/projektów

Opis szczegółowego trybu przeprowadzania naboru i oceny projektów znajduje się w załączniku nr 4.3 do
Uszczegółowienia.

Część finansowa
20.

Alokacja finansowa na działanie ogółem

409 850 588 euro

21.

Wkład ze środków unijnych na działanie

348 373 000 euro
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22.

Wkład ze środków publicznych krajowych na 61 477 588 euro
działanie

23.

Przewidywana wielkość środków prywatnych -na działanie

24.

Maksymalny udział środków UE w kwocie
dofinansowania (%)

85%

25.

Minimalny wkład własny beneficjenta (%)

Projekt indywidualny BGK – nie dotyczy
Projekty MSP – zgodnie z ustawą z dnia …. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej,
zgodnie z mapą pomocy regionalnej: min. 25% wartości wydatków kwalifikowanych

26.

Pomoc publiczna

Projekt indywidualny BGK - brak pomocy publicznej
Projekty MSP – zgodnie z ustawą z dnia …. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej,
pod warunkiem zgodności z kryteriami określonymi przez Komitet Monitorujący PO IG.

27.

Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności
wydatków

Projekt indywidualny BGK – Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
Projekty MSP – zgodnie z ustawą z dnia …. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

28.

Minimalna / Maksymalna wartość projektu

Nie dotyczy

29.

Minimalna / Maksymalna kwota
dofinansowania

Projekt indywidualny BGK – nie dotyczy

Forma płatności

Projekt indywidualny BGK – zaliczka/refundacja

30.

Projekty MSP – zgodnie z mapą pomocy regionalnej oraz zachowaniem przepisów ustawy z dnia …. o
niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, przy czym nie więcej niŜ 4 mln PLN.

Projekty MSP – refundacja w postaci wypłaty premii technologicznej
31.

Wysokość udziału cross-financingu (%)

Projekt indywidualny BGK – do 10% wartości wydatków kwalifikowanych projektu
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DZIAŁANIE 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
1.

Nazwa programu operacyjnego

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

2.

Numer i nazwa priorytetu

4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

3.

Nazwa Funduszu finansującego priorytet

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

4.

Instytucja Zarządzająca

Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i
Innowacyjności

5.

Instytucja Pośrednicząca

Minister właściwy ds. gospodarki
Ministerstwo Gospodarki, Departament Funduszy Europejskich

Instytucja WdraŜająca / Instytucja
Pośrednicząca II stopnia

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Instytucja Certyfikująca

Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Instytucji Certyfikującej

8.

Instytucja pośrednicząca w certyfikacji

Nie dotyczy

9.

Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie
płatności dokonywanych przez KE

Minister właściwy ds. finansów publicznych

10.

Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie
płatności na rzecz beneficjentów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

11.

Numer i nazwa działania

4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

12.

Cel i uzasadnienie działania

Celem działania jest wsparcie przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych dokonujących nowych
inwestycji oraz niezbędnych dla ich realizacji projektów doradczych i szkoleniowych, obejmujących
nabycie innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

6.
7.

Analiza SWOT wykazała, iŜ polskie przedsiębiorstwa cechuje niski udział produktów
wysokoprzetworzonych i wysokiej techniki w sprzedaŜy na rynek krajowy i na eksport. Ich cechą
charakterystyczną jest równieŜ wysoki stopień zuŜycia środków trwałych i niski poziom nakładów
inwestycyjnych. Wynika to przede wszystkim z faktu posiadania niewystarczających środków własnych
oraz braku moŜliwości pozyskania kapitału zewnętrznego na realizację innowacyjnych inwestycji.
Ponadto przedsiębiorców cechuje niski poziom świadomości co do konieczności wprowadzania
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innowacyjnych rozwiązań oraz innowacyjnych produktów (w tym usług) na rynek, które pozwolą
zachować i wzmocnić ich pozycję konkurencyjną.
Wzrost produktywności przy jednoczesnej konieczności tworzenia nowych, trwałych miejsc pracy,
moŜliwy jest poprzez realizację przedsięwzięć o bardzo wysokim potencjale innowacyjnym, tworzących
nowe konkurencyjne towary i usługi.
13.

Komplementarność z innymi działaniami i
priorytetami

Działanie jest komplementarne z pozostałymi działaniami realizowanymi w ramach priorytetu 4.
(działania 4.1, 4.2, 4.3, 4.5), działaniem 1.4 Wsparcie projektów celowych oraz działaniami realizowanymi
w ramach RPO, w ramach których wsparcie uzyskają projekty (w szczególności MSP) o wartości do 8
mln PLN wydatków kwalifikowanych.
Pomoc w ramach PO IG moŜe być udzielona w zakresie wytwarzania produktów nie objętych
załącznikiem I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. W ramach działania dopuszczalne jest
równieŜ wsparcie dla projektów związanych z przetwórstwem produktów rolnych i obrotem tymi
produktami, z zastrzeŜeniem działalności określonych kodami PKD, wskazanych w rozporządzeniu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i
trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej
produkcji rolnej i leśnej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U.
2007 nr 200 poz. 1444, z późn. zm.).

14.

Przykładowe rodzaje projektów

Projekty inwestycyjne (w tym niezbędne działania szkoleniowe i doradcze) w zakresie zakupu lub
wdroŜenia nowych, stosowanych nie dłuŜej niŜ 3 lata na świecie bądź posiadających stopień
rozprzestrzenienia na świecie w danej branŜy nie przekraczający 15%, rozwiązań technologicznych
w produkcji i usługach (zakup niezbędnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
związanych bezpośrednio z zakupem i eksploatacją środków trwałych), w tym prowadzących do
zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, m. in.: ograniczenia energo-, materiałoi wodochłonności procesu produkcyjnego lub świadczenia usług, prowadzących do powstania nowego lub
znacząco ulepszonego produktu lub usługi.
Ponadto w ramach inwestycji dodatkowo premiowane będą nowe rozwiązania marketingowe lub
organizacyjne prowadzące do poprawy produktywności i efektywności (w tym np. logistyczne, w zakresie
dystrybucji, systemów informacyjnych oraz zarządzania); zakupu niezbędnych środków trwałych,
wartości niematerialnych i prawnych dotyczących wprowadzenia zmian organizacyjnych.
Nie ma moŜliwości składania wniosku wyłącznie na projekty szkoleniowe i doradcze oraz projekty
wprowadzające zmiany o charakterze organizacyjnym lub marketingowym, mogą one natomiast stanowić
komponent projektu inwestycyjnego.

15.

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych
a

Temat priorytetowy

07 – Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne
technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa, itp.)
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b

Temat priorytetowy (dla interwencji
cross-financing)

62 – Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe Ŝycie w przedsiębiorstwach; szkolenia i usługi na
rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian; promowanie przedsiębiorczości i
innowacji

c

Forma finansowania

01 – Pomoc bezzwrotna

d

Typ obszaru

00 – Nie dotyczy

e

Działalność gospodarcza

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie
udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z dnia 24 kwietnia 2008 r. Nr 68, poz. 414).
Wszystkie za wyjątkiem: 01 – w zakresie rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa, 02 – w zakresie rybołówstwa
i akwakultury, 03 – w zakresie wytwarzania i obrotu produktami mającymi imitować lub zastępować
mleko i przetwory mleczne, 04 – w zakresie włókien syntetycznych, 07 – w sektorze górnictwa węgla,
hutnictwo Ŝelaza i stali, 12 – w zakresie budownictwa okrętowego.

f
16.

Lokalizacja

NUTS 0

Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach
działania

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie
udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z dnia 24 kwietnia 2008 r. Nr 68, poz. 414).

Zakres stosowania cross-financingu

Szkolenia specjalistyczne indywidualne i grupowe.

17.

Dofinansowaniem objęte są koszty uczestnictwa w niezbędnych szkoleniach wykorzystywanych
wyłącznie w celu realizacji projektu. Szkolenia stanowią uzupełnienie komponentu inwestycyjnego.
Beneficjenci

18.

19.

a

Typ beneficjentów

Przedsiębiorcy

b

Grupy docelowe (osoby, instytucje,
grupy społeczne bezpośrednio
korzystające z pomocy)

Nie dotyczy

Tryb przeprowadzania naboru i oceny
operacji/projektów

Opis szczegółowego trybu przeprowadzania naboru i oceny projektów znajduje się w Załączniku nr 4.3
Opis systemu wdraŜania działań.

Część finansowa
20.

Alokacja finansowa na działanie ogółem

1 420 000 000 euro

21.

Wkład ze środków unijnych na działanie

1 207 000 000 euro

22.

Wkład ze środków publicznych krajowych na

213 000 000 euro
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działanie
23.

Przewidywana wielkość środków prywatnych -na działanie

24.

Maksymalny udział środków UE w kwocie
dofinansowania (%)

85%

25.

Minimalny wkład własny beneficjenta (%)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie
udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z dnia 24 kwietnia 2008 r. Nr 68, poz. 414).

26.

Pomoc publiczna

j.w.

27.

Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności
wydatków

j.w.

28.

Minimalna / Maksymalna wartość projektu

j.w.

29.

Minimalna / Maksymalna kwota
dofinansowania

j.w.

30.

Forma płatności

Refundacja

31.

Wysokość udziału cross-financingu (%)

Do 10% wartości wydatków kwalifikowanych projektu, przy czym kwota dofinansowania na część
szkoleniową – maksymalnie 1 mln PLN
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DZIAŁANIE 4.5 Wsparcie inwestycji o duŜym znaczeniu dla gospodarki
1.

Nazwa programu operacyjnego

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

2.

Numer i nazwa priorytetu

4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

3.

Nazwa Funduszu finansującego priorytet

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

4.

Instytucja Zarządzająca

Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i
Innowacyjności

5.

Instytucja Pośrednicząca

Minister właściwy ds. gospodarki
Ministerstwo Gospodarki, Departament Funduszy Europejskich

6.

Instytucja WdraŜająca / Instytucja
Pośrednicząca II stopnia

Minister właściwy ds. gospodarki

Instytucja Certyfikująca

Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego

7.

Ministerstwo Gospodarki, Departament Instrumentów Wsparcia

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Instytucji Certyfikującej
8.

Instytucja pośrednicząca w certyfikacji

Nie dotyczy

9.

Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie
płatności dokonywanych przez KE

Minister właściwy ds. finansów publicznych

10.

Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie
płatności na rzecz beneficjentów

Minister właściwy ds. gospodarki

Numer i nazwa działania

4.5 Wsparcie inwestycji o duŜym znaczeniu dla gospodarki

11.

Ministerstwo Gospodarki, Departament Instrumentów Wsparcia

Poddziałanie 4.5.1 – Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym
Poddziałanie 4.5.2 – Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych
12.

Cel i uzasadnienie działania

Celem działania jest poprawa konkurencyjności i podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki
poprzez wsparcie przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych dokonujących nowych, o duŜej wartości i
generujących znaczną liczbę miejsc pracy inwestycji o wysokim potencjale innowacyjnym. Preferowane
będą inwestycje związane z rozpoczęciem prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej
w przedsiębiorstwie.
Analiza SWOT dotycząca sektora przedsiębiorstw wskazuje na niski poziom ich innowacyjności oraz
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niską skłonność do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań. Jednocześnie polska gospodarka
charakteryzuje się niewielkim udziałem produktów nowych i zmodernizowanych w produkcji sprzedanej i
niskim udziałem produktów wysokoprzetworzonych i wysokiej techniki w eksporcie. Niskie są równieŜ
nakłady przedsiębiorstw na B+R. Nowe inwestycje przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego i z sektora
usług nowoczesnych obejmujące innowacyjne rozwiązania o duŜym znaczeniu dla gospodarki ułatwią
transfer technologii i wiedzy oraz przyczynią się do wzrostu liczby przedsiębiorstw o charakterze
innowacyjnym.
Preferowane będą inwestycje realizowane przez przedsiębiorstwa w sektorze usług, w szczególności
związane z rozpoczęciem prowadzenia działalności B+R.
13.

Komplementarność z innymi działaniami i
priorytetami

W ramach PO IG uzupełnienie stanowią działania: 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw
oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego oraz 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale
innowacyjnym.
Działanie jest równieŜ komplementarne z działaniem 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki
realizowanym w ramach PO KL.
Pomoc w ramach PO IG moŜe być udzielona w zakresie wytwarzania produktów nie objętych
załącznikiem I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. W ramach działania dopuszczalne jest
równieŜ wsparcie dla projektów związanych z przetwórstwem produktów rolnych i obrotem tymi
produktami, z zastrzeŜeniem działalności określonych kodami PKD, wskazanych w rozporządzeniu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i
trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej
produkcji rolnej i leśnej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U.
2007 nr 200 poz. 1444, z późn. zm.).
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14.

Przykładowe rodzaje projektów

W poddziałaniu 4.5.1 Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym:
Nowe inwestycje o charakterze innowacyjnym (np. innowacyjne technologie, innowacyjne produkty),
obejmujące zakup lub wdroŜenie rozwiązania technologicznego, które jest stosowane na świecie przez
okres nie dłuŜszy niŜ 3 lata lub stopień jego rozprzestrzenienia na świecie w danej branŜy nie przekracza
15% oraz spełniające poniŜsze warunki (łącznie):
a) wydatki kwalifikowane nie mniejsze niŜ 160 mln PLN oraz
b) wzrost zatrudnienia netto nie mniejszy niŜ 200 osób.
W poddziałaniu 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych:


Nowe inwestycje obejmujące zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz
wzrost zatrudnienia netto nie mniejszy niŜ 200 osób, prowadzące do utworzenia lub rozbudowy:
a) centrów usług wspólnych (np. finanse, księgowość, zarządzanie zasobami ludzkimi,
administracja, zaplecza bankowe i ubezpieczeniowe, badania rynkowe),
b) centrów IT (np. rozwój oprogramowania, testowanie aplikacji, projektowanie i wdraŜanie sieci,
optymalizacja produktu, zarządzanie bazami danych).



15.

Nowe inwestycje dotyczące rozpoczęcia działalności B+R obejmujące zakup środków trwałych,
wartości niematerialnych i prawnych oraz wzrost zatrudnienia netto nie mniejszy niŜ 10 osób
personelu B+R, prowadzące do utworzenia centrów badawczo-rozwojowych (np. centra usług
inŜynierskich, centra jakości), które nie muszą spełniać wymogów określonych w ustawie z dnia 29
lipca 2005 r.o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2005 r., Nr 179,
poz. 1484).

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych
a

Temat priorytetowy

07 – Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne
technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa, itp.)

b

Temat priorytetowy (dla interwencji
cross-financing)

62 – Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe Ŝycie w przedsiębiorstwach; szkolenia i usługi na
rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian; promowanie przedsiębiorczości i
innowacji (wyłącznie w przypadku projektów inwestycyjnych dotyczących tworzenia centrów badawczorozwojowych).

c

Forma finansowania

01 – Pomoc bezzwrotna

d

Typ obszaru

00 – Nie dotyczy
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e

Działalność gospodarcza

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania pomocy
finansowej dla nowych inwestycji o duŜym znaczeniu dla gospodarki w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 14 kwietnia 2008 r. Nr 61, poz. 379).
Wszystkie za wyjątkiem: 01 – w zakresie rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa, 02 – w zakresie rybołówstwa
i akwakultury, 03 – w zakresie wytwarzania i obrotu produktami mającymi imitować lub zastępować
mleko i przetwory mleczne, 04 – w zakresie włókien syntetycznych, 07 – w sektorze górnictwa węgla,
hutnictwie Ŝelaza i stali, 12 – w zakresie budownictwa okrętowego.

f

Lokalizacja

NUTS 0

16.

Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach
działania

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania pomocy
finansowej dla nowych inwestycji o duŜym znaczeniu dla gospodarki w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 14 kwietnia 2008 r. Nr 61, poz. 379).

17.

Zakres stosowania cross-financingu

Szkolenia specjalistyczne. Wyłącznie dla projektów dotyczących centrów badawczo-rozwojowych.

Beneficjenci
a

Typ beneficjentów

4.5.2 – przedsiębiorstwa (preferowane inwestycje MSP)

18.
b

19.

4.5.1 – przedsiębiorstwa

Grupy docelowe (osoby, instytucje,
grupy społeczne bezpośrednio
korzystające z pomocy)

Tryb przeprowadzania naboru i oceny
operacji/projektów

Nie dotyczy

Opis szczegółowego trybu przeprowadzania naboru i oceny projektów znajduje się w Załączniku nr 4.3
Opis systemu wdraŜania działań.

Część finansowa
20.

Alokacja finansowa na działanie ogółem

1 023 860 000 euro

21.

Wkład ze środków unijnych na działanie

870 281 000 euro

22.

Wkład ze środków publicznych krajowych na
działanie

153 579 000 euro

23.

Przewidywana wielkość środków prywatnych -na działanie

24.

Maksymalny udział środków UE w kwocie
dofinansowania (%)

25.

Minimalny wkład własny beneficjenta (%)

85%
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania pomocy
finansowej dla nowych inwestycji o duŜym znaczeniu dla gospodarki w ramach Programu Operacyjnego
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Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 14 kwietnia 2008 r. Nr 61, poz. 379).
26.

Pomoc publiczna

j.w.

27.

Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności
wydatków

j.w.

28.

Minimalna / Maksymalna wartość projektu

j.w., przy czym:
4.5.1– minimalna wartość wydatków kwalifikowanych realizowanego projektu wynosi 160 mln PLN,
4.5.2 – nie dotyczy.

29.

Minimalna / Maksymalna kwota
dofinansowania

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania pomocy
finansowej dla nowych inwestycji o duŜym znaczeniu dla gospodarki w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 14 kwietnia 2008 r. Nr 61, poz. 379), przy czym:
1) maksymalna wielkość wsparcia dla projektów w poddziałaniu 4.5.1 wynosi 15% wydatków
kwalifikowanych.
2) maksymalna wielkość wsparcia dla projektów realizowancyh w poddziałaniu 4.5.2 wynosi 30%
wartości wydatków kwalifikowanych (z wyłączeniem projektów B+R).
W przypadku projektów B+R realizowanych w poddziałaniu 4.5.2:
-

na część inwestycyjną projektu: wielkość wsparcia – zgodnie z mapą pomocy regionalnej, tj.
maksymalna wielkość wsparcia – 70% wartości wydaktów kwalifikowalnych części inwestycyjnej
projektu,

-

na część szkoleniową 1 mln PLN (35% dla duŜych przedsiębiorstw oraz 45% dla MSP wartości
wydatków kwalifikowanych części szkoleniowej projektu),

-

na część doradczą 600 tys. PLN (50% wartości wydatków kwalifikowanych części doradczej
projektu).

30.

Forma płatności

Refundacja

31.

Wysokość udziału cross-financingu (%)

Do 10% wartości wydatków kwalifikowanych projektu, przy czym kwota dofinansowania na część
szkoleniową – maksymalnie 1 mln PLN.
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PRIORYTET V
DYFUZJA INNOWACJI
Skrócony opis priorytetu:
Wsparcie w ramach priorytetu 5. przeznaczone jest na rozwój powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, w szczególności na wspólne
przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym i doradczym przyczyniające się do łatwiejszego transferu i dyfuzji wiedzy oraz innowacji pomiędzy kooperującymi
podmiotami.
Przewidziane jest wzmocnienie sieci instytucji otoczenia biznesu o znaczeniu ponadregionalnym oraz instytucji o zasięgu ogólnokrajowym, działających na rzecz
wsparcia działalności innowacyjnej przedsiębiorstw (m.in. w zakresie transferu technologii, wykorzystania praw ochrony własności przemysłowej, prowadzenia
działalności kooperacyjnej oraz wykorzystania wzornictwa przemysłowego i uŜytkowego).
W ramach tworzenia korzystnych warunków prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstw wsparciem objęte zostały kompleksowe przedsięwzięcia
wyspecjalizowanych ośrodków innowacyjności, w szczególności parków technologicznych zlokalizowanych na obszarach o wysokim potencjale rozwojowym z
punktu widzenia całej gospodarki. Wzmocnienie tych instytucji wzmacnia powiązania pomiędzy przedsiębiorcami oraz przedsiębiorcami
i jednostkami naukowymi, poprzez udostępnianie odpowiedniej infrastruktury, usług oraz wiedzy niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej
z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań.
Instrumenty priorytetu 5. zostały dodatkowo uzupełnione wsparciem MSP w zakresie ochrony praw własności przemysłowej oraz działaniami promującymi
wykorzystanie praw ochrony własności przemysłowej wśród przedsiębiorców.
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DZIAŁANIE 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym
1.

Nazwa programu operacyjnego

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

2.
3.
4.

Numer i nazwa priorytetu
Nazwa Funduszu finansującego priorytet
Instytucja Zarządzająca

5. Dyfuzja Innowacji
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności
i Innowacyjności
Minister właściwy ds. gospodarki
Ministerstwo Gospodarki, Departament Funduszy Europejskich

5.

Instytucja Pośrednicząca

6.

Instytucja WdraŜająca / Instytucja
Pośrednicząca II stopnia

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

7.

Instytucja Certyfikująca

8.
9.

Instytucja pośrednicząca w certyfikacji
Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie
płatności dokonywanych przez KE
Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie
płatności na rzecz beneficjentów
Numer i nazwa działania
Cel i uzasadnienie działania

Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Instytucji Certyfikującej
Nie dotyczy
Minister właściwy ds. finansów publicznych

10.
11.
12.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym
Celem działania jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw poprzez wsparcie rozwoju
powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami oraz pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami otoczenia
biznesu, w tym jednostkami naukowymi.
Analiza SWOT sektora przedsiębiorstw wskazuje na niski stopień kooperacji przedsiębiorstw oraz
przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu, w tym jednostek naukowych. Tymczasem jak wskazuje
przykład krajów wysoko rozwiniętych gospodarczo, współpraca w gospodarce przyczynia się do osiągania
rezultatów często niedostępnych dla pojedynczych podmiotów.
Stała kooperacja pomiędzy autorami a odbiorcami rozwiązań innowacyjnych, zapewnia dogodne warunki
do wypracowania i upowszechnienia nowych rozwiązań (technologicznych, produktowych,
organizacyjnych), wymiany doświadczeń, lepszego wykorzystania zasobów posiadanych przez kaŜdy
z podmiotów.
W ramach działania wsparciem zostaną objęte wspólne przedsięwzięcia grup podmiotów mających na
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celu wzmocnienie powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorcami oraz pomiędzy
przedsiębiorstwami a instytucjami otoczenia biznesu oraz jednostkami naukowymi. Współpraca pomiędzy
w/w podmiotami przyczyni się do łatwiejszego transferu wiedzy, wymiany doświadczeń, lepszego
wykorzystania posiadanych zasobów, a takŜe zmniejszenia kosztów działalności dzięki wykorzystaniu
wspólnej infrastruktury, dostępowi do usług.
Ze względu na niską skłonność przedsiębiorców do tworzenia powiązań spowodowaną brakiem
świadomości o korzyściach wynikających z udziału w powiązaniu konieczne jest wsparcie podmiotów
prowadzących powiązanie kooperacyjne poprzez dofinansowanie ich działalności operacyjnej związanej
z rozszerzeniem i aktywizacją powiązania.
13.

14.

15.

Komplementarność z innymi działaniami i
priorytetami

Działanie jest komplementarne z działaniami RPO, w ramach których wspierane będzie inicjowanie
powiązań kooperacyjnych oraz z działaniem 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki w ramach PO KL
(wsparcie przeznaczone na szkolenia dla powiązań kooperacyjnych).

Pomoc w ramach PO IG moŜe być udzielona w zakresie wytwarzania produktów nie objętych
załącznikiem I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. W ramach działania dopuszczalne jest
równieŜ wsparcie dla projektów związanych z przetwórstwem produktów rolnych i obrotem tymi
produktami, z zastrzeŜeniem działalności określonych kodami PKD, wskazanych w rozporządzeniu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i
trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej
produkcji rolnej i leśnej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U.
2007 nr 200 poz. 1444, z późn. zm.).
Projekty dotyczące rozwoju powiązań kooperacyjnych obejmujące:
Przykładowe rodzaje projektów
1) zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych związanych z nową inwestycją;
2) doradztwo z zakresu opracowania planów rozwoju i ekspansji powiązania;
3) udział w krajowych i międzynarodowych spotkaniach w celu wymiany doświadczeń;
4) zakup ogólnodostępnej infrastruktury badawczej (laboratorium, miejsce do przeprowadzania
testów),
5) infrastruktura sieci szerokopasmowych,
6) działania promocyjne powiązania w celu pozyskania nowych przedsiębiorstw do udziału
w powiązaniu,
7) zarządzenie ogólnodostępnym zapleczem technicznym powiązania,
8) organizacja programów szkoleniowych, warsztatów i konferencji celem wspierania procesu
dzielenia się wiedzą oraz tworzenia sieci powiązań między członkami powiązania, pod warunkiem, Ŝe
nie stanowią odrębnego projektu.
Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych
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16.

a

Temat priorytetowy

b

Temat priorytetowy (dla interwencji
cross-financing)

c
d
e

Forma finansowania
Typ obszaru
Działalność gospodarcza

f
Lokalizacja
Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach
działania
Zakres stosowania cross-financingu

17.
Beneficjenci
a
Typ beneficjentów
18. b
Grupy docelowe (osoby, instytucje,
grupy społeczne bezpośrednio
korzystające z pomocy)
19. Tryb przeprowadzania naboru i oceny
operacji/projektów
Część finansowa
20.
Alokacja finansowa na działanie ogółem
21.
Wkład ze środków unijnych na działanie
22.
Wkład ze środków publicznych krajowych na
działanie
23.
Przewidywana wielkość środków prywatnych
na działanie

03 – Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MSP, między MSP a innymi
przedsiębiorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa
pomaturalnego, władzami regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i
technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi, technopoliami, itd.)
62 – Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe Ŝycie w przedsiębiorstwach; szkolenia i usługi na
rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian; promowanie przedsiębiorczości
i innowacji.
01 – Pomoc bezzwrotna
00 – Nie dotyczy
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie
udzielania przez Polską Agencję Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z dnia 24 kwietnia 2008 r. Nr 68, poz. 414).
Wszystkie za wyjątkiem: 01 – w zakresie rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa, 02 – w zakresie rybołówstwa
i akwakultury, 03 – w zakresie wytwarzania i obrotu produktami mającymi imitować lub zastępować
mleko i przetwory mleczne, 04 – w zakresie włókien syntetycznych, 07 – w sektorze górnictwa węgla,
hutnictwa Ŝelaza i stali, 12 – w zakresie budownictwa okrętowego.
NUTS 0
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie
udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z dnia 24 kwietnia 2008 r. Nr 68, poz. 414).
Szkolenia: specjalistyczne.
Dofinansowaniem objęte są koszty uczestnictwa w niezbędnych szkoleniach wykorzystywanych
wyłącznie w celu realizacji projektu, jako ewentualne uzupełnienie komponentu inwestycyjnego.
Osoba prawna prowadząca powiązanie kooperacyjne
Członkowie powiązań kooperacyjnych

Opis szczegółowego trybu przeprowadzania naboru i oceny projektów znajduje się w Załączniku nr 4.3
Opis systemu wdraŜania działań.
104 300 000 euro
88 655 000 euro
15 645 000 euro
--
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24.
25.

26.
27.
28.
29.

30.
31.

Maksymalny udział środków UE w kwocie
dofinansowania (%)
Minimalny wkład własny beneficjenta (%)

Pomoc publiczna
Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności
wydatków
Minimalna / Maksymalna wartość projektu
Minimalna / Maksymalna kwota
dofinansowania
Forma płatności
Wysokość udziału cross-financingu (%)

85%
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie
udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z dnia 24 kwietnia 2008 r. Nr 68, poz. 414).
j.w.
j.w.
Nie dotyczy
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie
udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z dnia 24 kwietnia 2008 r. Nr 68, poz. 414).
Zaliczka/Refundacja
Do 10% wartości wydatków kwalifikowanych projektu, przy czym kwota dofinansowania na część
szkoleniową – maksymalnie 1 mln PLN
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DZIAŁANIE 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu
ponadregionalnym
1.

Nazwa programu operacyjnego

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

2
3
4

Numer i nazwa priorytetu
Nazwa Funduszu finansującego priorytet
Instytucja Zarządzająca

5

Instytucja Pośrednicząca

5. Dyfuzja innowacji
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i
Innowacyjności
Minister właściwy ds. gospodarki
Ministerstwo Gospodarki, Departament Funduszy Europejskich

6

Instytucja WdraŜająca /Instytucja
Pośrednicząca II stopnia

7

Instytucja Certyfikująca

8
9

11

Instytucja pośrednicząca w certyfikacji
Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie
płatności dokonywanych przez KE
Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie
płatności na rzecz beneficjentów
Numer i nazwa działania

12

Cel i uzasadnienie działania

10

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Minister właściwy ds. gospodarki
Ministerstwo Gospodarki, Departament Funduszy Europejskich - dla projektów systemowych i
indywidualnych
Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Instytucji Certyfikującej
Nie dotyczy
Minister właściwy ds. finansów
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Minister właściwy ds. gospodarki – dla projektów systemowych i indywidualnych
5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o
znaczeniu ponadregionalnym
Ułatwienie przedsiębiorcom na terenie całego kraju dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości usług
biznesowych niezbędnych z punktu widzenia prowadzenia działalności innowacyjnej.
Instytucje otoczenia biznesu (IOB) nie wykorzystują w pełni istniejących moŜliwości współpracy dla
upowszechniania innowacji oraz usług, które mogą przyczynić się do wzmocnienia innowacyjności
polskiej gospodarki. Usługi te oferowane są przez rozproszone instytucje, a ich poziom oraz zakres róŜni
się znacząco. Nie sprzyja to dyfuzji innowacji. Brak jest spójnego systemu otoczenia biznesu
dostosowanego do potrzeb przedsiębiorców, w tym w szczególności do potrzeb przedsiębiorców
innowacyjnych.
W ramach działania planowane jest wzmocnienie sieci IOB poprzez promowanie współpracy w ramach
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sieci, wymiany doświadczeń, wspólnej obsługi klientów oraz rozwój oferty usług o charakterze
proinnowacyjnym. Wzmocnienie sieci instytucji otoczenia biznesu pozwoli na podniesienie jakości oferty
skierowanej do przedsiębiorców. Przyczyni się tym samym do zapewnienia usług o odpowiednio
wysokim poziomie dostępnych na terenie całego kraju.
13

14

15

Komplementarność z innymi działaniami i
priorytetami

Działanie jest komplementarne z działaniami 2. priorytetu Rozwój zasobów ludzkich i potencjału
adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PO Kapitał Ludzki,
w ramach którego zapewniona jest poprawa kompetencji osób pracujących w instytucjach otoczenia
biznesu (szkolenia, doradztwo, promocja) oraz tworzenie i utrzymanie wspólnych standardów działania
sieci IOB. Dodatkowo w ramach RPO udzielane jest wsparcie dla lokalnych i regionalnych IOB.

Pomoc w ramach PO IG moŜe być udzielona w zakresie wytwarzania produktów nie objętych
załącznikiem I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. W ramach działania dopuszczalne jest
równieŜ wsparcie dla projektów związanych z przetwórstwem produktów rolnych i obrotem tymi
produktami, z zastrzeŜeniem działalności określonych kodami PKD, wskazanych w rozporządzeniu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i
trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej
produkcji rolnej i leśnej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U.
2007 nr 200 poz. 1444, z późn. zm.).
– Dofinansowanie przygotowania i rozwoju pakietu usług o charakterze proinnowacyjnym
Przykładowe rodzaje projektów
(składającego się z usług doradczych, szkoleniowych, informacyjnych oraz sieciowe/poszukiwania
partnera) słuŜących podniesieniu innowacyjności przedsiębiorstw działających na terenie Polski
(1);
– Zapewnienie dostępu przedsiębiorców do usług proinnowacyjnych poprzez dofinansowanie
kosztów świadczenia wybranych usług dla przedsiębiorców oraz wspólnych przedsięwzięć
podejmowanych przez instytucje skupione w sieciach (2);
– Dofinansowanie funkcjonowania jednostki koordynującej działalność sieci (o charakterze
sekretariatu sieci) (3);
– Dofinansowanie budowy i rozwoju systemu informatycznego obejmującego informacje
o innowacjach obsługującego jednostkę koordynującą działalność sieci, m.in. źródła innowacji,
przedsięwzięcia innowacyjne na róŜnych etapach rozwoju: projekty badawcze, prace B+R,
prototypy etc., lista podmiotów zaangaŜowanych w działalność innowacyjną – m.in. uczelnie,
jednostki badawczo-rozwojowe, inkubatory technologiczne, centra transferu technologii,
przedsiębiorcy – powiązania kooperacyjne (4);
– Wsparcie wykorzystania wzornictwa przemysłowego wśród przedsiębiorców (5).
Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych
05 – Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw oraz dla grup przedsiębiorstw
a
Temat priorytetowy
b
Temat priorytetowy (dla interwencji 62 – Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe Ŝycie w przedsiębiorstwach; szkolenia i usługi na
rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian; promowanie przedsiębiorczości i
cross-financing)
innowacji.
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c
d
e

16

Forma finansowania
Typ obszaru
Działalność gospodarcza

f
Lokalizacja
Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach
działania

Zakres stosowania cross-financingu
17
Beneficjenci
a
Typ beneficjentów

18

b

Grupy docelowe (osoby, instytucje,
grupy społeczne bezpośrednio
korzystające z pomocy)
19
Tryb przeprowadzania naboru i oceny
operacji/projektów
Część finansowa
20
Alokacja finansowa na działanie ogółem

01 – Pomoc bezzwrotna
00 – Nie dotyczy
Wszystkie za wyjątkiem: 01 – w zakresie rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa, 02 – w zakresie rybołówstwa i
akwakultury, 07 – w sektorze górnictwa węgla.
NUTS 0
Projekty IOB i sieci IOB - Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia
2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z dnia 24 kwietnia 2008 r.
Nr 68, poz. 414).
Projekty systemowe i indywidualne – zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 wydanymi przez Ministra
Rozwoju Regionalnego jako Instytucji Zarządzającej PO IG.
Szkolenia: specjalistyczne indywidualne i grupowe dla pojedynczych IOB skupionych w sieci lub IOB
o zasięgu ogólnokrajowym (w zakresie rozwoju oferty usług proinnowacyjnych świadczonych na rzecz
przedsiębiorców) – z wyłączeniem projektów systemowych PARP
Instytucje otoczenie biznesu działające w sieciach oraz sieci IOB (w zakresie 1, 2, 3 i 4) – projekty
wybierane w trybie konkursowym
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (projekty systemowe23 w zakresie: 2 i 4)
Instytut Wzornictwa Przemysłowego (w zakresie 5) – projekt indywidualny24, wskazany w Obwieszczeniu
Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (M.P. z dnia 2 kwietnia 2008 r. Nr
27, poz. 260),
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (w zakresie 1) – projekt indywidualny, wskazany w
Obwieszczeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie listy projektów
indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (M.P. z dnia 2
kwietnia 2008 r. Nr 27, poz. 260)
Przedsiębiorcy

Opis szczegółowego trybu przeprowadzania naboru i oceny projektów znajduje się w Załączniku nr 4.3
Opis systemu wdraŜania działań.
65 700 000 euro

23

Projekt systemowy, zgodnie z art. 28 ust. 1, pkt 2 znowelizowanej ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, polega na dofinansowaniu realizacji
zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach.
24
Projekt indywidualny, zgodnie z art. 28 ust. 1, pkt 1 znowelizowanej ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, to projekt o strategicznym
znaczeniu dla realizacji programu, wskazany przez instytucję zarządzającą zgodnie z kryteriami zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący
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21
22
23
24
25
26

Wkład ze środków unijnych na działanie
Wkład ze środków publicznych krajowych na
działanie
Przewidywana wielkość środków prywatnych
na działanie
Maksymalny udział środków UE w kwocie
dofinansowania (%)
Minimalny wkład własny beneficjenta (%)
Pomoc publiczna

27

Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności
wydatków

28
29

Minimalna / Maksymalna wartość projektu
Minimalna / Maksymalna kwota
dofinansowania
Forma płatności
Wysokość udziału cross-financingu (%)

30
31

55 845 000 euro
9 855 000 euro
-85%
Nie dotyczy
Nie dotyczy – w zakresie projektów systemowych PARP oraz projektów indywidualnych IWP i AIP
W pozostałych przypadkach – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7
kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Przedsiębiorczości pomocy finansowej w
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z dnia 24 kwietnia 2008
r. Nr 68, poz. 414).
W zakresie projektów systemowych PARP oraz projektów indywidualnych IWP i AIP – zgodnie
z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, 2007-2013 wydanymi przez Ministra Rozwoju Regionalnego jako Instytucję Zarządzającą
PO IG.
W zakresie projektów konkursowych – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego
z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Przedsiębiorczości pomocy
finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z dnia 24
kwietnia 2008 r. Nr 68, poz. 414).
Nie dotyczy
Nie dotyczy
zaliczka/refundacja
Do 10% wartości wydatków kwalifikowanych projektu
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DZIAŁANIE 5.3 Wspieranie ośrodków innowacyjności
1

Nazwa programu operacyjnego

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

2
3
4

Numer i nazwa priorytetu
Nazwa Funduszu finansującego priorytet
Instytucja Zarządzająca

5

Instytucja Pośrednicząca

5. Dyfuzja Innowacji
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności
i Innowacyjności
Minister właściwy ds. gospodarki
Ministerstwo Gospodarki, Departament Funduszy Europejskich

6

Instytucja WdraŜająca / Instytucja
Pośrednicząca II stopnia
Instytucja Certyfikująca

7
8
9
10
11
12

Instytucja pośrednicząca w certyfikacji
Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie
płatności dokonywanych przez KE
Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie
płatności na rzecz beneficjentów
Numer i nazwa działania
Cel i uzasadnienie działania

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Instytucji Certyfikującej
Nie dotyczy
Minister właściwy ds. finansów
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
5.3 Wspieranie ośrodków innowacyjności
Działanie polega na wspieraniu powstawania oraz rozwoju ośrodków zlokalizowanych na obszarach
o wysokim potencjale rozwoju. Wsparcie dla w/w ośrodków ma zapewnić dostęp do kompleksowych
usług zarówno przedsiębiorcom dąŜącym do wprowadzenia nowych rozwiązań, jak równieŜ naukowcom
pragnącym rozpocząć działalność gospodarczą.
Istotną rolę we wzroście innowacyjności gospodarki odgrywa infrastruktura instytucjonalna wspierająca
działalność innowacyjną przedsiębiorstw. Jednocześnie nowotworzone innowacyjne przedsiębiorstwa
mają trudności w uzyskaniu dostępu do odpowiedniej infrastruktury technicznej oraz usług doradczych
w zakresie zarządzania.
Wsparcie tworzenia i rozwoju parków naukowo-technologicznych ma na celu stworzenie korzystnych
warunków do rozwoju przedsiębiorstw z obszarów nowych technologii działających w oparciu
o nowoczesne rozwiązania.
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13

Komplementarność z innymi działaniami i
priorytetami

W ramach PO IG będą wspierane projekty umieszczone na liście projektów kluczowych. Działanie jest
komplementarne z działaniami RPO, w ramach których wspierane będą projekty dotyczące parków
naukowo-technologicznych o wartości kosztów kwalifikowanych do 40 mln PLN (znajdujące się na liście
kluczowych projektów) oraz parków przemysłowych. W ramach PO IG nie będą wspierane projekty z list
kluczowych PO Rozwój Polski Wschodniej oraz Regionalnych Programów Operacyjnych.
Pomoc w ramach PO IG moŜe być udzielona w zakresie wytwarzania produktów nie objętych
załącznikiem I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. W ramach działania dopuszczalne jest
równieŜ wsparcie dla projektów związanych z przetwórstwem produktów rolnych i obrotem tymi
produktami, z zastrzeŜeniem działalności określonych kodami PKD, wskazanych w rozporządzeniu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i
trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej
produkcji rolnej i leśnej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U.
2007 nr 200 poz. 1444, z późn. zm.).
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Przykładowe rodzaje projektów

W ramach działania 5.3 wspierane będą projekty indywidualne25 wskazane w Obwieszczeniu Ministra
Rozwoju Regionalnego z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (M.P. z dnia 2 kwietnia 2008 r. Nr 27, poz.
260), które obejmują:
– doradztwo w zakresie przygotowania strategii rozwoju ośrodka uwzględniającej potrzeby
przedsiębiorców (np. przygotowanie feasibility studies, badania rynku pod kątem zapotrzebowania
przedsiębiorców na wysoko-specjalistyczne usługi);
– doradztwo oraz promocję wynikające z realizowanej strategii rozwoju ośrodka (prowadzenie baz
danych, coaching, kojarzenie partnerów, wyszukiwanie projektów do wsparcia, poszukiwanie rynków
zbytu dla produktów wytwarzanych w ośrodku, szacowanie kosztów wdroŜenia danego projektu do
produkcji przez przedsiębiorcę, ocena wartości rynkowej wyników prac B+R);
– inwestycje wynikające z realizowanej strategii rozwoju ośrodka w zakresie rozbudowy lub
modernizacji istniejącej infrastruktury technicznej (np. budowa lub rozbudowa budynków,
doprowadzenie lub rozbudowa sieci technicznych i mediów, zakup specjalistycznego wyposaŜenia,
sprzętu biurowego);
– działania promocyjne wynikające z realizowanej strategii rozwoju ośrodka w zakresie promocji usług
instytucji proinnowacyjnego otoczenia biznesu w środowisku lokalnym, regionalnym
i międzynarodowym, przede wszystkim poprzez przygotowanie materiałów audiowizualnych
i prezentacji w mediach, organizację seminariów i konferencji.

25

Projekt indywidualny, zgodnie z art. 28 ust. 1, pkt 1 znowelizowanej ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, to projekt o strategicznym
znaczeniu dla realizacji programu, wskazany przez instytucję zarządzającą zgodnie z kryteriami zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący
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Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych
03 – Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MSP, między MSP a innymi
a
Temat priorytetowy
przedsiębiorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa
pomaturalnego, władzami regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i
technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi, technopoliami itp.)
b
Temat priorytetowy (dla interwencji 72 – Opracowywanie, uruchomienie i wdroŜenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem
zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i
cross-financing)
15
szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz systematycznej aktualizacji
kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy.
01 – Pomoc bezzwrotna
c
Forma finansowania
00 – Nie dotyczy
d
Typ obszaru
Wszystkie za wyjątkiem: 01 – w zakresie rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa oraz 02 – w zakresie
e
Działalność gospodarcza
rybołówstwa i akwakultury
NUTS
0
f
Lokalizacja
16
Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia … 2008 r. w sprawie udzielania przez
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach działania 5.3 Wspieranie
działania
ośrodków innowacyjności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Szkolenia: ogólne i specjalistyczne indywidualne i grupowe.
Zakres stosowania cross-financingu
Dofinansowaniem objęte są koszty uczestnictwa w niezbędnych szkoleniach wykorzystywanych
17
wyłącznie w celu realizacji projektu. Szkolenia stanowią uzupełnienie komponentu inwestycyjnego.
Beneficjenci
Wysoko wyspecjalizowane instytucje otoczenia biznesu świadczące usługi o wysokim potencjale
a
Typ beneficjentów
rynkowo-technologicznym, w tym podmioty zarządzające parkami naukowo-technologicznymi,
inkubatorami technologii, centrami zaawansowanych technologii, centrami produktywności, innymi
18
ośrodkami specjalistycznych usług dla przedsiębiorców, w szczególności MSP.
Przedsiębiorcy
b
Grupy docelowe (osoby, instytucje,
grupy społeczne bezpośrednio
korzystające z pomocy)
Opis szczegółowego trybu przeprowadzania naboru i oceny projektów znajduje się w Załączniku nr 4.3
19
Tryb przeprowadzania naboru i oceny
Opis systemu wdraŜania działań.
operacji/projektów
Część finansowa
189 997 647 euro
20
Alokacja finansowa na działanie ogółem
161 498 000 euro
21
Wkład ze środków unijnych na działanie
22
Wkład ze środków publicznych krajowych na 28 499 647 euro
działanie
23
Przewidywana wielkość środków prywatnych -na działanie
85%
24
Maksymalny udział środków UE w kwocie
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25

26
27
28
29
30
31

dofinansowania (%)
Minimalny wkład własny beneficjenta (%)

Pomoc publiczna (jeśli dotyczy)
Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności
wydatków
Minimalna / Maksymalna wartość projektu
Minimalna / Maksymalna kwota
dofinansowania
Forma płatności
Wysokość udziału cross-financingu (%)

15% wartości wydatków kwalifikowanych projektu
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia … 2008 r. w sprawie udzielania przez
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach działania 5.3 Wspieranie
ośrodków innowacyjności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
j.w.
j.w.
Wartość wydatków kwalifikowanych nie mniejsza niŜ 40 mln PLN, j.w.
Nie dotyczy
Zaliczka/refundacja
Do 10% wartości wydatków kwalifikowanych projektu
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DZIAŁANIE 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną
1

Nazwa programu operacyjnego

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

2
3
4

Numer i nazwa priorytetu
Nazwa Funduszu finansującego priorytet
Instytucja Zarządzająca

5

Instytucja Pośrednicząca

5. Dyfuzja innowacji
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i
Innowacyjności
Minister właściwy ds. gospodarki
Ministerstwo Gospodarki, Departament Funduszy Europejskich

6

Instytucja WdraŜająca / Instytucja
Pośrednicząca II stopnia
Instytucja Certyfikująca

7
8
9
10
11
12

Instytucja pośrednicząca w certyfikacji
Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie
płatności dokonywanych przez KE
Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie
płatności na rzecz beneficjentów
Numer i nazwa działania
Cel i uzasadnienie działania

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Instytucji Certyfikującej
Nie dotyczy
Minister właściwy ds. finansów publicznych
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
5.4 Zarządzanie własnością intelektualną
Celem działania jest poprawa efektywności funkcjonowania rynku innowacji i przepływu rozwiązań
innowacyjnych poprzez upowszechnianie stosowania prawa własności intelektualnej, w szczególności
poprzez uzyskiwanie ochrony własności przemysłowej.
Rozwój rynku innowacji wymaga pełnego wykorzystania ich ochrony prawnej. Prawo polskie
i międzynarodowe zapewnia moŜliwość takiej ochrony, jednak jak pokazują analizy bardzo rzadko jest
ona stosowana przez podmioty działające w Polsce. Świadomość moŜliwości oraz korzyści ochrony
wypracowanych rozwiązań jest niska, barierę dla ochrony pomysłów stanowią teŜ stosunkowo wysokie
koszty postępowań związanych z uzyskaniem praw własności przemysłowej. Polskę charakteryzuje
niewielka liczba udzielonych patentów. Pełne wykorzystanie moŜliwości ochrony prawnej sprawi, iŜ
inwestycje w działalność B+R będą opłacalne, a opracowane nowe rozwiązania będą mogły być
udostępniane z korzyścią dla ich wynalazców.
Działanie przyczyni się do zwiększenia liczby zgłoszeń mających na celu uzyskanie ochrony własności
przemysłowej (patentów, praw ochronnych na wzory uŜytkowe oraz praw z rejestracji na wzory
przemysłowe) składanych przez wnioskodawców za granicą oraz ułatwi realizację ochrony. W ramach
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działania dofinansowane będą równieŜ projekty zwiększające świadomość przedsiębiorców nt. praw i
moŜliwości ochrony własności przemysłowej, korzyści płynących z objęcia rozwiązań ochroną.
13

Komplementarność z innymi działaniami i
priorytetami

Instrumenty z zakresu ochrony własności intelektualnej będą realizowane jedynie w PO IG.
Wsparcie w zakresie uzyskania ochrony prawnej dla jednostek naukowych przewidziane zostało w
poddziałaniu 1.3.2 PO IG. Dodatkowo, działanie jest komplementarne z działaniami 1.4 oraz 4.2, które
mogą prowadzić do powstania wytworów intelektualnych stanowiących przedmioty praw własności
przemysłowej, których uzyskanie stanowi przedmiot pomocy w ramach działania 5.4.
Pomoc w ramach PO IG moŜe być udzielona w zakresie wytwarzania produktów nie objętych
załącznikiem I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. W ramach działania dopuszczalne jest
równieŜ wsparcie dla projektów związanych z przetwórstwem produktów rolnych i obrotem tymi
produktami, z zastrzeŜeniem działalności określonych kodami PKD, wskazanych w rozporządzeniu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i
trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej
produkcji rolnej i leśnej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U.
2007 nr 200 poz. 1444, z późn. zm.).
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Przykładowe rodzaje projektów

1. Projekty realizowane przez MSP:
a) wsparcie na pokrycie kosztów uzyskania ochrony własności przemysłowej (z wyłączeniem
kosztów zgłoszenia wynalazku, wzoru uŜytkowego oraz wzoru przemysłowego do Urzędu
Patentowego RP w celu uzyskania ochrony na terytorium RP) obejmujących koszty przygotowania
zgłoszenia przez zawodowego pełnomocnika, który zgodnie z przepisami obowiązującymi w
danym kraju jest uprawniony do występowania przed właściwym organem udzielającym ochrony,
opłat urzędowych za dokonanie zgłoszenia wynalazku/wzoru uŜytkowego/wzoru przemysłowego,
koszty prowadzenia postępowania przed właściwym organem w celu uzyskania ochrony, koszty
tłumaczenia, koszty reprezentacji zawodowego pełnomocnika przed danym organem własności
przemysłowej. Objęcie własności przemysłowej ochroną na terytorium RP jest moŜliwe pod
warunkiem wykorzystania trybu zgłoszenia międzynarodowego, w ramach którego terytorium RP
nie jest jedynym terytorium wnioskowanej ochrony;
b) wsparcie na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w zakresie:
-

uniewaŜnienia patentu, prawa ochronnego na wzór uŜytkowy albo prawa z rejestracji;

-

stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór uŜytkowy albo prawa
z rejestracji.

Projekt realizowany przez MSP moŜe dotyczyć uzyskania ochrony własności przemysłowej (pkt 1a) lub
realizację ochrony (pkt 1b).
2. Projekty realizowane przez IOB:
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a) projekty dotyczące upowszechnienia wiedzy na temat korzyści wynikających z ochrony własności
intelektualnej w przedsiębiorstwach, w tym projekty promocyjne i informacyjne mające na celu
wzrost świadomości przedsiębiorców z korzyści płynących z ochrony własności intelektualnej,
a takŜe projekty informacyjne dotyczące metod i moŜliwości ochrony własności intelektualnej.
Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych
09 – Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MSP
a
Temat priorytetowy
b
Temat priorytetowy (dla interwencji Nie dotyczy
cross-financing)
01 – Pomoc bezzwrotna
c
Forma finansowania
00 – Nie dotyczy
d
Typ obszaru
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e

16

Działalność gospodarcza

f
Lokalizacja
Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach
działania

17

Zakres stosowania cross-financingu
Beneficjenci
a
Typ beneficjentów
18
b
Grupy docelowe (osoby, instytucje,
grupy społeczne bezpośrednio
korzystające z pomocy)
19
Tryb przeprowadzania naboru i oceny
operacji/projektów
Część finansowa
20
Alokacja finansowa na działanie ogółem
21
Wkład ze środków unijnych na działanie
22
Wkład ze środków publicznych krajowych na
działanie
23
Przewidywana wielkość środków prywatnych
na działanie
24
Maksymalny udział środków UE kwocie
dofinansowania (%)
25
Minimalny wkład własny beneficjenta (%)

26
27
28
29

Pomoc publiczna
Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności
wydatków
Minimalna / Maksymalna wartość projektu
Minimalna / Maksymalna kwota
dofinansowania

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie
udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z dnia 24 kwietnia 2008 r. Nr 68, poz. 414).
Wszystkie za wyjątkiem: 01 – w zakresie rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa, 02 – w zakresie rybołówstwa
i akwakultury, 03 – w zakresie wytwarzania i obrotu produktami mającymi imitować lub zastępować
mleko i przetwory mleczne, 04 – w zakresie włókien syntetycznych, 07 – w sektorze górnictwa węgla,
hutnictwa Ŝelaza i stali, 12 – w zakresie budownictwa okrętowego.
NUTS 0
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie
udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z dnia 24 kwietnia 2008 r. Nr 68, poz. 414).
Nie dotyczy
MSP (dla projektów 1a lub 1b); Instytucje otoczenia biznesu (projekt 2a)
Przedsiębiorcy (naleŜący do sektora MSP), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
(wynalazcy)
Opis szczegółowego trybu przeprowadzania naboru i oceny projektów znajduje się w Załączniku nr 4.3
Opis systemu wdraŜania działań.
39 000 000 euro
33 150 000 euro
5 850 000 euro
-85%
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie
udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z dnia 24 kwietnia 2008 r. Nr 68, poz. 414).
j.w.
j.w.
Nie dotyczy
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie
udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu
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30
31

Forma płatności
Wysokość udziału cross-financingu (%)

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z dnia 24 kwietnia 2008 r. Nr 68, poz. 414).
Zaliczka/refundacja
Nie dotyczy
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PRIORYTET VI
POLSKA GOSPODARKA NA RYNKU MIĘDZYNARODOWYM
Skrócony opis priorytetu: W ramach priorytetu 6. wspierane będą działania polegające na silniejszym powiązaniu gospodarki polskiej
z gospodarką międzynarodową poprzez przedstawienie Polski jako atrakcyjnego partnera na rynku międzynarodowym, a zarazem atrakcyjnego miejsca do
lokowania inwestycji. Działania te obejmują: wspieranie promocji eksportu26, budowę i rozwój systemu obsługi przedsiębiorców, wsparcie dla sieci obsługi
inwestorów oraz działania związane ze zwiększeniem atrakcyjności inwestycyjnej lokalizacji, promocję polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym oraz
promocję turystycznych walorów Polski. DuŜy nacisk zostanie połoŜony na wykorzystanie instrumentów informatycznych. W ramach priorytetu będą równieŜ
wspierane inicjatywy istotne dla promocji Polski, np. organizacja w Polsce lub przygotowanie polskich wystąpień w trakcie duŜych przedsięwzięć o charakterze
międzynarodowym. Wsparcie w ramach priorytetu 6. skierowane będzie równieŜ na tworzenie i rozwój produktów turystycznych o charakterze unikatowym i o
znaczeniu ponadregionalnym. Preferowane będą produkty turystyczne, które ze względu na swoją lokalizację lub charakter mogą stanowić ofertę turystyczną
związaną z miejscem rozgrywek Mistrzostw Europy EURO 2012.
Wsparcie w ramach priorytetu 6. skierowane jest bezpośrednio lub pośrednio do przedsiębiorców – pośrednio, gdy beneficjentami działań są instytucje otoczenia
biznesu świadczące usługi na rzecz przedsiębiorców. Ponadto beneficjentami wsparcia są instytucje, które – zachęcając turystów do odwiedzania Polski i
rozwijając infrastrukturę konieczną do ich obsługi – przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju.
Cele priorytetu 6. są komplementarne w stosunku do pozostałych priorytetów realizowanych w ramach PO IG. W ramach priorytetu 6. przewidziano
umiędzynarodowienie innowacyjnych produktów przedsiębiorców, których wytworzenie będzie moŜliwe m.in. dzięki wsparciu zaprojektowanemu w ramach
pozostałych priorytetów PO IG. Realizacja działań mających na celu promocję sprzedaŜy na JRE oraz promocję eksportu innowacyjnych produktów
wytworzonych na terenie Polski pozwala na rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa, co jest celem PO IG. Będzie to moŜliwe
przede wszystkim dzięki wzmocnieniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorców na rynku globalnym.

26

UŜyte w dokumencie słowa „eksport/eksporter” oznaczają zarówno sprzedaŜ/sprzedającego na Jednolity Rynek Europejski (JRE) jak równieŜ eksport/eksportującego do państw
spoza JRE.
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DZIAŁANIE 6.1 Paszport do eksportu
1.

Nazwa programu operacyjnego

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

2.
3.

Numer i nazwa priorytetu
Nazwa Funduszu finansującego priorytet

6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

4.

Instytucja Zarządzająca

5.

Instytucja Pośrednicząca

Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i
Innowacyjności
Minister właściwy ds. gospodarki
Ministerstwo Gospodarki, Departament Funduszy Europejskich

6.

Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Ministerstwo Gospodarki, Departament Funduszy Europejskich – dla projektu systemowego
II stopnia)
Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego
Instytucja Certyfikująca
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Instytucji Certyfikującej
Nie dotyczy
Instytucja pośrednicząca w certyfikacji
Minister właściwy ds. finansów publicznych
Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie
płatności dokonywanych przez KE
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – dla projektów MSP
Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie
Minister właściwy ds. gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Departament Funduszy Europejskich –
płatności na rzecz beneficjentów
dla projektu systemowego
Numer i nazwa działania
6.1 Paszport do eksportu
Cel i uzasadnienie działania
Celem działania jest wzmocnienie pozycji polskiej gospodarki poprzez promocję Polski jako
atrakcyjnego partnera gospodarczego i miejsca nawiązywania wartościowych kontaktów handlowych,
a takŜe zwiększenie wielkości polskiego eksportu oraz zwiększenie liczby przedsiębiorstw
prowadzących działalność eksportową. Działanie skierowane jest do przedsiębiorstw z sektora MSP
rozpoczynających działalność eksportową lub potencjalnych eksporterów mających siedzibę na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku osób fizycznych posiadających miejsce zamieszkania na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

7.
8.
9.
10.

11.
12.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Uzasadnienie: Jak zostało wykazane w zaprezentowanej w PO IG analizie SWOT, poziom
umiędzynarodowienia przedsiębiorstw działających w Polsce jest niski, a wiele przedsiębiorstw
wprowadza swoje towary i usługi na inne rynki pod cudzymi markami. Działanie Paszport do eksportu
przyczyni się do wzrostu liczby przedsiębiorstw, które prowadzą sprzedaŜ w oparciu o przygotowaną

100

strategię eksportu przy wykorzystaniu instrumentów wsparcia przewidzianych dla działania 6.1.
Działanie pozwoli przedsiębiorstwom uczestniczącym w programie Paszport do eksportu na:
−

zwiększenie poziomu eksportu,

−

zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami,

−

zwiększenie rozpoznawalności marek handlowych i firmowych na rynkach zagranicznych.

Ponadto działanie 6.1 poprzez udział przedsiębiorców w międzynarodowych targach i misjach
gospodarczych pozwoli na promocję polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym.
13.

Komplementarność z innymi działaniami i
priorytetami

W Regionalnych Programach Operacyjnych, w priorytetach obejmujących wsparcie
przedsiębiorców, przewidziane jest dofinansowanie udziału MSP tylko w targach i misjach.

dla

Pomoc w ramach PO IG moŜe być udzielona w zakresie wytwarzania produktów nie objętych
załącznikiem I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. W ramach działania dopuszczalne
jest równieŜ wsparcie dla projektów związanych z przetwórstwem produktów rolnych i obrotem tymi
produktami, z zastrzeŜeniem działalności określonych kodami PKD, wskazanych w rozporządzeniu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej
podstawowej produkcji rolnej i leśnej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 (Dz. U. 2007 nr 200 poz. 1444, z późn. zm.).
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14.

Przykładowe rodzaje projektów

Działanie 6.1 Paszport do eksportu obejmuje pakiet usług dla MSP zawierający łącznie:
1)

przeprowadzenie oceny kwalifikowalności do Działania 6.1 oraz potencjału eksportowego
przedsiębiorcy;

2)

doradztwo w zakresie niezbędnym dla przedsiębiorcy dotyczące:
a) rynku docelowego działalności eksportowej oraz działań promocyjnych wskazanych do
realizacji przez przedsiębiorcę;
b) aktów prawnych, przepisów, procedur, zwyczajów, praktyk handlowych
warunkujących dostęp towaru, usługi lub kapitału do wybranego rynku;

i

zasad

c) moŜliwości wsparcia finansowego dla eksportera, w tym finansowania kosztów ubezpieczenia
transakcji związanych z eksportem;
d) tworzenia strategii rozwoju eksportu,
którego rezultatem jest opracowanie Planu Rozwoju Eksportu
oraz
3)

co najmniej jeden z poniŜszych instrumentów:
a) wyszukiwanie i dobór partnerów na rynku docelowym;
b) udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy;
c) udział w zorganizowanych misjach gospodarczych za granicą,

przy czym podczas targów lub misji przedsiębiorca musi odbyć co najmniej jedno spotkanie z
potencjalnymi kontrahentami.
d) uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia towarów lub usług na
wybrany rynek zagraniczny.

15.

Usługi w zakresie 1) oraz 2) będą świadczone przez instytucje doradcze, wybrane przez PARP w
ramach projektu systemowego. Okres realizacji projektu realizowanego przez MSP jest nie dłuŜszy niŜ
24 miesiące. W ramach działania 6.1 moŜliwe jest uzyskanie dofinansowania przez danego
przedsiębiorcę tylko na jeden projekt.
Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych
05 – Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw
a
Temat priorytetowy
Nie dotyczy
b
Temat priorytetowy (dla interwencji
cross-financing)
01 – Pomoc bezzwrotna
c
Forma finansowania
00 – Nie dotyczy
d
Typ obszaru
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e

16.

17.

18.

19.

Działalność gospodarcza

f
Lokalizacja
Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach
działania

Zakres stosowania cross-financingu
Beneficjenci
a
Typ beneficjentów

MSP
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (projekt systemowy w zakresie 1 i 2)
b
Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy MSP (dla których instytucje doradcze będą świadczyć usługi z zakresu 1 i 2)
społeczne bezpośrednio korzystające z
pomocy)
Opis szczegółowego trybu przeprowadzania naboru i oceny projektów znajduje się w załączniku nr 4.3
Tryb przeprowadzania naboru i oceny
do Uszczegółowienia.
operacji/projektów

Część finansowa
20.
Alokacja finansowa na działanie ogółem
21.
Wkład ze środków unijnych na działanie
22.
Wkład ze środków publicznych krajowych na
działanie
23.
Przewidywana wielkość środków prywatnych na
działanie
24.
Maksymalny udział środków UE w kwocie
dofinansowania (%)
25.
Minimalny wkład własny beneficjenta (%)

26.
27.
28.
29.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie
udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 (Dz. U. z dnia 24 kwietnia 2008 r. Nr 68, poz.
414).
Wszystkie za wyjątkiem: 01 – w zakresie rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa, 02 – w zakresie
rybołówstwa i akwakultury, 07 – w sektorze górnictwa węgla.
NUTS 0
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie
udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 (Dz. U. z dnia 24 kwietnia 2008 r. Nr 68, poz.
414).
Nie dotyczy

121 840 000 euro
103 564 000 euro
18 276 000 euro
-85%

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie
udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 (Dz. U. z dnia 24 kwietnia 2008 r. Nr 68, poz.
414).
j.w.
Pomoc publiczna
j.w.
Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków
Nie dotyczy
Minimalna / Maksymalna wartość projektu
Minimalna / Maksymalna kwota dofinansowania Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie
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30.

Forma płatności

31.

Wysokość udziału cross-financingu (%)

udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 (Dz. U. z dnia 24 kwietnia 2008 r. Nr 68, poz.
414).
Projekty MSP – refundacja
Projekt PARP – zaliczka/refundacja
Nie dotyczy
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DZIAŁANIE 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów
inwestycyjnych
1.

Nazwa programu operacyjnego

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

2.
3.

Numer i nazwa priorytetu
Nazwa Funduszu finansującego priorytet

6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

4.

Instytucja Zarządzająca

5.

Instytucja Pośrednicząca

Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i
Innowacyjności
Minister właściwy ds. gospodarki
Ministerstwo Gospodarki, Departament Funduszy Europejskich

6.

Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca Ministerstwo Gospodarki
Departament Instrumentów Wsparcia (poddziałanie 6.2.2)
II stopnia)
Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego
Instytucja Certyfikująca
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Instytucji Certyfikującej
Nie dotyczy
Instytucja pośrednicząca w certyfikacji
Minister właściwy ds. finansów publicznych
Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie
płatności dokonywanych przez KE
Minister właściwy ds. gospodarki
Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie
Ministerstwo Gospodarki
płatności na rzecz beneficjentów
Departament Funduszy Europejskich (poddziałanie 6.2.1)
Departament Instrumentów Wsparcia (poddziałanie 6.2.2)
Numer i nazwa działania
6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów
inwestycyjnych
Poddziałanie 6.2.1 Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów
Poddziałanie 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów
inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych
Cel i uzasadnienie działania
Ułatwienie przedsiębiorcom na terenie całego kraju dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości
usług w zakresie internacjonalizacji działalności gospodarczej oraz zwiększenie poziomu inwestycji
poprzez zwiększenie atrakcyjności lokalizacji dla projektów inwestycyjnych

7.
8.
9.
10.

11.

12.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Przystąpienie Polski do JRE sprzyja intensyfikacji kontaktów międzynarodowych przedsiębiorstw i
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wymusza stałe podnoszenie standardów prowadzenia działalności gospodarczej. Dla poprawy pozycji
konkurencyjnej polskiej gospodarki konieczne jest tworzenie warunków do podniesienia poziomu
inwestycji, w tym inwestycji zagranicznych.
Funkcjonujący w Polsce system obsługi i wspomagania inwestycji oraz wymiany handlowej wymaga
wzmocnienia. W celu zachęcenia do poszerzania międzynarodowych kontaktów, poszukiwania
kooperantów czy nowych rynków zbytu niezbędne jest zdefiniowanie standardów i procedur
funkcjonowania centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE), a takŜe zwiększenie dostępu do
informacji i doradztwa w zakresie prowadzenia działalności eksportowej i inwestycyjnej. Dzięki
wsparciu sieci COIE przedsiębiorstwa eksportujące lub planujące inwestycje poza Polską otrzymają
usługi od wyspecjalizowanych instytucji współpracujących m.in. z placówkami zagranicznymi
podległymi Ministrowi Gospodarki.

13.

Komplementarność z innymi działaniami i
priorytetami

14.

Przykładowe rodzaje projektów

Jednocześnie w celu zwiększenia atrakcyjności Polski jako miejsca lokowania inwestycji niezbędne
jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przygotowania atrakcyjnych terenów pod
inwestycje.
6.2.1 – Działanie realizowane jedynie w PO IG – nie przewiduje się analogicznego instrumentu w
ramach pozostałych programów operacyjnych.
6.2.2 – w Regionalnych Programach Operacyjnych, w osiach obejmujących wsparcie dla
przedsiębiorców, przewidziane jest dofinansowanie przygotowania pod inwestycje (dokumentacja,
prace analityczne) działek o powierzchni poniŜej 40 ha. Ponadto RPO przewidują wsparcie wykonania
uzbrojenia, prac niwelacyjnych, prac przygotowawczych dla działek etc. niezaleŜnie od powierzchni,
jaką zajmują.
W poddziałaniu 6.2.1 Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów wsparcie
przeznaczone będzie na realizację projektu systemowego Ministra Gospodarki, w ramach którego
prowadzone będą działania na rzecz rozwoju i podniesienia jakości usług świadczonych przez COIE
dla przedsiębiorstw w zakresie podejmowania działalności eksportowej i inwestycyjnej. W celu
zapewnienia wysokiej jakości usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców planujących eksport lub
planujących dokonać inwestycji poza Polską, projekt systemowy MG będzie obejmował wsparcie dla
COIE obejmujące przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych w zakresie prowadzenia
działalności eksportowej i inwestycyjnej, poprzez sfinansowanie m.in:
–

zakupu na rzecz COIE opracowań dotyczących poszczególnych rynków zagranicznych,
przygotowanie poradników;

–

zakupu lub zapewnienia dostępu przedsiębiorcom korzystającym z usług COIE, do baz danych
zagranicznych przedsiębiorców z danej branŜy, informacji o rynkach i branŜy, usług kojarzenia
partnerów;

–

działań informacyjno-promocyjnych na rzecz COIE upowszechniających informację o ich
działalności i moŜliwościach uzyskania doradztwa udzielanego przez COIE;
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–

doradztwa i szkoleń specjalistycznych dla pracowników COIE w zakresie podnoszenia jakości
świadczonych przez nie usług;

–

wdroŜenia procedur i narzędzi mających na celu standaryzację usług i funkcjonowania COIE.

W ramach projektu systemowego MG wspierane będą instytucje doradcze, zwane centrami obsługi
inwestorów i eksporterów, wybrane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do świadczenia
usług doradczych w ramach działania 6.1 „Paszport do eksport”.
W poddziałaniu 6.2.2 Wsparcie działań studyjno – koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów
inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych (o powierzchni co najmniej 40 ha) będą realizowane
projekty obejmujące w zaleŜności od zapotrzebowania:
–

opracowania dotyczące koncepcji zagospodarowania terenu, w tym ocenę stanu infrastruktury
technicznej, analizę kosztową uzbrojenia;

–

opracowania dotyczące kompleksowych badań geotechnicznych, w tym określenia warstw
geologicznych, nośności gruntu, poziomu lustra wód gruntowych;

–

opracowywanie studium wykonalności, w tym raportu o barierach inwestycyjnych;

–

opracowanie informacji o klimacie inwestycyjnym dla danej lokalizacji;

–

opracowanie harmonogramów procesu inwestycyjnego;

–

analizy formalno-prawne nieruchomości;

–

analizy kosztowe makroniwelacji;

–

raporty o oddziaływaniu na środowisko naturalne;

–

15.

projekty doradczo-promocyjne, w tym działania rozpoznawcze w ocenie moŜliwości
utworzenia terenu inwestycyjnego dla danej lokalizacji oraz opracowanie informacji o
utworzonym terenie inwestycyjnym.
Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych
05 – Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw
a
Temat priorytetowy
08 – Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
63 – Opracowywanie i upowszechnianie innowacyjnych i bardziej wydajnych form organizacji pracy
b
Temat priorytetowy (dla interwencji
cross-financing)
01 – Pomoc bezzwrotna
c
Forma finansowania
00 – Nie dotyczy
d
Typ obszaru
Wszystkie oprócz 01 – w zakresie rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa i 02 – w zakresie rybołówstwa i
e
Działalność gospodarcza
akwakultury.
NUTS 0
f
Lokalizacja
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16.

Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach
działania
Zakres stosowania cross-financingu

17.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 wydanymi przez Ministra Rozwoju Regionalnego jako
Instytucję Zarządzającą PO IG.
Poddziałanie 6.2.1: Szkolenia specjalistyczne indywidualne i grupowe. Dofinansowaniem objęte
zostaną koszty uczestnictwa przedstawicieli COIE oraz kadry beneficjenta wspomagającej COIE w
niezbędnych szkoleniach zwiększających jakość świadczonych przez nich usług.
Poddziałanie 6.2.2: nie dotyczy

Beneficjenci
a
Typ beneficjentów

Poddziałanie 6.2.1 – minister właściwy ds. gospodarki
Poddziałanie 6.2.2 – jednostki samorządu terytorialnego
18.
b
Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy Poddziałanie 6.2.1 – centra obsługi inwestora i eksportera, instytucje świadczące usługi doradcze m.in.
przedsiębiorcom w ramach działania 6.1 „Paszport do eksportu”
społeczne bezpośrednio korzystające z
pomocy)
19.
Opis szczegółowego trybu przeprowadzania naboru i oceny projektów znajduje się w załączniku nr 4.3
Tryb przeprowadzania naboru i oceny
do Uszczegółowienia.
operacji/projektów
Część finansowa
20.
42 750 588 euro
Alokacja finansowa na działanie ogółem
21.
36 338 000 euro
Wkład ze środków unijnych na działanie
22.
6 412 588 euro
Wkład ze środków publicznych krajowych na
działanie
23.
Przewidywana wielkość środków prywatnych na Nie dotyczy
działanie
24.
85%
Maksymalny udział środków UE w kwocie
dofinansowania (%)
25.
6.2.1 – nie dotyczy
Minimalny wkład własny beneficjenta (%)
6.2.2 – 15 %
26.
Nie dotyczy
Pomoc publiczna
27.
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego
Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 wydanymi przez Ministra Rozwoju Regionalnego jako
Instytucję Zarządzającą PO IG.
28.
Nie dotyczy
Minimalna / Maksymalna wartość projektu
29.
Minimalna / Maksymalna kwota dofinansowania 6.2.1 – brak
6.2.2 – nie więcej niŜ 650 tys. PLN na projekt
30.
6.2.1 – płatności ponoszone ze środków budŜetowych będących w dyspozycji beneficjenta
Forma płatności
6.2.2 – refundacja
31.
Poddziałanie 6.2.1 – do 10% wartości wydatków kwalifikowanych projektu
Wysokość udziału cross-financingu (%)
Poddziałanie 6.2.2 – nie dotyczy
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DZIAŁANIE 6.3 Promocja turystycznych walorów Polski
1.

Nazwa programu operacyjnego

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

2.
3.

Numer i nazwa priorytetu
Nazwa Funduszu finansującego priorytet

6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

4.

Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i
Innowacyjności
Minister właściwy ds. gospodarki
Instytucja Pośrednicząca
Ministerstwo Gospodarki, Departament Funduszy Europejskich
Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca Nie dotyczy.
II stopnia)
Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego
Instytucja Certyfikująca
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Instytucji Certyfikującej
Nie dotyczy
Instytucja pośrednicząca w certyfikacji
Minister właściwy ds. finansów publicznych
Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie
płatności dokonywanych przez KE
Minister właściwy ds. gospodarki
Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie
Ministerstwo Gospodarki, Departament Funduszy Europejskich
płatności na rzecz beneficjentów
Numer i nazwa działania
6.3 Promocja turystycznych walorów Polski
Cel i uzasadnienie działania
Wzmocnienie konkurencyjności gospodarki poprzez promocję Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Instytucja Zarządzająca

Komplementarność z innymi działaniami i
priorytetami

Polska posiada wiele atrakcji turystycznych, stanowiących wartość na skalę europejską, a nawet światową,
jednak świadomość ich istnienia wśród turystów jest niska, a atrakcje te są rzadko promowane. W tej sytuacji
intensywna, kompleksowa promocja walorów turystycznych Polski przyczyni się w sposób istotny do
zwiększenia rozwoju i wzmocnienia konkurencyjności polskiej gospodarki.
W Regionalnych Programach Operacyjnych przewidziane jest dofinansowanie promocji atrakcji
turystycznych o znaczeniu lokalnym i regionalnym.
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14.

Przykładowe rodzaje projektów

Wspierane będą projekty obejmujące:
 przeprowadzanie badań i analiz marketingowych w obszarze turystyki lub zakup wyników takich badań i
analiz, a takŜe dystrybucja ich wyników;
 obsługę i rozbudowę ogólnopolskiego systemu informacji turystycznej wraz z narzędziami
umoŜliwiającymi rezerwację;
 tworzenie strategii i planów promocji;
 projektowanie i realizację działań o charakterze informacyjnym, promocyjnym, reklamowym,
obejmujących przeprowadzanie kampanii promocyjnych w kraju i za granicą, w szczególności z
wykorzystaniem ośrodków POIT jako sieci realizującej ww. zadania (wykorzystywane będą m.in.
multimedialne kampanie reklamowe, przygotowanie materiałów promocyjnychi informacyjnych),
wsparcie procesu tworzenia, rozwijania i promocji produktów turystycznych, tworzenie systemów
identyfikacji wizualnej;
 działania marketingowe w zakresie rozwoju i promocji turystyki biznesowej;
 działania marketingowe w ramach realizowanych kampanii produktowych, w tym takŜe organizacja
seminariów, warsztatów, wystąpień targowych, imprez promocyjnych, podróŜy studyjnych dla
przedstawicieli mediów i przedstawicieli branŜy turystycznej;

15.

16.

 kampanię informacyjno-promocyjną w kontekście przygotowań Polski do EURO 2012, w tym promocję
produktów turystycznych związanych geograficznie z miejscami, w których rozgrywane będą w kraju te
mistrzostwa.
Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych
57 – Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych
a
Temat priorytetowy
73 – Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe Ŝycie w szczególności
b
Temat priorytetowy (dla interwencji
poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz
cross-financing)
zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i
dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyŜszym.
01 – Pomoc bezzwrotna
c
Forma finansowania
00 – Nie dotyczy
d
Typ obszaru
Wszystkie oprócz 01 – w zakresie rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa i 02 – w zakresie rybołówstwa i
e
Działalność gospodarcza
akwakultury.
NUTS 0
f
Lokalizacja
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach
Gospodarka, 2007-2013 wydanymi przez Ministra Rozwoju Regionalnego jako Instytucję Zarządzającą PO
działania
IG.
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Zakres stosowania cross-financingu
17.

18.

19.

Beneficjenci
a
Typ beneficjentów
b
Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy
społeczne bezpośrednio korzystające z
pomocy)

Tryb przeprowadzania naboru i oceny
operacji/projektów

Część finansowa
20.
Alokacja finansowa na działanie ogółem
21.
Wkład ze środków unijnych na działanie
22.
Wkład ze środków publicznych krajowych na
działanie
23.
Przewidywana wielkość środków prywatnych na
działanie
24.
Maksymalny udział środków UE w kwocie
dofinansowania (%)
25.
Minimalny wkład własny beneficjenta (%)
26.
Pomoc publiczna
27.
Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków

28.
29.
30.
31.

Szkolenia: specjalistyczne indywidualne i grupowe.
Szkolenia stanowią uzupełnienie komponentu wspierania promocji i powinny być ściśle związane z
przedmiotem projektu. Ich celem powinno być podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pracowników
instytucji otoczenia biznesu z branŜy turystycznej (za wyjątkiem osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach)
lub popularyzacja wśród wybranych grup docelowych wiedzy o Polsce jako celu wyjazdów turystycznych.
Polska Organizacja Turystyczna
- konsumenci usług turystycznych,
- podmioty działające w branŜy turystycznej,
- instytucje otoczenia biznesu działające w branŜy turystycznej (np. Regionalne i Lokalne Organizacje
Turystyczne, samorządy gospodarcze, stowarzyszenia, itp.),
- media,
- osoby współpracujące z branŜą turystyczną (np. przewoźnicy turystyczni, itp).
Opis szczegółowego trybu przeprowadzania naboru i oceny projektów znajduje się w załączniku nr 4.3 do
Uszczegółowienia.
30 000 000 euro
25 500 000 euro
4 500 000 euro
Nie dotyczy
85%

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, 2007-2013 wydanymi przez Ministra Rozwoju Regionalnego jako Instytucję Zarządzającą PO
IG.
Nie dotyczy
Minimalna / Maksymalna wartość projektu
Minimalna / Maksymalna kwota dofinansowania Nie dotyczy
Zaliczka/refundacja
Forma płatności
Do 10% wartości wydatków kwalifikowanych projektu
Wysokość udziału cross-financingu (%)
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DZIAŁANIE 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym
1.

Nazwa programu operacyjnego

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

2.
3.

Numer i nazwa priorytetu
Nazwa Funduszu finansującego priorytet

6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

4.

Instytucja Zarządzająca

5.

Instytucja Pośrednicząca

Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i
Innowacyjności
Minister właściwy ds. gospodarki
Ministerstwo Gospodarki, Departament Funduszy Europejskich

6.

Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca Polska Organizacja Turystyczna
II stopnia)
Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego
Instytucja Certyfikująca
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Instytucji Certyfikującej
Nie dotyczy
Instytucja pośrednicząca w certyfikacji
Minister właściwy ds. finansów publicznych
Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie
płatności dokonywanych przez KE
Polska Organizacja Turystyczna
Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie
płatności na rzecz beneficjentów
Numer i nazwa działania
6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym
Cel i uzasadnienie działania
Wsparcie inwestycji dla stworzenia konkurencyjnych i innowacyjnych produktów turystycznych o
charakterze unikatowym i ponadregionalnym, przy jednoczesnym zachowaniu chłonności terenów
turystycznych i ich pojemności turystycznej. Z tego względu w PO IG przewidziano wsparcie
projektów o największym znaczeniu turystycznym, które przyczynią się do wzrostu atrakcyjności
kraju w świetle przygotowań do organizacji Mistrzostw Europy w Piłce NoŜnej EURO 2012.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W celu zwiększenia atrakcyjności Polski wśród turystów krajowych i zagranicznych konieczne jest
stworzenie produktów turystycznych, które docelowo staną się flagowymi atrakcjami kraju,
konsekwentnie wykorzystywanymi w akcjach promocyjnych Polski. Poprzez wzrost ruchu
turystycznego realizacja działania przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.
Dodatkowo, umoŜliwienie podmiotom wspólnego wdraŜania projektów przyczyni się do rozwijania
zasady partnerstwa oraz pogłębienia umiejętności wzajemnej współpracy pomiędzy poszczególnymi
instytucjami działającymi w branŜy turystycznej.
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13.

Komplementarność z innymi działaniami i
priorytetami

Działanie jest komplementarne do wsparcia oferowanego w ramach Regionalnych Programów
Operacyjnych, gdzie przewidziane jest dofinansowanie inwestycji w produkty turystyczne o znaczeniu
lokalnym i regionalnym.
Działanie jest komplementarne w stosunku do priorytetu XII Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko „Kultura i dziedzictwo kulturowe”, w ramach którego wsparciem objęte będą projekty z
zakresu ochrony i zachowania zabytków nieruchomych o znaczeniu ponadregionalnym, w tym
znajdujące się na liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO lub uznane
przez Prezydenta RP za Pomniki Historii, których beneficjentami są przedsiębiorstwa państwowe nie
działające w celu osiągnięcia zysku.
Pomoc w ramach PO IG moŜe być udzielona w zakresie wytwarzania produktów nie objętych
załącznikiem I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. W ramach działania dopuszczalne
jest równieŜ wsparcie dla projektów związanych z przetwórstwem produktów rolnych i obrotem tymi
produktami, z zastrzeŜeniem działalności określonych kodami PKD, wskazanych w rozporządzeniu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej
podstawowej produkcji rolnej i leśnej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 (Dz. U. 2007 nr 200 poz. 1444, z późn. zm.).

14.

Przykładowe rodzaje projektów

W ramach działania 6.4 wspierane będą projekty indywidualne wskazane w Obwieszczeniu Ministra
Rozwoju Regionalnego z dnia … w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (M.P. Nr…., poz…..), o następującym
charakterze:
 kompleksowe ponadregionalne projekty turystyczne obejmujące inwestycje w spójną
infrastrukturę unikatowych produktów turystycznych, w szczególności projekty realizowane w
formule partnerstwa kilku podmiotów. Preferowane będą projekty liniowe i sieciowe,
 projekty przewidujące wsparcie dla obiektów stanowiących wyjątkowe atrakcje turystyczne
znajdujące się na liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO lub
uznane przez Prezydenta RP za Pomniki Historii.
Preferowane będą projekty realizujące produkty turystyczne, które ze względu na swoją lokalizację
będą stanowić atrakcyjną ofertę turystyczną z punktu widzenia organizacji przez Polskę Mistrzostw
Europy w Piłce NoŜnej EURO 2012.
Projekty mogą obejmować równieŜ działania promocyjne, ściśle związane z realizowanymi w ramach
projektu inwestycjami.
W ramach działania 6.4 nie przewiduje się dofinansowania projektów z zakresu infrastruktury
noclegowej i gastronomicznej.
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15.

16.
17.

18.

19.

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych
57 – Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych
a
Temat priorytetowy
Nie dotyczy
b
Temat priorytetowy (dla interwencji
cross-financing)
01 – Pomoc bezzwrotna
c
Forma finansowania
00 – Nie dotyczy
d
Typ obszaru
Wszystkie oprócz 01 – w zakresie rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa i 02 – w zakresie rybołówstwa i
e
Działalność gospodarcza
akwakultury.
NUTS 0
f
Lokalizacja
Zgodnie z programem pomocowym wydanym przez ministra właściwego ds. turystyki
Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach
działania
Nie dotyczy
Zakres stosowania cross-financingu
Beneficjenci
Jednostki samorządu terytorialnego i instytucje im podległe, jednostki administracji rządowej
a
Typ beneficjentów
i instytucje im podległe, instytucje otoczenia biznesu, w tym izby gospodarcze, fundacje i
stowarzyszenia non–profit działające na rzecz sektora turystycznego, przedsiębiorcy.
b
Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy Turyści polscy i zagraniczni
społeczne bezpośrednio korzystające z
pomocy)
Opis szczegółowego trybu przeprowadzania naboru i oceny projektów znajduje się w załączniku nr 4.3
Tryb przeprowadzania naboru i oceny
do Uszczegółowienia.
operacji/projektów

Część finansowa
20.
Alokacja finansowa na działanie ogółem
21.
Wkład ze środków unijnych na działanie
22.
Wkład ze środków publicznych krajowych na
działanie
23.
Przewidywana wielkość środków prywatnych na
działanie
24.
Maksymalny udział środków UE w kwocie
dofinansowania (%)
25.
Minimalny wkład własny beneficjenta (%)
26.
Pomoc publiczna
27.
Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków
28.
Minimalna / Maksymalna wartość projektu
29.
Minimalna / Maksymalna kwota dofinansowania
30.
Forma płatności

138 002 447 euro
117 302 080 euro
20 700 367 euro
-85%
Zgodnie z programem pomocowym wydanym przez ministra właściwego ds. turystyki
j.w.
j.w.
Minimalna wartość całkowita projektu – 10 mln PLN.
Zgodnie z programem pomocowym wydanym przez ministra właściwego ds. turystyki
Zaliczka/refundacja w przypadku beneficjentów nieprowadzących działalności wykonywanej w celu
osiągnięcia zysku oraz w przypadku beneficjentów prowadzących działalność w celu osiągnięcia

114

zysku, jeŜeli projekt ma charakter infrastrukturalny z zakresu atrakcji turystycznych znajdujących się
na liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO lub uznanych przez
Prezydenta RP za Pomniki Historii (w związku z §9 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów
operacyjnych (Dz. U. Nr 175, poz. 1232)).

31.

Wysokość udziału cross-financingu (%)

Refundacja w przypadku pozostałych beneficjentów prowadzących działalność wykonywaną w celu
osiągnięcia zysku.
Nie dotyczy
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DZIAŁANIE 6.5 Promocja polskiej gospodarki
1.

Nazwa programu operacyjnego

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

2.
3.

Numer i nazwa priorytetu
Nazwa Funduszu finansującego priorytet

6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

4.

Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i
Innowacyjności
Minister właściwy ds. gospodarki
Instytucja Pośrednicząca
Ministerstwo Gospodarki, Departament Funduszy Europejskich
Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca Nie dotyczy
II stopnia)
Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego
Instytucja Certyfikująca
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Instytucji Certyfikującej
Nie dotyczy
Instytucja pośrednicząca w certyfikacji
Minister właściwy ds. finansów publicznych
Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie
płatności dokonywanych przez KE
Minister właściwy ds. gospodarki
Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie
Ministerstwo Gospodarki, Departament Funduszy Europejskich
płatności na rzecz beneficjentów
Numer i nazwa działania
6.5 Promocja polskiej gospodarki
Cel i uzasadnienie działania
Wzmocnienie konkurencyjności gospodarki poprzez poprawę wizerunku polskiej gospodarki wśród
partnerów międzynarodowych oraz poprawę dostępu do informacji o Polsce, moŜliwościach
nawiązania kontaktów gospodarczych.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Instytucja Zarządzająca

Istotnym elementem budowania pozycji konkurencyjnej polskiej gospodarki jest jej powiązanie z
rynkami międzynarodowymi poprzez: eksport, import, bezpośrednie inwestycje zagraniczne i
inwestycje dokonywane przez przedsiębiorców krajowych za granicą, współpraca podmiotów
krajowych (przedsiębiorców, jednostek naukowych) z partnerami zagranicznymi. Powiązania takie są
konieczne dla poszerzania rynków zbytu, nabywania nowych technologii i rozwiązań organizacyjnych,
ponadto umoŜliwiają prowadzenie działalności gospodarczej w sposób bardziej efektywny.
Trwałość i efektywność współpracy gospodarczej jest równieŜ uzaleŜniona od wizerunku gospodarki
jako całości. Obecnie wizerunek polskiej gospodarki na świecie jest raczej niekorzystny, a obieg
informacji o potencjalnych partnerach gospodarczych niepełny. W związku z tym istnieje konieczność
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13.

Komplementarność z innymi działaniami i
priorytetami

14.

Przykładowe rodzaje projektów

dofinansowania działań sprzyjających silniejszemu powiązaniu polskiej gospodarki z rynkiem
światowym poprzez przedstawienie Polski jako wiarygodnego partnera na rynku międzynarodowym, a
zarazem atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji. Działania te obejmują wieloletnią, spójną i
szerokozakrojoną promocję polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym m.in. poprzez badania
wizerunkowe, działania promocyjno – informacyjne, budowę i rozwój systemu obsługi
przedsiębiorców itp.
W Regionalnych Programach Operacyjnych przewidziane jest dofinansowanie działań związanych z
marketingiem regionalnym oraz wzmocnieniem powiązań gospodarki regionu z rynkami
międzynarodowymi.
 opracowanie załoŜeń kompleksowego programu promocji Polski w świecie, w tym badania
wizerunkowe wśród grup docelowych w krajach - priorytetowych rynkach docelowych,
opracowanie atrybutów marki Polska, podstawowych kierunków i narzędzi komunikacji tej
marki, w tym loga i hasła promocyjnego;
 organizacja i wsparcie udziału przedstawicieli Polski w duŜych przedsięwzięciach informacyjnopromocyjnych o charakterze międzynarodowym oraz imprezach promocyjnych kluczowych z
punkty widzenia kierunków priorytetowych dla rozwoju polskiego eksportu - wynikających ze
strategii promocji polskiej gospodarki;
 organizacja i wsparcie kompleksowych branŜowych programów promocji polskich specjalności
eksportowych – towarów i usług, produktów kultury, wykorzystujących róŜne formy promocji;
 budowa i rozwój interaktywnego systemu informatycznego obsługi przedsiębiorców inwestorów,
instytucji regionalnych i branŜowych, potencjalnych partnerów i kooperantów;
 działania informacyjne i promocyjne skierowane do potencjalnych uŜytkowników systemu
informatycznego obsługi przedsiębiorców;
 organizacja i wsparcie imprez promocyjnych o charakterze ogólnym, zwiększających stopień
rozpoznawalności Polski w świecie, w tym wydarzenia promujące Polskę i Polaków, polską
kulturę, jak organizacja imprez promocyjnych w kraju i za granicą;

15.

 kampanie informacyjno – promocyjne w mediach zagranicznych oraz przygotowanie i produkcja
materiałów promocyjnych do wykorzystania w promocji bezpośredniej (m.in. publikacji
prawnych, makroekonomicznych, sektorowych, poradnikowych, filmów i spotów reklamowych)
promujące Polskę jako wiarygodnego partnera gospodarczego i atrakcyjne miejsce do lokowania
inwestycji.
Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych
05 – Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorców i grup przedsiębiorców
a
Temat priorytetowy
14 – Usługi i aplikacje dla MSP (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja, itp.)
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16.

b

Temat priorytetowy (dla interwencji
cross-financing)

c
d
e

Forma finansowania
Typ obszaru
Działalność gospodarcza

f
Lokalizacja
Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach
działania
Zakres stosowania cross-financingu

17.
Beneficjenci
a
Typ beneficjentów
18.
b
Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy
społeczne bezpośrednio korzystające z
pomocy)
19.
Tryb przeprowadzania naboru i oceny
operacji/projektów
Część finansowa
20.
Alokacja finansowa na działanie ogółem
21.
Wkład ze środków unijnych na działanie
22.
Wkład ze środków publicznych krajowych na
działanie
23.
Przewidywana wielkość środków prywatnych na
działanie
24.
Maksymalny udział środków UE w
dofinansowaniu (%)
25.
Minimalny wkład własny beneficjenta (%)
26.
Pomoc publiczna
27.
Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków

28.
29.
30.

62 – Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe Ŝycie w przedsiębiorstwach; szkolenia i usługi
na rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian; promowanie
przedsiębiorczości i innowacji.
01 – Pomoc bezzwrotna
00 – Nie dotyczy
Wszystkie oprócz 01 – w zakresie rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa i 02 – w zakresie rybołówstwa i
akwakultury.
NUTS 0
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 wydanymi przez Ministra Rozwoju Regionalnego jako
Instytucję Zarządzającą PO IG.
Szkolenia: specjalistyczne indywidualne i grupowe.
Dofinansowaniem objęta jest organizacja szkoleń prowadzonych wyłącznie w celu realizacji projektu.
Szkolenia nie mogą stanowić samodzielnego projektu.
Minister właściwy ds. gospodarki
Instytucje otoczenia biznesu, przedsiębiorcy, media, społeczność międzynarodowa

Opis szczegółowego trybu przeprowadzania naboru i oceny projektów znajduje się w załączniku nr 4.3
do Uszczegółowienia.
78 040 000 euro
66 334 000 euro
11 706 000 euro
Nie dotyczy
85%

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 wydanymi przez Ministra Rozwoju Regionalnego jako
Instytucji Zarządzającej PO IG.
Nie dotyczy
Minimalna / Maksymalna wartość projektu
Minimalna / Maksymalna kwota dofinansowania Nie dotyczy
Płatności ponoszone ze środków budŜetowych będących w dyspozycji beneficjenta
Forma płatności
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31.

Wysokość udziału cross-financingu (%)

Do 10 % wartości wydatków kwalifikowanych projektu
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PRIORYTET VII
SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE - BUDOWA ELEKTRONICZNEJ ADMINSTRACJI
Skrócony opis priorytetu:
W ramach priorytetu 7. wspierane będą działania z zakresu budowy elektronicznej administracji.
Tworzenie elektronicznych usług publicznych na rzecz obywateli i przedsiębiorców będzie moŜliwe dzięki przebudowie zaplecza administracji publicznej
i utworzeniu w pełni zintegrowanych platform, które umoŜliwią świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną w kluczowych dla prowadzenia działalności
gospodarczej obszarach: m.in. rozliczeń podatkowych, ceł, opłat administracyjnych itp. Zakłada się, Ŝe zintegrowany system informatyczny elektronicznych usług
publicznych będzie bazował na innowacyjnych technologiach informatycznych.
Integracja po stronie danych zakłada dalszą rozbudowę i integrację ogólnokrajowej infrastruktury teleinformatycznej administracji publicznej, stanowiącej zaplecze
dla spójnej realizacji usług elektronicznych. UmoŜliwi ona nie tylko przesyłanie danych między poszczególnymi platformami, rejestrami elektronicznymi i samymi
urzędami, integrując jednostki administracji publicznej, ale teŜ zapewni zestaw niezbędnych usług horyzontalnych wspomagających świadczenie elektronicznych
usług publicznych, m.in. dzięki systemowi elektronicznego poświadczenia toŜsamości (eID).
Istotnym obszarem interwencji w ramach osi priorytetowej będzie równieŜ tworzenie i rozwój polskich zasobów cyfrowych w Internecie, w szczególności zasobów
o istotnym znaczeniu dla konkurencyjności polskiej gospodarki w UE, rozwoju przedsiębiorczości oraz zwiększenia spójności społecznej
i gospodarczej. Podstawowym zadaniem w tym zakresie będzie przebudowa i integracja rejestrów państwowych w celu zapewnienia bezpiecznego
i skutecznego dostępu do zawartych w nich danych oraz rozwój systemów udostępniania informacji publicznej.
Priorytet 7. jest spójny z priorytetem 8., mającym na celu rozwój gospodarki elektronicznej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu.
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PRIORYTET 7 Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji
1.

Nazwa programu operacyjnego

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

2.

Numer i nazwa priorytetu

7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji

3.

Nazwa Funduszu finansującego priorytet

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

4.

Instytucja Zarządzająca

Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i
Innowacyjności

5.

Instytucja Pośrednicząca

Minister właściwy ds. informatyzacji
Ministerstwo Spraw Wewnątrznych i Administracji, Departament Informatyzacji

6.

Instytucja WdraŜająca / Instytucja
Pośrednicząca II stopnia

7. Instytucja Certyfikująca

Władza WdraŜająca Programy Europejskie
Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Instytucji Certyfikującej

8.

Instytucja pośrednicząca w certyfikacji

Nie dotyczy

9.

Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie
płatności dokonywanych przez KE

Minister właściwy ds. finansów publicznych

10. Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie
płatności na rzecz beneficjentów

Władza WdraŜająca Programy Europejskie – dla projektów indywidualnych

11. Numer i nazwa działania

Nie dotyczy

12. Cel i uzasadnienie działania

Wsparcie w ramach priorytetu polega na utworzeniu rozległej, ogólnokrajowej infrastruktury
teleinformatycznej, umoŜliwiającej przesyłanie danych pomiędzy poszczególnymi platformami usług
elektronicznych, portalami dziedzinowymi, rejestrami elektronicznymi i samymi urzędami, stanowiącej
niezbędne zaplecze dla elektronicznych usług publicznych świadczonych dla obywateli
i przedsiębiorców (back-office). Infrastruktura ta będzie wspomagać działania zarówno administracji

Minister właściwy ds. informatyzacji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament
Informatyzacji – dla projektu systemowego
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rządowej, jak i samorządowej.
Zbudowana dzięki wsparciu infrastruktura zapewni podstawę do utworzenia centralnego archiwum
elektronicznego obiegu spraw i dokumentów dla całej administracji publicznej w Polsce. Będzie to
istotnym elementem poprawy efektywności pracy administracji publicznej przy zwiększeniu
przejrzystości jej działania.
W ramach priorytetu przewiduje się uruchamianie następujących usług wspomagających świadczenie
elektronicznych usług publicznych na rzecz obywateli i przedsiębiorców:
- elektroniczny obieg spraw i dokumentów,
- dostęp do rejestrów państwowych,
- podpis elektroniczny i system elektronicznych toŜsamości (eID).
Wprowadzone rozwiązania ułatwią prowadzenie działalności gospodarczej, m.in. poprzez likwidację
barier na styku biznes-administracja, a takŜe przez zwiększenie moŜliwości wykorzystania zasobów
informacji publicznej przez przedsiębiorców. Przyczynią się takŜe do ułatwienia kontaktu obywateli
z administracją publiczną i załatwiania spraw.
Tworzone będą dziedzinowe platformy e-usług na potrzeby obsługi przedsiębiorców. Zostaną one
zintegrowane na centralnej platformie, umoŜliwiającej świadczenie e-usług w obszarach kluczowych dla
działalności gospodarczej, takich jak np. rozliczenia podatkowe, cła, opłaty administracyjne, obrót
towarowy i jego rozliczanie, rejestracja działalności gospodarczej, obsługa zamówień publicznych,
dostęp do baz informacji gospodarczej (m.in. bazy patentów).
Rozwijane będą polskie zasoby cyfrowe w Internecie, w szczególności te o istotnym znaczeniu dla
konkurencyjnej pozycji polskiej gospodarki w UE, rozwoju przedsiębiorczości oraz zwiększenia
spójności społeczneji gospodarczej. Przewidywane są przede wszystkim projekty dot. informacji
publicznej (w tym informacji prawnej) oraz informacji wielojęzycznejw polskich serwisach
internetowych.
Dzięki wielokanałowemu charakterowi platform będą świadczone usługi przez Internet, w oparciu
o technologie mobilne (GSM/UMTS) oraz alternatywne kanały dostępu do Internetu, jak np. telewizja
cyfrowa. Elementem systemu będą równieŜ wielokanałowe platformy transakcyjne umoŜliwiające
wnoszenie opłat administracyjnych, a takŜe świadczenie usług pomocniczych wspierających wymianę
towarów i usług (m.in. serwisy dotyczące finansów, kursów walut, notowań giełdowych).
Przewidziane jest równieŜ udostępnianie oraz upowszechnianie standardów elektronicznego
komunikowania się pomiędzy przedsiębiorstwami, a takŜe w obszarze administracja-przedsiębiorstwo
(projekty szkoleniowe).
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W ramach priorytetu zrealizowany będzie równieŜ projekt systemowy27 Władzy WdraŜającej Programy
Europejskie.
13. Komplementarność z innymi działaniami i
priorytetami

PO Kapitał Ludzki: Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna i Priorytet V: Dobre rządzenie
Regionalne Programy Operacyjne w zakresie następujących projektów realizowanych przez jednostki
administracji publicznej (samorządowej i rządowej) oraz podległe im jednostki organizacyjne
realizujące ww. typów projektów lub konsorcja administracji publicznej (samorządowej i rządowej):
 tworzenia i wdraŜania systemów informatycznych na poziomie regionalnym, ponadlokalnym
i lokalnym w zakresie e-government zwiększających zakres oraz dostępność usług świadczonych
drogą elektroniczną (front-office),
 budowy zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji publicznej na
poziomie regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym (back-office),
 elektronicznych usług i treści dla biznesu i obywateli – dziedzinowych platform usług, rozwoju
zasobów cyfrowych, na poziomie regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym.
Pozostałe priorytety PO IG, w szczególności priorytet 8.

14. Przykładowe rodzaje projektów

W ramach priorytetu 7 realizowane będą projekty indywidualne zamieszczone w Obwieszczeniu
Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (M.P. z dnia 2 kwietnia 2008 r. Nr
27, poz. 260).
W ramach priorytetu dofinansowaniem zostaną objęte 3 typy projektów:
Typ 1:
- przystosowanie infrastruktury teleinformatycznej, umoŜliwiającej wymianę danych pomiędzy
dziedzinowymi platformami e-usług, rejestrami elektronicznymi i urzędami. Infrastruktura obejmie
administrację wszystkich szczebli,
- budowa lub rozbudowa systemów informatycznych administracji publicznej wspomagających
zarządzanie w sektorze publicznym,
- wdraŜanie elektronicznego obiegu spraw i dokumentów,
- informatyzacja rejestrów państwowych oraz zapewnienie dostępu do elektronicznych rejestrów,
- wdraŜanie elektronicznego podpisu i systemu elektronicznych toŜsamości (eID),

27

Projekt systemowy, zgodnie z art. 28 ust. 1, pkt 2 znowelizowanej ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, polega na dofinansowaniu realizacji
zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach.
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- rozbudowa centralnej platformy usług elektronicznych.
Typ 2:
- budowa dziedzinowych platform e-usług na potrzeby obsługi przedsiębiorców oraz obywateli
w obszarach kluczowych dla działalności gospodarczej, jak np. rozliczenia podatkowe, cła, opłaty
administracyjne, obrót towarowy i jego rozliczanie, rejestracja działalności gospodarczej, obsługa
zamówień publicznych, dostęp do baz informacji gospodarczej (m.in. bazy patentów) oraz usług
administracji dla obywateli.
- integracja platform dziedzinowych na centralnej platformie umoŜliwiającej świadczenie e-usług.
- budowa wielokanałowych platform transakcyjnych umoŜliwiających wnoszenie opłat
administracyjnych, a takŜe świadczenie usług pomocniczych wspierających wymianę towarów i usług
(m.in. serwisy dotyczące finansów, kursów walut, notowań giełdowych).
- udostępnianie oraz upowszechnianie standardów elektronicznego komunikowania się pomiędzy
przedsiębiorstwami, a takŜe w obszarze administracja – przedsiębiorstwo oraz administracja-obywatel
(projekty szkoleniowe).
Typ 3:
Projekt systemowy28 polegający na realizacji działań związanych z koordynacją prac prowadzonych
w ramach poszczególnych projektów typu 1. i 2. Będzie on polegać na zapewnieniu, tam gdzie jest to
niezbędne, jednorodności tworzonych systemów oraz ich kompatybilności z innymi programami
operacyjnymi realizowanymi na poziomie regionalnym oraz programem operacyjnym obejmującym
województwa Polski wschodniej. Zapewni dostęp do pełnego zbioru danych o realizacji całego
działania. W ramach projektu prowadzone będą równieŜ akcje promocyjne i informacyjne.
15. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych
a

Temat priorytetowy

11 – Technologie informacyjne i telekomunikacyjne (dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność,
zapobieganie zagroŜeniom, badania, innowacje, treści cyfrowe itp.)
12 – Technologie informacyjne i komunikacyjne (TEN-ICT)
13 – Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja itp.)
14 – Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel, kształcenie i szkolenie, tworzenie sieci itp.)
15 – Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do ICT i ich wydajne uŜytkowanie

b

Forma finansowania

01 – Pomoc bezzwrotna

28

Projekt systemowy, zgodnie z art. 28 ust. 1, pkt 2 znowelizowanej ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, polega na dofinansowaniu realizacji
zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach.
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c

Typ obszaru

00 – Nie dotyczy

d

Działalność gospodarcza

17 – Administracja publiczna

e

Lokalizacja

NUTS 0

16. Lista wydatków kwalifikowanych w ramach
działania

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowej
klasyfikacji wydatków strukturalnych oraz z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 wydanymi przez Ministra
Rozwoju Regionalnego jako Instytucję Zarządzającą PO IG.

17. Zakres stosowania cross-financingu

Szkolenia specjalistyczne.
Dofinansowaniem objęte są koszty uczestnictwa w niezbędnych szkoleniach wykorzystywanych
wyłączenie w celu realizacji projektu. Szkolenia nie mogą stanowić odrębnego projektu.

Beneficjenci
a

Typ beneficjentów

−

jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe,

−

instytucje prowadzące państwowe ewidencje i rejestry na podstawie ustaw,

−

konsorcja jednostek administracji publicznej z przedsiębiorstwami, organizacjami
pozarządowymi, organami samorządu zawodowego lub jednostkami badawczo –
rozwojowymi,

−

Władza WdraŜająca Programy Europejskie (wyłącznie dla projektu typu 3.)

18.

b

Grupy docelowe (osoby, instytucje,
grupy społeczne bezpośrednio
korzystające z pomocy)

19. Tryb przeprowadzania naboru i oceny
operacji/projektów

Nie dotyczy

Opis szczegółowego trybu przeprowadzania naboru i oceny projektów znajduje się w Załączniku nr 4.3
Opis systemu wdraŜania działań.

Część finansowa
20. Alokacja finansowa na działanie ogółem

788 235 294 euro

21. Wkład ze środków unijnych na działanie

670 000 000 euro

22. Wkład ze środków publicznych krajowych na 118 235 294 euro
działanie
23. Przewidywana wielkość środków prywatnych
na działanie

--
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24. Maksymalny udział środków UE w kwocie
dofinansowania (w %)

85% (wkład krajowy w wysokości 15 % wydatków kwalifikowalnych zostanie zapewniony dla
wszystkich projektów ze środków części 27 „informatyzacja” budŜetu państwa przeznaczonych na
zapewnienie krajowego wkładu publicznego).

25. Minimalny wkład własny beneficjenta

0%

26. Pomoc publiczna

Nie dotyczy

27. Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności
wydatków

1 stycznia 2007 r.

28. Minimalna/Maksymalna wartość projektu

Nie dotyczy

29. Minimalna/Maksymalna kwota
dofinansowania

Nie dotyczy

30. Forma płatności
31. Wysokość udziału cross-financingu (%)

Płatności ponoszone ze środków budŜetowych będących w dyspozycji beneficjenta
Do 10% wartości wydatków kwalifikowanych projektu
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PRIORYTET VIII
SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE – ZWIĘKSZANIE INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI

Skrócony opis osi priorytetowej:
W ramach priorytetu 8. wspierane będą działania w zakresie tworzenia usług elektronicznych, tworzenia elektronicznej komunikacji między przedsiębiorstwami, jak
równieŜ przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.
Wsparcie tworzenia i świadczenia eUsług dla obywateli i przedsiębiorstw będzie polegać na udzielaniu mikro- i małym przedsiębiorcom prowadzącym działalność
gospodarczą nie dłuŜej niŜ 1 rok dotacji na wykonanie projektu w zakresie tworzenia produktów cyfrowych i udostępniania usług w postaci cyfrowej dotyczących
róŜnych dziedzin. Instrument przewiduje moŜliwość zakupu przez przedsiębiorcę usług firm doradczych i informatycznych, dzięki czemu działalność na rynku
usług elektronicznych będą mogli rozpoczynać przedsiębiorcy o róŜnych specjalnościach.
Ponadto wspierane będzie tworzenie usług elektronicznych świadczonych między przedsiębiorstwami, a takŜe wykorzystanie nowoczesnych technologii
w przedsiębiorstwach. Wsparcie będzie udzielane przedsięwzięciom typu B2B o charakterze zarówno technicznym (informatycznym), jak i organizacyjnym,
prowadzącym do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej.
Niezbędnym elementem/uzupełnieniem powyŜszych działań będzie zapewnienie obywatelom dostępu do Internetu szerokopasmowego. Wsparcie w tym zakresie
będzie polegać na częściowym lub całkowitym pokryciu kosztów dostępu do Internetu szerokopasmowego dla potencjalnie wykluczonych ze społeczeństwa
informacyjnego gospodarstw domowych, z poszanowaniem zasad konkurencji rynkowej i neutralności technologicznej. Dodatkowo będzie istniała moŜliwość
zapewnienia niezbędnego sprzętu i oprogramowania – pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich warunków jego uŜytkowania – jak równieŜ uzyskanie pomocy
technicznej przy instalowaniu sprzętu w domu. Istnieje równieŜ moŜliwość serwisowania ww. sprzętu oraz przeprowadzenie niezbędnych szkoleń dla beneficjentów
ostatecznych. Wspierana będzie równieŜ działalność małych i średnich przedsiębiorców, polegająca na zapewnieniu szerokopasmowego dostępu do Internetu na
odcinku tzw. „ostatniej mili” na obszarach, na których działalność ta jest nieopłacalna finansowo.
Priorytet 8. będzie realizowany w synergii z priorytetem 7., mającym na celu rozwój e-usług publicznych wspierających rozwój gospodarczy i zmniejszanie barier
administracyjnych dla innowacyjnej działalności gospodarczej.
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DZIAŁANIE 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
1.

Nazwa programu operacyjnego

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

2.

Numer i nazwa priorytetu

8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

3.

Nazwa Funduszu finansującego priorytet

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

4.

Instytucja Zarządzająca

Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i
Innowacyjności

5.

Instytucja Pośrednicząca

Minister właściwy ds. informatyzacji
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament Informatyzacji

6.

Instytucja WdraŜająca / Instytucja
Pośrednicząca II stopnia

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

7.

Instytucja Certyfikująca

Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Instytucji Certyfikującej
Nie dotyczy

8.

Instytucja pośrednicząca w certyfikacji

9.

Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie Minister właściwy ds. finansów publicznych
płatności dokonywanych przez KE

10. Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie
płatności na rzecz beneficjentów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

11. Numer i nazwa działania

8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

12. Cel i uzasadnienie działania

Celem działania jest stymulowanie rozwoju rynku usług świadczonych w formie elektronicznej (e-usług)
poprzez wsparcie mikro- i małych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą nie dłuŜej

Minister właściwy ds. informatyzacji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament
Informatyzacji – dla projektu systemowego
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niŜ 1 rok od dnia rejestracji. Dofinansowaniem objęte zostaną projekty polegające na świadczeniu usług
drogą elektroniczną i ewentualnym wytworzeniu produktów cyfrowych29, niezbędnych do świadczenia
tych usług.
W ramach działania będą dofinansowywane projekty mające na celu świadczenie usług drogą
elektroniczną (e-usług) spełniających łącznie następujące warunki30:
1) są świadczone w sposób częściowo lub całkowicie zautomatyzowany przez technologię
informacyjną i wymagają niewielkiego udziału człowieka po stronie usługodawcy,
2) polegają na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą systemów teleinformatycznych
w publicznych sieciach telekomunikacyjnych,
3) są świadczone na indywidualne Ŝądanie usługobiorcy,

4) są wykonywane bez jednoczesnej obecności stron w tej samej lokalizacji.
W ramach działania nie będą dofinansowywane projekty mające na celu świadczenie usług: hostingu,
poczty elektronicznej oraz rejestracji i utrzymania domen internetowych.
Działanie to przyczyni się do:
1) stymulowania podaŜy usług i produktów cyfrowych,
2) wykształcenia szerokiej grupy specjalistów łączących wiedzę merytoryczną z róŜnych dziedzin
z doświadczeniem w gospodarce elektronicznej.
13. Komplementarność z innymi działaniami i
priorytetami

Pozostałe priorytety PO IG w zakresie wdraŜania rozwiązań ICT jako moŜliwego komponentu projektów
inwestycyjnych.
Regionalne Programy Operacyjne dla projektów realizowanych przez mikro- i małych przedsiębiorców
działających dłuŜej niŜ 1 rok oraz średnich przedsiębiorstw bez ograniczenia czasu ich działalności
w zakresie e-usług o wymiarze regionalnym i lokalnym, wsparcie wdraŜania ICT w przedsiębiorstwach
oraz zapewnienia szerokiego dostępu i wykorzystania technik ICT dla MŚP, platform na poziomie
regionalnym i lokalnym.
PO Kapitał Ludzki: Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw
oraz poprawa stanu zdrowia pracujących oraz Priorytet IV Szkolnictwo wyŜsze i nauka.
Pomoc w ramach PO IG moŜe być udzielona w zakresie wytwarzania produktów nie objętych

29

Produkt cyfrowy jest plikiem zawierającym informację zapisaną w postaci cyfrowej, będącą przedmiotem działalności gospodarczej lub publicznej. Cztery główne typy
produktów cyfrowych to: dokumenty, pieniądze (instrumenty finansowe), oprogramowanie i utwory autorskie (tekstowe, głosowe i wizyjne). Produkty cyfrowe mogą być
przedmiotem bezpośredniego handlu, czyli mogą być bezpośrednio kupowane i sprzedawane, mogą być sprzedawane licencje na korzystanie z nich, lub mogą być składnikiem
innych produktów lub usług. W tym trzecim przypadku ich koszty są wliczone w cenę tych innych produktów lub usług.
30

Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204).

129

załącznikiem I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. W ramach działania dopuszczalne jest
równieŜ wsparcie dla projektów związanych z przetwórstwem produktów rolnych i obrotem tymi
produktami, z zastrzeŜeniem działalności określonych kodami PKD, wskazanych w rozporządzeniu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i
trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej
produkcji rolnej i leśnej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U.
2007 nr 200 poz. 1444, z późn. zm.).
14. Przykładowe rodzaje projektów

W ramach działania będą oferowane następujące typy instrumentów wsparcia:
Typ 1:
wsparcie w formie dotacji na realizację indywidualnych projektów mikro- oraz małych przedsiębiorców,
prowadzących działalność gospodarczą nie dłuŜej niŜ 1 rok od dnia rejestracji, mających na celu
świadczenie usług drogą elektroniczną i ewentualne wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do
świadczenia tych usług. Dany beneficjent otrzyma wsparcie tylko na jeden projekt w ramach działania 8.1.
Projekt będzie objęty dofinansowaniem przez okres nie dłuŜszy niŜ 24 miesiące.
Typ 2:
projekt systemowy31 – wsparcie w formie dotacji dla Instytucji WdraŜającej na utworzenie i prowadzenie
specjalistycznego portalu internetowego na potrzeby działań 8.1 i 8.2 oraz promowanie działania i
informowanie potencjalnych beneficjentów o moŜliwości uzyskania wsparcia poprzez organizowanie
kampanii informacyjnych, promocji w mediach elektronicznych i tradycyjnych, organizowanie
seminariów i konferencji.

15. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych
a

Temat priorytetowy

13 – Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja itp.)
14 – Usługi i aplikacje dla MSP (e-handel, kształcenie i szkolenie, tworzenie sieci itp.)
15 – Inne działania mające na celu poprawę dostępu MSP do ICT i ich wydajne uŜytkowanie

b

Forma finansowania

01 – Pomoc bezzwrotna

c

Typ obszaru

00 – Nie dotyczy

31

Projekt systemowy, zgodnie z art. 28 ust. 1, pkt 2 znowelizowanej ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, polega na dofinansowaniu realizacji
zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach.
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d

Działalność gospodarcza

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia … 2008 r. w sprawie udzielania
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej.
Wszystkie za wyjątkiem 01 – w zakresie rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa, 02 – w zakresie rybołówstwa i
akwakultury, 07 – w sektorze górnictwa węgla.

e

Lokalizacja

NUTS 0

16. Lista wydatków kwalifikowanych w ramach Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia … 2008 r. w sprawie udzielania
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego
działania
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej.
17.

Zakres stosowania cross-financingu

Szkolenia specjalistyczne.
Dofinansowaniem objęte są koszty uczestnictwa w niezbędnych szkoleniach wykorzystywanych
wyłącznie w celu realizacji projektu. Szkolenia nie mogą stanowić odrębnego projektu.

Beneficjenci
a

Typ beneficjentów

18.

Przedsiębiorcy z grupy mikro- i małych przedsiębiorców posiadający siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku osoby fizycznej – miejsce zamieszkania na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzący działalność gospodarczą nie dłuŜej niŜ 1 rok od dnia rejestracji,
rozumianego jako wpis do odpowiedniego rejestru (w zakresie projektów typu 1).
Instytucja wdraŜająca (w zakresie projektu typu 2).

b

19.

Grupy docelowe (osoby, instytucje,
grupy społeczne bezpośrednio
korzystające z pomocy)

Tryb przeprowadzania naboru i oceny
operacji/projektów

Nie dotyczy

Opis szczegółowego trybu przeprowadzania naboru i oceny projektów znajduje się w Załączniku nr 4.3
Opis systemu wdraŜania działań.

Część finansowa
20.

Alokacja finansowa na działanie ogółem

390 635 294 euro

21.

Wkład ze środków unijnych na działanie

332 040 000 euro

22.

Wkład ze środków publicznych krajowych
na działanie

58 595 294 euro

23.

Przewidywana wielkość środków
prywatnych na działanie

--
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24.

Maksymalny udział środków UE w kwocie
dofinansowania (w %)

85%

25.

Minimalny wkład własny beneficjenta

Dla projektów typu 1 - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia … 2008 r.
w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, na wspieranie tworzenia i rozwoju
gospodarki elektroniczne.j
Dla projektu typu 2 – nie dotyczy.

26.

Pomoc publiczna

Dla projektów typu 1 – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia … 2008 r.
w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, na wspieranie tworzenia i rozwoju
gospodarki elektronicznej.
Dla projektu typu 2 – nie dotyczy.

27.

Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności
wydatków

Dla projektów typu 1 – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia … 2008 r.
w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, na wspieranie tworzenia i rozwoju
gospodarki elektronicznej.
Dla projektu typu 2 – zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

28.

Minimalna/Maksymalna wartość projektu

Dla projektów typu 1 – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia … 2008 r.
w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, na wspieranie tworzenia i rozwoju
gospodarki elektronicznej.
Dla projektu typu 2 – nie dotyczy.

29.

Minimalna/Maksymalna kwota
dofinansowania

Dla projektów typu 1 – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia … 2008 r.
w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, na wspieranie tworzenia i rozwoju
gospodarki elektronicznej.
Dla projektu typu 2 – nie dotyczy.

30.

Forma płatności

Dla projektów typu 1 – refundacja
Dla projektu typu 2 – zaliczka/refundacja

31.

Wysokość udziału cross-financingu (%)

Do 10% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.
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DZIAŁANIE 8.2 Wspieranie wdraŜania elektronicznego biznesu typu B2B
1. Nazwa programu operacyjnego

Innowacyjna Gospodarka

2. Numer i nazwa priorytetu

8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

3. Nazwa Funduszu finansującego priorytet

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

4. Instytucja Zarządzająca

Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności
i Innowacyjności

5. Instytucja Pośrednicząca

Minister właściwy ds. informatyzacji
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament Informatyzacji

6. Instytucja WdraŜająca / Instytucja
Pośrednicząca II stopnia

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

7. Instytucja Certyfikująca

Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Instytucji Certyfikującej

8. Instytucja pośrednicząca w certyfikacji

Nie dotyczy

9. Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie
płatności dokonywanych przez KE

Minister właściwy ds. finansów publicznych

10. Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie
płatności na rzecz beneficjentów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

11. Numer i nazwa działania

8.2. Wspieranie wdraŜania elektronicznego biznesu typu B2B

12. Cel i uzasadnienie działania

Celem działania jest stymulowanie tworzenia wspólnych przedsięwzięć biznesowych prowadzonych
w formie elektronicznej.
WdraŜanie ICT w przedsiębiorstwach i tworzenie usług elektronicznych dla przedsiębiorstw oraz między
przedsiębiorstwami (tzw. Business–to-Business - B2B) jest w coraz większym stopniu stosowane zarówno
na europejskim, jak i globalnym rynku. Szerokie wprowadzenie go wśród polskich przedsiębiorstw jest
niezbędne, jeśli mają one efektywnie współpracować z europejskimi partnerami.
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Szczególnie istotne jest stymulowanie tej formy współpracy z partnerami biznesowymi wśród mikro-,
małych i średnich przedsiębiorców, którym stwarza ona szansę udziału w rynkach o zasięgu
ponadregionalnym, jednocześnie znacząco zmniejszając koszty produkcji i dystrybucji.
13. Komplementarność z innymi działaniami i
priorytetami

Pozostałe priorytety PO IG w zakresie wdraŜania rozwiązań ICT jako moŜliwego komponentu projektów
inwestycyjnych, w szczególności w działaniu 5.1.
Pomoc w ramach PO IG moŜe być udzielona w zakresie wytwarzania produktów nie objętych
załącznikiem I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. W ramach działania dopuszczalne jest
równieŜ wsparcie dla projektów związanych z przetwórstwem produktów rolnych i obrotem tymi
produktami, z zastrzeŜeniem działalności określonych kodami PKD, wskazanych w rozporządzeniu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i
trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej
produkcji rolnej i leśnej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U.
2007 nr 200 poz. 1444, z późn. zm.).

14. Przykładowe rodzaje projektów

Przedmiotem wsparcia będą przedsięwzięcia o charakterze zarówno technicznym (informatycznym), jak
i organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej,
obejmujących trzech lub więcej współpracujących przedsiębiorców.
Typowy projekt obejmuje wdraŜanie nowych lub integrację istniejących systemów informatycznych
przedsiębiorstw, mających na celu umoŜliwienie automatyzacji wymiany informacji pomiędzy systemami
informatycznymi współpracujących przedsiębiorców.
Wsparciem nie będą objęte klastry innowacyjne, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach
innych osi priorytetowych PO IG i RPO.
Projekt będzie objęty dofinansowaniem przez okres nie dłuŜszy niŜ 24 miesiące.

15. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych
a

Temat priorytetowy

14 – Usługi i aplikacje dla MSP (e-handel, kształcenie i szkolenie, tworzenie sieci itp.)
15 – Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do ICT i ich wydajne uŜytkowanie

b

Forma finansowania

01 – Pomoc bezzwrotna

c

Typ obszaru

00 – Nie dotyczy
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d

Działalność gospodarcza

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia … 2008 r. w sprawie udzielania
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej.
Wszystkie za wyjątkiem 01 – w zakresie rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa, 02 – w zakresie rybołówstwa,
03 – w zakresie wytwarzania i obrotu produktami mającymi imitować lub zastępować mleko i przetwory
mleczne, 04 – w zakresie włókien syntetycznych, 07 – w sektorze górnictwa węgla, hutnictwa Ŝelaza i
stali, 12 – w sektorze budownictwa okrętowego.

e

Lokalizacja

NUTS 0

16. Lista wydatków kwalifikowanych w ramach
działania

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia … 2008 r. w sprawie udzielania
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej.

17. Zakres stosowania cross-financingu

Szkolenia specjalistyczne.
Dofinansowaniem objęte są koszty uczestnictwa w niezbędnych szkoleniach wykorzystywanych
wyłączenie w celu realizacji projektu. Szkolenia nie mogą stanowić odrębnego projektu.

Beneficjenci
A

Typ beneficjentów

Mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
a w przypadku osoby fizycznej – miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
współpracujący na podstawie zawartych umów o współpracy z co najmniej dwoma innymi
przedsiębiorcami, planujący współpracę biznesową w oparciu o rozwiązania elektroniczne poprzez
wdraŜanie i integrację nowych systemów informatycznych (lub dotychczasowych systemów
informatycznych) i automatyzację realizowanych między sobą procesów biznesowych – z wyłączeniem
klastrów innowacyjnych.

B

Grupy docelowe (osoby, instytucje,
grupy społeczne bezpośrednio
korzystające z pomocy)

Przedsiębiorcy planujący współpracę biznesową w oparciu o rozwiązania elektroniczne poprzez
wdraŜanie i integrację nowych systemów informatycznych (lub dotychczasowych systemów
informatycznych) i automatyzację realizowanych między sobą procesów biznesowych – z wyłączeniem
klastrów innowacyjnych.

18.

19. Tryb przeprowadzania naboru i oceny
operacji/projektów

Opis szczegółowego trybu przeprowadzania naboru i oceny projektów znajduje się w Załączniku nr 4.3
Opis systemu wdraŜania działań.

Część finansowa
20. Alokacja finansowa na działanie ogółem

460 817 882 euro

21. Wkład ze środków unijnych na działanie

391 695 200 euro

22. Wkład ze środków publicznych krajowych na 69 122 682 euro
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działanie
23. Przewidywana wielkość środków prywatnych -na działanie
24. Maksymalny udział środków UE w kwocie
dofinansowania (w %)

85%

25. Minimalny wkład własny beneficjenta

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia … 2008 r. w sprawie udzielania przez
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej.

26. Pomoc publiczna

j.w.

27. Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności
wydatków

j.w.

28. Minimalna/Maksymalna wartość projektu

Nie dotyczy

29. Minimalna/Maksymalna kwota
dofinansowania

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia … 2008 r. w sprawie udzielania przez
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej.

30. Forma płatności

Refundacja

31. Wysokość udziału cross-financingu (%)

Do 10% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.
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DZIAŁANIE 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion
1. Nazwa programu operacyjnego

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

2. Numer i nazwa priorytetu

8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

3. Nazwa Funduszu finansującego priorytet

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

4. Instytucja Zarządzająca

Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i
Innowacyjności

5. Instytucja Pośrednicząca

Minister właściwy ds. informatyzacji
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament Informatyzacji

6. Instytucja WdraŜająca / Instytucja

Władza WdraŜająca Programy Europejskie

Pośrednicząca II stopnia

7. Instytucja Certyfikująca

Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Instytucji Certyfikującej

8. Instytucja pośrednicząca w certyfikacji

Nie dotyczy

9. Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie

Minister właściwy ds. finansów publicznych

płatności dokonywanych przez KE

10. Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie

Władza WdraŜająca Programy Europejskie

płatności na rzecz beneficjentów

11. Numer i nazwa działania

8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

12. Cel i uzasadnienie działania

Działanie ma na celu zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagroŜonych wykluczeniem cyfrowym z
powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.
Penetracja Internetu szerokopasmowego w Polsce jest znacznie niŜsza od średniej europejskiej.
Szczególnie niekorzystnie sytuacja wygląda na obszarach wiejskich oraz wśród osób o najniŜszych
dochodach. W sposób znaczący zawęŜa to krąg potencjalnych odbiorców usług i treści cyfrowych. Jego
rozszerzenie – przy uwzględnieniu konieczności prowadzenia szerokiego zakresu szkoleń i działalności
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promocyjnej - powinno przyczynić się do znaczącego wzrostu popytu na te treści i usługi, a tym samym –
pozytywnie wpłynąć na rozwój rynku usług cyfrowych w Polsce.
W perspektywie długoterminowej spodziewany jest pozytywny wpływ działania na rozwój ekonomiczny
regionów i grup obecnie zagroŜonych wykluczeniem społecznym poprzez stworzenie moŜliwości
aktywnego udziału w nowoczesnym Ŝyciu gospodarczym.
Działanie polega na sfinansowaniu dostępu do Internetu osobom o niskich dochodach, które są zagroŜone
wykluczeniem cyfrowym. Będzie miało ono charakter dotacji przekazywanej jednostkom samorządu
terytorialnego (JST) lub konsorcjom JST i organizacji pozarządowych, które będą odpowiedzialne za
kompleksową realizację działań związanych z udzieleniem wsparcia uprawnionym gospodarstwom
domowym na terenie danej gminy.
Grupy docelowe projektu (mieszkańcy gminy spełniający warunki do udzielenia pomocy) zostaną
zidentyfikowane przez odpowiednią JST, przy moŜliwym wsparciu organizacji pozarządowej.
Wsparcie będzie przeznaczone na zapewnienie dostępu do Internetu oraz serwisowanie urządzeń, a takŜe
na przeprowadzenie niezbędnych szkoleń dla osób zagroŜonych wykluczeniem cyfrowym – przy
uwzględnieniu konieczności zapewnienia odpowiednich warunków uŜytkowania przez grupy docelowe.

Wsparciem finansowym objęte zostaną równieŜ koszty związane z prowadzeniem działań
związanych z obsługą projektu ponoszone przez JST i organizacje pozarządowe, zapewniające
funkcjonowanie projektu.

13. Komplementarność z innymi działaniami i
priorytetami

W celu zapewnienia efektywnego wdraŜania instrumentu oraz koordynacji zadań realizowanych w ramach
niniejszego działania oraz działania 8.4 oraz regionalnych programów operacyjnych realizowany będzie
projekt polegający na prowadzeniu działań promocyjnych dla działania 8.3 i informowaniu potencjalnych
beneficjentów o moŜliwości uzyskania wsparcia (organizowanie kampanii informacyjnych, promocji
w mediach elektronicznych i tradycyjnych, organizowanie seminariów i konferencji, prowadzenie
punktów konsultacyjnych w regionach etc.), prowadzeniu szkoleń dla beneficjentów, ewentualnie na
wykonaniu ekspertyz związanych z realizacją projektów, a takŜe wsparcie doradcze i koordynację dla
działania 8.4 i regionalnych programów operacyjnych – projekt ten, ze względu na strategiczny i
systemowy charakter, realizowany będzie ze środków pomocy technicznej.
Regionalne Programy Operacyjne w zakresie budowy szkieletowych i regionalnych sieci
szerokopasmowych łączonych z siecią szerokopasmową na poziomie centralnym oraz budowy
Publicznych Punktów Dostępu do Internetu
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej w zakresie budowy sieci szerokopasmowej dla
województw Polski Wschodniej.
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – Priorytet 7. oraz pozostałe działania priorytetu 8.

14. Przykładowe rodzaje projektów

Projekty składające się z następujących komponentów:
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-

dotacja
całkowicie
lub
częściowo
pokrywająca
koszty
dostępu
do
w gospodarstwach domowych na obszarze objętym projektem (max. przez okres 3 lat),

Internetu

- pokrycie kosztów dostarczenia, instalacji oraz serwisowania sprzętu komputerowego i/lub niezbędnego
oprogramowania w gospodarstwach domowych wskazanych przez projektodawcę,
- zakup usługi przeprowadzenia szkoleń z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu dla
uŜytkowników końcowych projektu,
- dofinansowanie kosztów operacyjnych oraz kosztów zatrudnienia i szkolenia pracowników JST i/lub
organizacji pozarządowej uczestniczącej w konsorcjum z JST, którzy będą odpowiedzialni za
realizację działania,
- dofinansowanie promocji projektu na obszarze objętym projektem.
Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych

15.

a

Temat priorytetowy

15 – Inne działania mające na celu poprawę dostępu obywateli i MŚP do ICT i ich wydajne uŜytkowanie

b

Forma finansowania

01 – Pomoc bezzwrotna

c

Typ obszaru

00 – Nie dotyczy

d

Działalność gospodarcza

17 – Administracja publiczna

e

Lokalizacja

NUTS 0

16. Lista wydatków kwalifikowanych w ramach
działania

17. Zakres stosowania cross-financingu

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji
wydatków strukturalnych oraz z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 wydanymi przez Ministra Rozwoju Regionalnego
jako Instytucji Zarządzającej PO IG.
Szkolenia dla beneficjentów i grup docelowych.
Dofinansowaniem objęte są koszty uczestnictwa w niezbędnych szkoleniach wykorzystywanych
wyłączenie w celu realizacji projektu. Szkolenia nie mogą stanowić odrębnego projektu.

18. Beneficjenci
a

Typ beneficjentów

- jednostki samorządu terytorialnego,
- konsorcja jednostek samorządu terytorialnego,
- konsorcja jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi
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b

- gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upowaŜniające do otrzymania wsparcia w

Grupy docelowe (osoby, instytucje,
grupy społeczne bezpośrednio
korzystające z pomocy)

ramach systemu pomocy społecznej,

- gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upowaŜniające do otrzymania wsparcia w
ramach systemu świadczeń rodzinnych,

- dzieci i młodzieŜ ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do
uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą
oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej,

- osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub
z orzeczeniem równowaŜnym.

19. Tryb przeprowadzania naboru i oceny
operacji/projektów

Opis szczegółowego trybu przeprowadzania naboru i oceny projektów znajduje się w Załączniku nr 4.3
Opis systemu wdraŜania działań.

Część finansowa

20. Alokacja finansowa na działanie ogółem

364 411 765 euro

21. Wkład ze środków unijnych na działanie

309 750 000 euro

22. Wkład ze środków publicznych krajowych na

54 661 765 euro

działanie

23. Przewidywana wielkość środków prywatnych -na działanie

24. Maksymalny udział środków UE w kwocie

85%

dofinansowania (w %)

25. Minimalny wkład własny beneficjenta

15%

26. Pomoc publiczna

Nie dotyczy

27. Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności

Od 1 stycznia 2007 r.

wydatków

28. Minimalna/Maksymalna wartość projektu

Nie dotyczy

29. Minimalna/Maksymalna kwota

Nie dotyczy

dofinansowania

30. Forma płatności

zaliczka/refundacja

31. Wysokość udziału cross-financingu (%)

Do 10% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.
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DZIAŁANIE 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”
1.

Nazwa programu operacyjnego

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

2.

Numer i nazwa priorytetu

8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

3.

Nazwa Funduszu finansującego priorytet

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

4.

Instytucja Zarządzająca

Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i
Innowacyjności

5.

Instytucja Pośrednicząca

Minister właściwy ds. informatyzacji
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament Informatyzacji

6.

Instytucja WdraŜająca / Instytucja
Pośrednicząca II stopnia

Władza WdraŜająca Programy Europejskie

7.

Instytucja Certyfikująca

Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Instytucji Certyfikującej

8.

Instytucja pośrednicząca w certyfikacji

Nie dotyczy

9.

Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie
płatności dokonywanych przez KE

Minister właściwy ds. finansów publicznych

10. Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie
płatności na rzecz beneficjentów

Władza WdraŜająca Programy Europejskie

11. Numer i nazwa działania

8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”

12. Cel i uzasadnienie działania

Działanie ma na celu stworzenie moŜliwości bezpośredniego dostarczania usługi szerokopasmowego
dostępu do Internetu na etapie tzw. ostatniej mili dla grupy docelowej (dostarczanie Internetu
bezpośrednio do uŜytkownika) poprzez wsparcie mikro- małych i średnich przedsiębiorców
zamierzających dostarczać tę usługę na obszarach, na których prowadzenie tej działalności na zasadach
rynkowych jest nieopłacalne finansowo.
Działanie to przyczyni się do wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki poprzez zwiększanie
innowacyjności lokalnie działających (lub nowo tworzonych) firm dostarczających usługę dostępu do
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Internetu na rynkach lokalnych oraz zapewnienie moŜliwości prowadzenia działalności za pośrednictwem
Internetu przedsiębiorcom na terenie całego kraju.
Działanie to wspiera realizację działań 8.1, 8.2 i 8.3., zapewniając moŜliwość szerokopasmowego dostępu
do Internetu na terenach, gdzie inwestycje w tej dziedzinie nie występowały lub były niewystarczające.
Z tego względu za wartość dodaną projektu będzie uznawane jego połączenie z odpowiednim projektem
realizowanym przez właściwą JST w ramach działania 8.3.
13. Komplementarność z innymi działaniami i
priorytetami

Regionalne Programy Operacyjne w zakresie dostarczenia dostępu do Internetu do poszczególnych gmin.
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej w zakresie budowy sieci szerokopasmowej dla
województw Polski Wschodniej.
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – priorytet 7. oraz pozostałe działania priorytetu 8.
Pomoc w ramach PO IG moŜe być udzielona w zakresie wytwarzania produktów nie objętych
załącznikiem I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. W ramach działania dopuszczalne jest
równieŜ wsparcie dla projektów związanych z przetwórstwem produktów rolnych i obrotem tymi
produktami, z zastrzeŜeniem działalności określonych kodami PKD, wskazanych w rozporządzeniu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i
trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej
produkcji rolnej i leśnej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U.
2007 nr 200 poz. 1444, z późn. zm.).

14. Przykładowe rodzaje projektów

W ramach tego działania przewiduje się projekty polegające na dofinansowaniu budowy dedykowanej
infrastruktury teleinformatycznej stworzonej pomiędzy najbliŜszym lub najbardziej efektywnym punktem
dystrybucji Internetu a grupą (-ami) docelową (-ymi).
Na obszarze gminy moŜe być realizowany więcej niŜ 1 projekt tego typu.

15. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych
a

Temat priorytetowy

15 – Inne działania mające na celu poprawę dostępu obywateli i MŚP do ICT i ich wydajne uŜytkowanie

b

Forma finansowania

01 – Pomoc bezzwrotna

c

Typ obszaru

00 – Nie dotyczy
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d

Działalność gospodarcza

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia … 2008 r. w sprawie
udzielania przez Władzę WdraŜającą Programy Europejskie pomocy finansowej w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, na zapewnienie dostarczenia usługi
szerokopasmowego dostępu do Internetu.
Wszystkie za wyjątkiem 01 – w zakresie rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa, 02 – w zakresie rybołówstwa i
akwakultury, 03 – w zakresie wytwarzania i obrotu produktami mającymi imitować lub zastępować mleko
i przetwory mleczne, 04 – w zakresie włókien syntetycznych, 07 – w sektorze górnictwa węgla, hutnictwa
Ŝelaza i stali, 12 – w sektorze budownictwa okrętowego.

e

Lokalizacja

NUTS 0

16. Lista wydatków kwalifikowanych w ramach
działania

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia … 2008 r. w sprawie
udzielania przez Władzę WdraŜającą Programy Europejskie pomocy finansowej w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, na zapewnienie dostarczenia usługi
szerokopasmowego dostępu do Internetu.

17. Zakres stosowania cross-financingu

Szkolenia specjalistyczne.
Dofinansowaniem objęte są koszty uczestnictwa w niezbędnych szkoleniach wykorzystywanych
wyłączenie w celu realizacji projektu. Szkolenia nie mogą stanowić odrębnego projektu.

Beneficjenci
a

Typ beneficjentów

Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy
Organizacje pozarządowe non-profit

18.
b

Grupy docelowe (osoby, instytucje,
grupy społeczne bezpośrednio
korzystające z pomocy)

19. Tryb przeprowadzania naboru i oceny
operacji/projektów

Społeczność lokalna, w tym w szczególności min. 50% udział przedstawicieli następujących grup: dzieci
i młodzieŜ uczące się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, osoby bezrobotne oraz osoby
niepełnosprawne, beneficjenci działania 8.1.
Opis szczegółowego trybu przeprowadzania naboru i oceny projektów znajduje się w Załączniku nr 4.3
Opis systemu wdraŜania działań.

Część finansowa
20. Alokacja finansowa na działanie ogółem

200 000 000 euro

21. Wkład ze środków unijnych na działanie

170 000 000 euro

22. Wkład ze środków publicznych krajowych na 30 000 000 euro
działanie
23. Przewidywana wielkość środków prywatnych -na działanie
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24. Maksymalny udział środków UE w kwocie
dofinansowania (w %)

85%

25. Minimalny wkład własny beneficjenta

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia … 2008 r. w sprawie
udzielania przez Władzę WdraŜającą Programy Europejskie pomocy finansowej w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, na zapewnienie dostarczenia usługi
szerokopasmowego dostępu do Internetu.

26. Pomoc publiczna

j.w.

27. Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności
wydatków

j.w.

28. Minimalna/Maksymalna wartość projektu

Nie dotyczy

29. Minimalna/Maksymalna kwota
dofinansowania

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia … 2008 r. w sprawie
udzielania przez Władzę WdraŜającą Programy Europejskie pomocy finansowej w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, na zapewnienie dostarczenia usługi
szerokopasmowego dostępu do Internetu (minimalna kwota dofinansowania – 30 tyś PLN)

30. Forma płatności

Dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców – refundacja
Dla organizacji pozarządowych non-profit – zaliczka/refundacja

31. Wysokość udziału cross-financingu (%)

Do 10% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.
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PRIORYTET IX
POMOC TECHNICZNA
Celem Priorytetu 9 jest zapewnienie sprawnego systemu zarządzania, wdraŜania, monitorowania, informowania oraz kontroli i oceny pomocy strukturalnej
w ramach PO IG. Cel priorytetu osiągnięty będzie poprzez:
a) wsparcie zatrudnienia w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie, wdraŜanie, monitorowanie, ocenę, audyt i kontrolę poprzez:
 finansowanie zatrudnienia pracowników instytucji za wyjątkiem Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Posredniczących, dla których wsparcie będzie
udzielane udzielane w ramach programu horyzontalnego obejmującego zagadnienia związane z pomocą techniczną,
 zapewnienie stabilnego i trwałego zatrudnienia pracowników odpowiedzialnych za obsługę instrumentów strukturalnych,
 podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników zaangaŜowanych w realizację instrumentów strukturalnych;
b) finansowanie bieŜących działań Beneficjentów związanych z wykonywaniem obowiązków w ramach PO IG w zakresie przygotowania, zarządzania,
wdraŜania, monitorowania oraz oceny i kontroli pomocy, w szczególności: kosztów naboru i selekcji projektów, kontroli, oceny, organizacji spotkań
komitetów, grup zespołów, przygotowania analiz, badań, ocen, sprawozdań, finansowanie pomocy ekspertów zewnętrznych, gromadzenia, przetworzenia i
analizowania danych;
c) finansowanie kosztów przeprowadzenia ewaluacji przebiegu procesu ewaluacji PO IG oraz oceny ex-post programu dotyczącego rozwoju
przedsiębiorczości w okresie programowania 2004-2006;
d) zakup sprzętu, oprogramowania i wyposaŜenia słuŜącego realizacji celów PO IG;
e) finansowanie kosztów programowania przyszłych interwencji strukturalnych;
f) finansowanie działań z zakresu komunikacji i promocji oraz działań szkoleniowych skierowanych do beneficjentów wspomagających system wdraŜania
i zarządzania PO IG;
g) finansowanie działań słuŜących zakończeniu wdraŜania programu skierowanego do przedsiębiorców w latach 2004-2006;
h) finansowanie działań słuŜących przygotowaniu projektów znajdujących się na liście indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych,
których realizacja jest przewidziana w ramach pozostałych priorytetów PO IG.
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DZIAŁANIE 9.1 Wsparcie zarządzania
1.

Nazwa programu operacyjnego

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

2.

Numer i nazwa priorytetu

9. Pomoc Techniczna

3.

Nazwa Funduszu finansującego priorytet

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

4.

Instytucja Zarządzająca PO / RPO

Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i
Innowacyjności

5.

Instytucja Pośrednicząca

Nie dotyczy

6.

Instytucja WdraŜająca (Instytucja
Pośrednicząca II stopnia)

Nie dotyczy

7.

Instytucja Certyfikująca

Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Instytucji Certyfikującej

8.

Instytucja pośrednicząca w certyfikacji

Nie dotyczy

9.

Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie
płatności dokonywanych przez KE

Minister właściwy ds. finansów publicznych

10. Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie
płatności na rzecz beneficjentów

Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament
Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności
Minister właściwy ds. gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Departament Funduszy Europejskich
Minister właściwy ds. informatyzacji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament
Informatyzacji
Minister właściwy ds. nauki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego, Departament Funduszy
Europejskich

11. Numer i nazwa działania

9.1 Wsparcie zarządzania

12. Cel i uzasadnienie działania

Celem działania jest wsparcie funkcjonowania instytucji odpowiedzialnych za realizację procesów
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przygotowania, zarządzania, wdraŜania, monitorowania, oceny, kontroli oraz informacji i promocji
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Udzielane wsparcie ma na celu zapewnienie sprawnego wdraŜania programu oraz efektywne
wykorzystanie środków z EFRR poprzez zapewnienie finansowania kosztów działalności ww. instytucji
związanych z realizacją PO IG (w ramach wyznaczonych instytucji lub zlecanych na zewnątrz) i
zapewnienie niezbędnego wsparcia eksperckiego.
Pomoc będzie przekazywana w szczególności na:
-

funkcjonowanie systemu wyboru projektów (koszty funkcjonowania zespołów oceniających,
wynagrodzenia ekspertów, inne);

-

koszty zarządzania i wdraŜania (zatrudnienie/oddelegowanie pracowników);

-

monitorowanie (koszty funkcjonowania Komitetu Monitorującego);

-

kontrole (koszty związane z przeprowadzaniem kontroli projektów i instytucji);

-

oceny (ekspertyzy, analizy, opracowania, opinie);

-

wsparcie doradcze w zakresie oceny prawidłowości przygotowania dokumentacji do
zatwierdzonych do wsparcia projektów kluczowych, umieszczonych w Indykatywnym Planie
Inwestycyjnym oraz monitorowanie postępów ich realizacji;

-

wsparcie zarządzania Sektorowym Programem Operacyjnym – Wzrost konkurencyjności
przedsiębiorstw, lata 2004-2006 w końcowym okresie jego realizacji;

-

przygotowanie przyszłych kategorii interwencji funduszy strukturalnych.

Prawidłowe i efektywne wdraŜanie funduszy strukturalnych wymaga zapewnienia odpowiedniego
poziomu zatrudnienia i rozwijania kwalifikacji zasobów ludzkich na właściwym wysokim poziomie,
oraz stworzenia sprawnego systemu przygotowania, zarządzania, wdraŜania, monitorowania, oceny,
kontroli oraz informacji i promocji.
13. Komplementarność z innymi działaniami i
priorytetami

Działanie jest komplementarne z działaniami w pozostałych Programach Operacyjnych oraz
Regionalnych Programach Operacyjnych związanymi z wsparciem instytucji zaangaŜowanych
w zarządzanie, wdraŜanie, kontrolę, monitorowanie i ocenę oraz informację i promocje funduszy
strukturalnych.
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14. Przykładowe rodzaje projektów

W ramach działania przewiduje się w szczególności realizację następujących operacji:
-

ekspertyzy, studia, oceny i doradztwo, w zakresie zadań związanych z realizacją programu;

-

finansowanie kosztów organizacyjnych i administracyjnych związanych z realizacją i ewaluacją
programu;

-

tłumaczenia (pisemne i inne);

-

wzmocnienie zatrudnienia w instytucjach odpowiedzialnych za realizację PO IG;

-

zapewnienie funkcjonowania komitetów i grup roboczych;

-

podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez udział w studiach, kursach, szkoleniach, staŜach,
wizytach studyjnych;

-

szkolenia dla członków Komitetu Monitorującego, innych komitetów, grup roboczych;

-

zbieranie danych ze źródeł innych niŜ statystyka państwowa;

-

wsparcie doradcze w zakresie oceny prawidłowości przygotowania dokumentacji do wybranych
projektów kluczowych zatwierdzonych do wsparcia, umieszczonych w Indykatywnym Planie
Inwestycyjnym oraz monitorowanie postępów ich realizacji;

-

przeprowadzenie audytu zewnętrznego (organizacyjnego i finansowego) przez niezaleŜną firmę
audytorską na zlecenie jednostki kontroli finansowej w Instytucji Zarządzającej;

-

prowadzenie kontroli systemowych w Instytucjach Pośredniczących i WdraŜających;

-

prowadzenie kontroli realizacji projektów i prawidłowości realizacji umów o dofinansowanie
projektu;

-

finansowanie procesu przygotowania przyszłych operacji funduszy strukturalnych;

-

finansowanie zamknięcia pomocy udzielonej w ramach SPO-WKP, w szczególności w zakresie
ewaluacji, monitorowania i kontroli.

15. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych
a Temat priorytetowy

85 – Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola

b Temat priorytetowy (dla interwencji
cross-financing)

Nie dotyczy

c Forma finansowania

01 – Pomoc bezzwrotna

d Typ obszaru

00 – Nie dotyczy

e Działalność gospodarcza

17 – Administracja publiczna
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f Lokalizacja

NUTS 0

16. Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach
działania

Wydatki kwalifikowane wskazane w Wytycznych w zakresie korzystania pomocy technicznej

17. Zakres stosowania cross-financingu

Nie dotyczy

Beneficjenci
a

Typ beneficjentów

- Instytucja Zarządzająca PO IG
- Instytucje Pośredniczące PO IG
- Instytucje WdraŜające PO IG (Instytucje Pośredniczące II stopnia)

18.

Szczegółowe uprawnienia poszczególnych instytucji w zakresie ubiegania się o wsparcie przedstawione
zostały w Wytycznych w zakresie korzystania z pomocy technicznej wydanych przez Ministra Rozwoju
Regionalnego
b Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy
społeczne bezpośrednio korzystające z
pomocy)

19. Tryb przeprowadzania naboru i oceny
operacji/projektów

Regionalne Instytucje Finansujące oraz inne instytucje wykonujące czynności techniczne związane z
obsługą PO IG w rozumieniu Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz.
1658)
Opis szczegółowego trybu przeprowadzania naboru projektów znajduje się w załączniku nr 4.3 do
Uszczegółowienia.

Część finansowa
20. Alokacja finansowa na działanie ogółem

273 600 000 euro

21. Wkład ze środków unijnych na działanie

232 560 000 euro

22. Wkład ze środków publicznych krajowych na 41 040 000 euro
działanie
23. Przewidywana wielkość środków prywatnych
na działanie

--

24. Maksymalny udział środków UE w kwocie
dofinansowania (%)

85%

25. Minimalny wkład własny beneficjenta (%)

15%

26. Pomoc publiczna

Nie dotyczy

27. Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności

01.01.2007 r.
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wydatków
28. Minimalna / Maksymalna wartość projektu

Nie dotyczy

29. Minimalna / Maksymalna kwota
dofinansowania

Nie dotyczy

30. Forma płatności

Zaliczka/refundacja

31. Wysokość udziału cross-financingu (%)

Nie dotyczy
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DZIAŁANIE 9.2 WyposaŜenie instytucji
1.

Nazwa programu operacyjnego

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

2.

Numer i nazwa priorytetu

9. Pomoc Techniczna

3.

Nazwa Funduszu finansującego priorytet

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

4.

Instytucja Zarządzająca PO / RPO

Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i
Innowacyjności

5.

Instytucja Pośrednicząca

Nie dotyczy

6.

Instytucja WdraŜająca (Instytucja
Pośrednicząca II stopnia)

Nie dotyczy

7.

Instytucja Certyfikująca

Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Instytucji Certyfikującej

8.

Instytucja pośrednicząca w certyfikacji

Nie dotyczy

9.

Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie
płatności dokonywanych przez KE

Minister właściwy ds. finansów publicznych

10.

Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie
płatności na rzecz beneficjentów

Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament
Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności
Minister właściwy ds. gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Departament Funduszy Europejskich
Minister właściwy ds. informatyzacji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament
Informatyzacji
Minister właściwy ds. nauki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego, Departament Funduszy
Europejskich

11.

Numer i nazwa działania

9.2 WyposaŜenie instytucji

12.

Cel i uzasadnienie działania

Celem

działania

jest
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zapewnienie

właściwego

potencjału

administracyjno-technicznego

umoŜliwiającego sprawne wykonywanie obowiązków związanych z realizacją PO IG poprzez
wyposaŜenie stanowisk pracy osób realizujących obowiązki związane z zarządzaniem, wdraŜaniem,
monitorowaniem, promocją, oceną i kontrolą.
Kompletne, nowoczesne, ergonomiczne i zgodne z przepisami BHP wyposaŜenie miejsc pracy
pracowników zajmujących się poszczególnym etapami realizacji PO IG jest jednym z warunków
efektywnego zarządzania Programem. Konieczne jest podjęcie działań polegających na zapewnieniu
odpowiedniego wyposaŜenia sprzętowego: biurowego, komputerowego, informatycznego,
telekomunikacyjnego i audiowizualnego oraz dofinansowanie zakupu tego sprzętu ze środków Pomocy
Technicznej PO IG. Zakupione wyposaŜenie, oprogramowanie oraz usługi będą takŜe umoŜliwiać
prawidłowe funkcjonowanie systemów monitorowania udzielonej pomocy w ramach PO IG poprzez
finansowanie tworzenia i funkcjonowania systemów informatycznych i baz danych lokalnych
i krajowych.. Ponadto dofinansowane będą usługi i wyposaŜenie zapewnieajace właściwą archwiziację
dokumentacji (w tym: wynajem pomieszczeń, przewóz dokumentów, ochrona).
13.

Komplementarność z innymi działaniami i
priorytetami

Działanie jest komplementarne z działaniami w pozostałych Programach Operacyjnych oraz
Regionalnych Programach Operacyjnych związanymi z wyposaŜeniem instytucji zaangaŜowanych w
zarządzanie i wdraŜanie funduszy strukturalnych.

14.

Przykładowe rodzaje projektów

Cel działania zostanie osiągnięty poprzez realizację projektów obejmujących w szczególności:
1. zakup wyposaŜenia dla celów zarządzania, wdraŜania, monitorowania, promocji, oceny i kontroli, w
tym m.in.:
-

zakup i instalacja sprzętu komputerowego,

-

zakup i instalacja oprogramowania oraz licencji,

-

zakup i instalacja biurowego sprzętu elektronicznego,

-

zakup i montaŜ sprzętów biurowych,

-

zakup materiałów biurowych,

-

zakup sprzętu telekomunikacyjnego oraz usług telekomunikacyjnych;

2. koszt modernizacji i wynajmu pomieszczeń biurowych;
3. sfinansowanie systemów informatycznych zapewniających sprawne wdraŜanie Programu;
4. sfinansowanie kosztów archiwizacji dokumentów.
15.

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych
a

Temat priorytetowy

85 – Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola
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b

Temat priorytetowy (dla interwencji
cross-financing)

Nie dotyczy

c

Forma finansowania

01 – Pomoc bezzwrotna

d

Typ obszaru

00 – Nie dotyczy

e

Działalność gospodarcza

17 – Administracja Publiczna

f

Lokalizacja

NUTS 0

16.

Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach
działania

Wydatki kwalifikowane wskazane w Wytycznych w zakresie korzystania z pomocy technicznej
wydanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego

17.

Zakres stosowania cross-financingu

Nie dotyczy

Beneficjenci
a

Typ beneficjentów

- Instytucja Zarządzająca PO IG
- Instytucje Pośredniczące PO IG
- Instytucje WdraŜające PO IG (Instytucje Pośredniczące II stopnia)

18.

Szczegółowe uprawnienia poszczególnych instytucji w zakresie ubiegania się o wsparcie przedstawione
zostały w Wytycznych w zakresie korzystania pomocy technicznej wydanych przez Ministra Rozwoju
Regionalnego
b

19.

Grupy docelowe (osoby, instytucje,
grupy społeczne bezpośrednio
korzystające z pomocy)

Tryb przeprowadzania naboru i oceny
operacji/projektów

Regionalne Instytucje Finansujące oraz inne instytucje wykonujące czynności techniczne związane z
obsługą PO IG w rozumieniu Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz.
1658,.)
Opis szczegółowego trybu przeprowadzania naboru i oceny projektów znajduje się w załączniku nr 4.3
do Uszczegółowienia.

Część finansowa
20.

Alokacja finansowa na działanie ogółem

16 480 000 euro

21.

Wkład ze środków unijnych na działanie

14 008 000 euro

22.

Wkład ze środków publicznych krajowych na
działanie

2 472 000 euro

23.

Przewidywana wielkość środków prywatnych
na działanie

--
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24.

Maksymalny udział środków UE w kwocie
dofinansowania (%)

85% wydatków kwalifikowanych

25.

Minimalny wkład własny beneficjenta (%)

15%

26.

Pomoc publiczna

Nie dotyczy

27.

Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków 01.01.2007 r.

28.

Minimalna / Maksymalna wartość projektu

Nie dotyczy

29.

Minimalna / Maksymalna kwota
dofinansowania

Nie dotyczy

30.

Forma płatności

Zaliczka/refundacja

31.

Wysokość udziału cross-financingu (%)

Nie dotyczy
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DZIAŁANIE 9.3 Informacja i promocja
1.

Nazwa programu operacyjnego

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

2.

Numer i nazwa priorytetu

9. Pomoc Techniczna

3.

Nazwa Funduszu finansującego priorytet

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

4.

Instytucja Zarządzająca PO / RPO

Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i
Innowacyjności

5.

Instytucja Pośrednicząca

Nie dotyczy

6.

Instytucja WdraŜająca (Instytucja
Pośrednicząca II stopnia)

Nie dotyczy

7.

Instytucja Certyfikująca

Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Instytucji Certyfikującej

8.

Instytucja pośrednicząca w certyfikacji

Nie dotyczy

9.

Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie
płatności dokonywanych przez KE

Minister właściwy ds. finansów publicznych

10.

Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie
płatności na rzecz beneficjentów

Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament
Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności
Minister właściwy ds. gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Departament Funduszy Europejskich
Minister właściwy ds. informatyzacji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament
Informatyzacji
Minister właściwy ds. nauki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego, Departament Funduszy
Europejskich

11.

Numer i nazwa działania

9.3. Informacja i promocja

12.

Cel i uzasadnienie działania

Celem działania jest stworzenie skutecznych narzędzi promocji oraz rozpowszechniania informacji
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o moŜliwościach pozyskania środków strukturalnych w ramach PO IG, przebiegu i realizacji Programu,
a takŜe efektywnego systemu wymiany informacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu
wdraŜania PO IG.
Działania informacyjne i promocyjne mają za zadanie dostarczenie informacji o środkach strukturalnych
dostępnych w ramach programu oraz zagwarantowanie beneficjentom wsparcia i doradztwa w zakresie
przygotowywania wniosków i procedur aplikacyjnych. Skuteczność tego typu działań jest jednym z
elementów wpływających na efektywność wykorzystania środków strukturalnych dostępnych w ramach
PO IG.
13.

Komplementarność z innymi działaniami i
priorytetami

14.

Przykładowe rodzaje projektów

15.

Działanie jest komplementarne z działaniami w pozostałych Programach Operacyjnych oraz
Regionalnych Programach Operacyjnych związanymi z informacją i promocją funduszy strukturalnych.
W ramach działania będą finansowane w szczególności poniŜsze typy operacji:
-

prowadzenie punktów informacyjnych;

-

organizacja konferencji, szkoleń dla beneficjentów, warsztatów roboczych, konkursów wiedzy dla
potencjalnych beneficjentów Programu, konferencji prasowych, konferencji regionalnych i spotkań
informacyjnych dla środowisk biznesowych;

-

organizacja spotkań roboczych, programowych oraz konsultacyjnych z instytucjami podległymi
Instytucji Zarządzającej PO IG;

-

przygotowanie i druk publikacji oraz dokumentów programowych związanych z PO IG;

-

zakup gadŜetów i innych materiałów promocyjnych;

-

organizacja kampanii promocyjno-informacyjnej w mediach, w tym m.in: radiowo-telewizyjnej,
prasowej;

-

budowa systemu przepływu informacji: budowa sieci wzajemnych kontaktów i kanałów dystrybucji
informacji pomiędzy Instytucją Zarządzającą a: (1) Instytucjami Pośredniczącymi oraz Instytucjami
WdraŜającymi, (2) partnerami pośredniczącymi w przepływie informacji;

-

zakup baz danych dotyczących potencjalnych beneficjentów PO IG;

-

promocję „najlepszych projektów” (best projects) i „najlepszych praktyk” (best practices);

-

utworzenie funduszy grantów na działania z zakresu informacji i promocji PO IG dla mediów oraz
organizacji pozarządowych.

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych
a

Temat priorytetowy

86 – Ocena, badania/ekspertyzy, informacja i komunikacja
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16.

17.

b

Temat priorytetowy (dla interwencji
cross-financing)

Nie dotyczy

c

Forma finansowania

01 – Pomoc bezzwrotna

d

Typ obszaru

00 – Nie dotyczy

e

Działalność gospodarcza

17 – Administracja publiczna

f

Lokalizacja

NUTS 0

Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach
działania

Wydatki kwalifikowane wskazane w Wytycznych w zakresie korzystania z pomocy technicznej
wydanych przez Ministra Rozwoju Regionanego

Zakres stosowania cross-financingu

Nie dotyczy

Beneficjenci
a

Typ beneficjentów

- Instytucja Zarządzająca PO IG
- Instytucje Pośredniczące PO IG
- Instytucje WdraŜające PO IG (Instytucje Pośredniczące II stopnia)

18.

Szczegółowe uprawnienia poszczególnych instytucji w zakresie ubiegania się o wsparcie przedstawione
zostały w Wytycznych w zakresie korzystania pomocy technicznej wydanych przez Ministra Rozwoju
Regionanego
b

19.

Grupy docelowe (osoby, instytucje,
grupy społeczne bezpośrednio
korzystające z pomocy)

Tryb przeprowadzania naboru i oceny
operacji/projektów

Regionalne Instytucje Finansujące oraz inne instytucje wykonujące czynności techniczne związane z
obsługą PO IG w rozumieniu Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz.
1658.)
Opis szczegółowego trybu przeprowadzania naboru projektów znajduje się w załączniku nr 4.3 do
Uszczegółowienia.

Część finansowa
20.

Alokacja finansowa na działanie ogółem

36 500 000 euro

21.

Wkład ze środków unijnych na działanie

31 025 000 euro

22.

Wkład ze środków publicznych krajowych na
działanie

5 475 000 euro

23.

Przewidywana wielkość środków prywatnych
na działanie

--
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24.

Maksymalny udział środków UE w kwocie
dofinansowania (%)

85%

25.

Minimalny wkład własny beneficjenta (%)

15%

26.

Pomoc publiczna

Nie dotyczy

27.

Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków 01.01.2007 r.

28.

Minimalna / Maksymalna wartość projektu

Nie dotyczy

29.

Minimalna / Maksymalna kwota
dofinansowania

Nie dotyczy

30.

Forma płatności

Zaliczka/refundacja

31.

Wysokość udziału cross-financingu (%)

Nie dotyczy
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DZIAŁANIE 9.4 Ewaluacja
1.

Nazwa programu operacyjnego

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

2.

Numer i nazwa priorytetu

9. Pomoc Techniczna

3.

Nazwa Funduszu finansującego priorytet

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

4.

Instytucja Zarządzająca PO / RPO

Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i
Innowacyjności

5.

Instytucja Pośrednicząca

Nie dotyczy

6.

Instytucja WdraŜająca (Instytucja
Pośrednicząca II stopnia)

Nie dotyczy

7.

Instytucja Certyfikująca

Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Instytucji Certyfikującej

8.

Instytucja pośrednicząca w certyfikacji

Nie dotyczy

9.

Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie
płatności dokonywanych przez KE

Minister właściwy ds. finansów publicznych

10.

Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie
płatności na rzecz beneficjentów

Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament
Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności
Minister właściwy ds. gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Departament Funduszy Europejskich
Minister właściwy ds. informatyzacji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament
Informatyzacji
Minister właściwy ds. nauki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego, Departament Funduszy
Europejskich

11.

Numer i nazwa działania

9.4. Ewaluacja

12.

Cel i uzasadnienie działania

Celem działania jest zapewnienie wsparcia dla procesu ewaluacji (ex- ante, on-going, ex -post) PO IG
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oraz SPO-WKP m.in. poprzez zapewnienie środków finansowych na sporządzanie ekspertyz, opinii i
ocen niezbędnych do zapewnienia skuteczności i efektywności wdraŜania PO IG, zbadania
efektywności SPO-WKP oraz trafności i trwałości wsparcia. Rezultaty ewaluacji będą słuŜyć poprawie
jakości, skuteczności i spójności pomocy w odniesieniu do konkretnych problemów polskiej
gospodarki.
W ramach tego działania będzie mogła być równieŜ sfinansowana ocena projektowanych programów na
kolejny okres programowania.
Warunkiem koniecznym efektywnego wdraŜania działań PO IG jest ewaluacja skuteczności
podejmowanych działań oraz systematyczna ocena postępów w ich realizacji.
13.

Komplementarność z innymi działaniami i
priorytetami

Działanie jest komplementarne z działaniami w pozostałych Programach Operacyjnych oraz
Regionalnych Programach Operacyjnych związanymi z ewaluacją funduszy strukturalnych.

14.

Przykładowe rodzaje projektów

W ramach działania będą zapewnione środki na sfinansowanie ocen: on-going (w szczególności
dotyczących poszczególnych obszarów interwencji oraz systemu wdraŜania PO IG), oceny ex ante
programu operacyjnego przygotowywanego w ramach przyszłych kategorii interwencji strukturalnych
jak równieŜ przeprowadzenie oceny ex post Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost
konkurencyjności przedsiębiorstw.

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych

15.

a

Temat priorytetowy

86 – Ocena, badania/ekspertyzy, informacja i komunikacja

b

Temat priorytetowy (dla interwencji
cross-financing)

Nie dotyczy

c

Forma finansowania

01 – Pomoc bezzwrotna

d

Typ obszaru

00 – Nie dotyczy

e

Działalność gospodarcza

17 – Administracja publiczna

f

Lokalizacja

NUTS 0

Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach
działania (jeśli dotyczy)

Wydatki kwalifikowane wskazane w Wytycznych w zakresie korzystania z pomocy technicznej

17.

Zakres stosowania cross-financingu (jeśli
dotyczy)

Nie dotyczy

18.

Beneficjenci

16.

a

Typ beneficjentów

Instytucja Zarządzająca PO IG
Instytucje Pośredniczące PO IG
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Instytucje WdraŜające PO IG (Instytucje Pośredniczące II stopnia)
b

19.

Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy Nie dotyczy
społeczne bezpośrednio korzystające z
pomocy)

Tryb przeprowadzania naboru i oceny
operacji/projektów

Opis szczegółowego trybu przeprowadzania naboru projektów znajduje się w załączniku nr 4.3 do
Uszczegółowienia.

Część finansowa
20.

Alokacja finansowa na działanie ogółem

3 067 059 euro

21.

Wkład ze środków unijnych na działanie

2 607 000 euro

22.

Wkład ze środków publicznych krajowych na
działanie

460 059 euro

23.

Przewidywana wielkość środków prywatnych na -działanie

24.

Maksymalny udział środków UE w kwocie
dofinansowania (%)

85%

25.

Minimalny wkład własny beneficjenta (%)

15%

26.

Pomoc publiczna

Nie dotyczy

27.

Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków

01.01.2007 r.

28.

Minimalna / Maksymalna wartość projektu

Nie dotyczy

29.

Minimalna / Maksymalna kwota
dofinansowania

Nie dotyczy

30.

Forma płatności

Zaliczka/refundacja

31.

Wysokość udziału cross-financingu (%)

Nie dotyczy
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4. Załączniki

Ogółem

Ogółem

Unia Europejska
w tym

NSRO

EFRR

EFS

FS

Krajowy wkład publiczny
BudŜet
BudŜet
Inne
jednostek
Ogółem
państwa
samorząd ogółem
u teryt.
7=8+9+10
8
9
10

1=2+12
2=3+7
3=4+5+6
4
5
6
PRIORYTET I. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
20071 299 270 589
1 299 270 589
1 104 380 000
1 104 380 000
194 890 589
2013
Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy
2007465 000 613
395 155 000
395 155 000
69 845 613
465 000 613
2013
% cross-financing
Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki
200770 037 029
60 180 000
60 180 000
9 857 029
70 037 029
2013
% cross-financing
Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe
2007373 880 771
317 835 000
317 835 000
56 045 771
373 880 771
2013
% cross-financing
Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych
2007390 352 176
331 210 000
331 210 000
59 142 176
390 352 176
2013
% cross-financing
PRIORYTET II. Infrastruktura sfery B+R
20071 299 270 589
1 299 270 589
1 104 380 000
1 104 380 000
194 890 589
2013
Działanie 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym
2007691 423 530
587 710 000
587 710 000
103 713 530
691 423 530
2013
% cross-financing
Działanie 2.2. Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych
2007349 117 647
296 750 000
296 750 000
52 367 647
349 117 647
2013
% cross-financing
Działanie 2.3. Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki
2007258 729 412
219 920 000
219 920 000
38 809 412
258 729 412
2013
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194 890 589

69 845 613

-

-

-

-

Crossfinancing
11
58 268 546

23 250 031

PoŜyczki EBI

Lata

Środki
publiczne (UE +
krajowe)

Prywatne

Załącznik 4.1 Tabela finansowa zobowiązań w podziale na działania z przyporządkowaniem kategorii interwencji (w euro)

12

13

-

-

Kategoria
interwencji
SL

Inne

01, 04

74

01

74

01

74

01

-

04

-

02, 11

74

02

74

02

74

-

-

do 5 %
9 857 029

-

-

35 018 515

-

-

do 50%
56 045 771

-

-

-

-

-

59 142 176

-

-

-

-

-

194 890 589

103 713 530

-

-

-

-

129 927 059

69 142 353

-

-

-

-

10 %
52 367 647

-

-

34 911 765

-

-

10 %
02, 11
38 809 412

-

-

25 872 941

-

-

74

% cross-financing

-

-

10 %

-

-

PRIORYTET III. Kapitał dla innowacji
2007-2013
340 000 000
340 000 000
289 000 000
289 000 000
Działanie 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej
2007-2013
110 000 000
110 000 000
93 500 000
93 500 000
% cross-financing
Działanie 3.2. Wspieranie funduszy kapitału podwyŜszonego ryzyka
2007-2013
180 000 000
180 000 000
153 000 000
153 000 000
% cross-financing
Działanie 3.3. Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP
2007-2013
50 000 000
50 000 000
42 500 000
42 500 000
% cross-financing
PRIORYTET IV. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

-

-

51 000 000

-

-

34 000 000

-

-

-

-

16 500 000

16 500 000

-

-

11 000 000
Do 10%

-

-

-

-

27 000 000

27 000 000

-

-

18 000 000
Do 10%

-

-

-

-

7 500 000

7 500 000

-

-

5 000 000
do 10%

-

-

-

17
500 00
0

-

51 000 000

2007-2013

3 429 710 588
3 429 710 588
2 915 254 000
2 915 254 000
514 456 588
496 956 588
Działanie 4.1. Wsparcie wdroŜeń wyników prac B+R
2007-2013
58 500 000
390 000 000
390 000 000
331 500 000
331 500 000
58 500 000
% cross-financing
Działanie 4.2. Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego.
2007-2013
186 000 000
186 000 000
158 100 000
158 100 000
27 900 000
27 900 000
% cross-financing
Działanie 4.3. Kredyt technologiczny
2007-2013
409 850 588
409 850 588
348 373 000
348 373 000
% cross-financing
Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
2007-2013
1 420 000 000
1 420 000 000
1 207 000 000
1 207 000 000
% cross-financing
Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o duŜym znaczeniu dla gospodarki
2007-2013
1 023 860 000
1 023 860 000
870 281 000
870 281 000
% cross-financing

-

61 477 588

-

-

-

-

-

-

213 000 000

153 579 000

303 971 058

-

-

-

-

-

-

-

-

18 600 000
do 10%

-

-

-

17
500 00
0

43 977 588

40 985 058

-

-

do 10%

-

-

213 000 000

-

-

142 000 000
do 10%

-

-

153 579 000

-

-

102 386 000
do 10%

-

-

PRIORYTET V. DYFUZJA INNOWACJI
2007-2013
398 997 647
398 997 647
339 148 000
339 148 000
Działanie 5.1. Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym
2007-2013
104 300 000
104 300 000
88 655 000
88 655 000
% cross-financing
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59 849 647

59 849 647

-

-

35 999 764

-

-

15 645 000

15 645 000

-

-

10 430 000
do 10%

-

-

05, 07

62

05, 07

62

05

62

05

62

07

62

07

-

07

62

07

62

07

62

07

62

03, 05, 09

62,
72

03

62

Działanie 5.2. Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym
2007-2013
65 700 000
65 700 000
55 845 000
55 845 000
9 855 000
9 855 000
% cross-financing
Działanie 5.3. Wspieranie ośrodków innowacyjności
2007-2013
189 997 647
189 997 647
161 498 000
161 498 000
28 499 647
28 499 647
% cross-financing
Działanie 5.4. Zarządzanie własnością intelektualną
2007-2013
39 000 000
39 000 000
33 150 000
33 150 000
5 850 000
5 850 000
% cross-financing
PRIORYTET VI. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym – do uzupełnienia na dalszym etapie prac
2007-2013
410 633 035
410 633 035
349 038 080
349 038 080
61 594 955
57 551 646 4 043 309

05

62

03

72

09

-

-

6 570 000
do 10%

-

-

-

18 999 764
do 10%

-

-

-

-

-

-

-

12 579 058

-

-

-

-

-

-

05

-

-

05, 08

73

-

-

57

73

-

-

57

-

-

05, 14

11, 12, 13,
14, 15

Działanie 6.1. Paszport do eksportu
2007-2013

121 840 000

121 840 000

103 564 000

103 564 000

-

-

18 276 000

18 276 000

-

% cross-financing

-

Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych
2007-2013

42 750 588

42 750 588

36 338 000

36 338 000

-

-

6 412 588

3 142 168 3 270 420

-

% cross-financing

1 775 058
do 10%

Działanie 6.3 Promocja turystycznych walorów Polski
2007-2013

30 000 000

30 000 000

25 500 000

25 500 000

-

-

4 500 000

4 500 000

-

-

% cross-financing

3 000 000
do 10%

Działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym
2007-2013

138 002 447

138 002 447

117 302 080

117 302 080

-

-

20 700 367

20 700 367

-

-

% cross-financing

-

Działanie 6.5 Promocja polskiej gospodarki
2007-2013

78 040 000

78 040 000

66 334 000

66 334 000

-

-

11 706 000

11 706 000

-

-

% cross-financing
PRIORYTET VII. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE – BUDOWA ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI
2007-2013

788 235 294

788 235 294

670 000 000

670 000 000

-

-

118 235 294

118 235 294

PRIORYTET VIII. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE – ZWIĘKSZANIE INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI
2007-2013
1 415 864 941
1 415 864 941
1 203 485 200
1 203 485 200
212 379 741
212 379 741

7 804 000
do 10%

-

-

78 823 529

-

-

-

-

141 586 493

-

-

-

-

39 063 529

-

-

Działanie 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
2007-2013

390 635 294

390 635 294

332 040 000

332 040 000

-

-

% cross-financing

58 595 294

58 595 294

do 10%

Działanie 8.2. Wspieranie wdraŜania elektronicznego biznesu typu B2B
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13, 14, 15

62

2007-2013

460 817 882

460 817 882

391 695 200

391 695 200

-

-

69 122 682

69 122 682

-

-

% cross-financing

46 081 788

-

-

14, 15

-

-

15

-

-

15

do 10%

Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu - eInclusion
2007-2013

364 411 765

364 411 765

309 750 000

309 750 000

-

-

54 661 765

54 661 765

-

-

% cross-financing

36 441 176
do 10%

Działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”
2007-2013

200 000 000

200 000 000

% cross-financing
PRIORYTET IX. POMOC TECHNICZNA
2007-2013
329 647 059
329 647 059

170 000 000

170 000 000

-

-

30 000 000

30 000 000

-

-

20 000 000
do 10%

280 200 000

280 200 000

-

-

49 447 059

49 447 059

-

-

-

-

-

232 560 000

232 560 000

-

-

41 040 000

41 040 000

-

-

-

-

-

85

-

-

-

85

-

-

-

86

-

-

-

86

-

Działanie 9.1 Wsparcie zarządzania
2007-2013

273 600 000

273 600 000

% cross-financing

-

Działanie 9.2 WyposaŜenie instytucji
2007-2013

16 480 000

16 480 000

14 008 000

14 008 000

-

-

2 472 000

2 472 000

-

-

% cross-financing

-

Działanie 9.3 Informacja i promocja
2007-2013

36 500 000

36 500 000

31 025 000

31 025 000

-

-

5 475 000

5 475 000

-

-

% cross-financing

-

Działanie 9.4 Ewaluacja
2007-2013

3 067 059

% cross-financing
RAZEM W LATACH 20072013

3 067 059

2 607 000

2 607 000

-

-

460 059

460 059

-

-

-

9 711 629 742

8 254 885 280

8 254 885 280

1 456 744 462
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1 435 201 153

4 043 309

17 500
000

Załącznik 4.2 Wskaźniki monitorowania na poziomie działań
Działanie

Wartość
bazowa
wskaźnika

Wartość
szacowana
wskaźnika w roku
docelowym 2015

produkt

0

80

rocznie

IW

produkt

0

20

rocznie

IP

rezultat

0

25

co 3 lata

IW

rezultat

0

20

co 2 lata

IP

produkt

0

290

rocznie

Liczba studentów realizujących projekty w ramach
działania

produkt

0

80

rocznie

Liczba doktorantów realizujących międzynarodowe
projekty doktoranckie we współpracy z instytucjami
zagranicznymi dofinansowane w ramach działania

produkt

0

130

rocznie

Liczba uczestników staŜy podoktorskich
realizujących projekty w ramach działania

produkt

0

25

rocznie

Liczba uczonych z zagranicy zaangaŜowanych w
projekty realizowane w Polsce dofinansowane w
ramach działania

produkt

0

55

rocznie

Liczba doktorantów, którzy otrzymali wsparcie w
ramach działania

produkt

0

295

rocznie

beneficjent
projektu
indywidualnego

Liczba pracowników naukowych zaangaŜowanych w
realizację projektów

produkt

0

160

rocznie

beneficjent
projektu
indywidualnego

Nazwa wskaźnika

Typ wskaźnika

Częstotliwość
pomiaru
wskaźnika
Źródło danych

PRIORYTET I
Liczba projektów foresight wspartych w ramach
działania (1.1.1)
Liczba strategicznych projektów badawczych
wspartych w ramach działania (1.1.2)

1.1

1.2

Liczba dokumentów strategicznych, w tym takŜe
regionalnych w zakresie rozwoju poszczególnych
dziedzin nauki i gospodarki opracowanych lub
aktualizowanych jako efekt projektów foresight
(1.1.1)
Liczba wdroŜeń powstałych w wyniku realizacji
strategicznych projektów badawczych wspartych w
ramach działania (1.1.2)
Liczba projektów realizowanych przez studentów,
absolwentów, doktorantów i uczestników staŜy
podoktorskich
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beneficjent
projektu
indywidualnego
beneficjent
projektu
indywidualnego
beneficjent
projektu
indywidualnego
beneficjent
projektu
indywidualnego
beneficjent
projektu
indywidualnego

Działanie

1.3

Nazwa wskaźnika

Typ wskaźnika

Wartość
bazowa
wskaźnika

Liczba osób, które rozpoczęły studia doktoranckie w
efekcie realizowanych projektów

produkt

0

60

rocznie

beneficjent
projektu
indywidualnego

Liczba publikacji (w tym lista filadelfijska i open
access)

rezultat

0

310

rocznie

beneficjent
projektu
indywidualnego

Liczba stopni naukowych (doktora i doktora
habilitowanego) uzyskanych w efekcie
zrealizowanych projektów

rezultat

0

100

rocznie

beneficjent
projektu
indywidualnego

Liczba projektów rozwojowych dofinansowanych w
ramach działania (1.3.1)

produkt

0

200

rocznie

IW

Liczba wspartych projektów o dofinansowanie
ochrony prawnej własności przemysłowej (1.3.2.)

produkt

0

500

rocznie

IW

rezultat

0

130

rocznie

IW

rezultat

0

150

rocznie

IW

Liczba patentów uzyskanych (w kraju i za granicą)
w wyniku realizacji projektów o dofinansowanie
ochrony prawnej własności przemysłowej (1.3.2.)

rezultat

0

250

rocznie

IW

Liczba projektów celowych dofinansowanych w
ramach działania

produkt

0

1400

rocznie

IW

Liczba przedsiębiorstw współpracujących z
jednostkami naukowymi przy realizacji projektów
celowych dofinansowanych w ramach działania

produkt

0

800

rocznie

IW

Liczba wdroŜeń jako efekt realizacji
dofinansowanych projektów celowych

rezultat

0

1100

rocznie

IW

Wzrost zatrudnienia w działalności B+R w
przedsiębiorstwach realizujących projekty celowe
dofinansowane

rezultat

0

500

rocznie

IW

Wzrost nakładów na działalność B+R w
przedsiębiorstwach dofinansowanych w ramach
działania

rezultat

0

600 mln PLN

rocznie

IW

Liczba wdroŜeń jako rezultat realizacji projektów
rozwojowych dofinansowanych w ramach działania
(1.3.1.)
Liczba wynalazków zgłoszonych do ochrony
patentowej jako efekt realizacji projektu
rozwojowego dofinansowanego, w tym patenty w
zakresie wysokich technologii (1.3.1)

1.4
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Wartość
szacowana
wskaźnika w roku
docelowym 2015

Częstotliwość
pomiaru
wskaźnika
Źródło danych

Działanie

Nazwa wskaźnika

Typ wskaźnika

Wartość
bazowa
wskaźnika

Wartość
szacowana
wskaźnika w roku
docelowym 2015

Częstotliwość
pomiaru
wskaźnika
Źródło danych

Liczba wynalazków zgłoszonych do ochrony
patentowej jako efekt realizacji projektu celowego
wspartego w ramach działania, w tym patenty w
zakresie wysokich technologii

rezultat

0

100

rocznie

IW

produkt

0

30

rocznie

IP

produkt

0

20

rocznie

IP

rezultat

0

700

rocznie

IP

rezultat

0

500

rocznie

IP

Liczba projektów prowadzonych w ramach
współpracy międzynarodowej realizowanych przy
wykorzystaniu wspartej infrastruktury sfery B+R

rezultat

0

200

rocznie

IP

Liczba projektów wspierających powstanie nowej
wspólnej infrastruktury naukowo-badawczej

produkt

0

30

rocznie

IP

Liczba jednostek naukowych tworzących wspólną
infrastrukturę (skonsolidowane ośrodki badawcze)

produkt

0

40

rocznie

IP

Liczba jednostek naukowych korzystających ze
wspartej infrastruktury badawczej

rezultat

0

150

rocznie

IP

rezultat

0

100

rocznie

IP

produkt

0

20

rocznie

IW

produkt

0

30

rocznie

IW

produkt

0

50

rocznie

IW

PRIORYTET II
Liczba wspartych ośrodków o wysokim potencjale
badawczym
Liczba projektów w zakresie infrastruktury sfery B+R
(łącznie laboratoriów badawczych i
specjalistycznych)

2.1

2.2

2.3

Liczba projektów badawczych, rozwojowych i
celowych realizowanych przy wykorzystaniu
wspartej infrastruktury sfery B+R
Liczba przedsiębiorstw korzystających z usług
wspartych laboratoriów badawczych i
specjalistycznych (łącznie)

Liczba projektów badawczych realizowanych przy
wykorzystaniu wspartej infrastruktury sfery B+R
Liczba zrealizowanych projektów z obszaru
infrastruktury IT
Liczba utworzonych baz danych dofinansowanych w
ramach działania
Liczba utworzonych aplikacji oraz udostępnionych
usług teleinformatycznych dofinansowanych w
ramach działania
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Działanie

Nazwa wskaźnika

Typ wskaźnika

Wartość
bazowa
wskaźnika

Liczba jednostek naukowych korzystających z
infrastruktury informatycznej nauki dofinansowanej
w ramach działania

rezultat

0

80

rocznie

IW

rezultat

0

300

rocznie

IW

0

80

rocznie

IW

0

200

rocznie

IW

0

200

rocznie

IW

0

500

rocznie

IW

0
0

125
31,5 mln EUR

rocznie
rocznie

IW
IW

0

500

rocznie

IW

rezultat
rezultat

0

Do oszacowania

rocznie

IW

rezultat

0

150

rocznie

IW

0

23

rocznie

0

184

rocznie

beneficjent
projektu
indywidualnego
beneficjent
projektu
indywidualnego

Liczba jednostek naukowych korzystających z baz
danych dofinansowanych w ramach działania
Liczba jednostek naukowych korzystających z
zawansowanych aplikacji i usług
teleinformatycznych

3.1

Liczba projektów wspartych ze środków działania
3.1
Liczba przedsiębiorstw powstałych w wyniku
wsparcia udzielonego w celu wprowadzenia
innowacji

produkt

Liczba podmiotów, którym udzielono wsparcia
(liczba inkubowanych pomysłów)
Liczba dokapitalizowanych podmiotów

produkt
produkt

Wartość zmobilizowanych środków prywatnych na
finansowanie innowacyjnych przedsięwzięć

rezultat

Liczba nowych miejsc pracy we wspartych
przedsiębiorstwach
Liczba wspartych nowopowstałych przedsiębiorstw
(w okresie do 2 lat od ich utworzenia)
Liczba nowych wspartych MSP funkcjonujących 18
miesięcy po uzyskaniu wsparcia

3.2

rezultat
PRIORYTET III

Liczba wspartych funduszy podwyŜszonego ryzyka

produkt

Wartość
szacowana
wskaźnika w roku
docelowym 2015

Częstotliwość
pomiaru
wskaźnika
Źródło danych

produkt

Liczba MSP, które uzyskały wsparcie finansowe w
postaci inwestycji wspartych funduszy wysokiego
ryzyka

rezultat

Liczba inwestycji w przedsiębiorstwa typu seed

rezultat

0

18

rocznie

Liczba inwestycji w przedsiębiorstwa typu start- up

rezultat

0

37

rocznie
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beneficjent
projektu
indywidualnego
beneficjent
projektu
indywidualnego

Działanie

Nazwa wskaźnika

Wartość inwestycji wspartych funduszy kapitałowych
w przedsiębiorstwa.

Częstotliwość
pomiaru
wskaźnika
Źródło danych
rocznie

rezultat

beneficjent
projektu
indywidualnego

rezultat

0

Do oszacowania

rocznie

beneficjent
projektu
indywidualnego

Liczba nowych miejsc pracy we wspartych
przedsiębiorstwach

rezultat

0

552

Rocznie

beneficjent
projektu
indywidualnego

0

92

rocznie

beneficjent
projektu
indywidualnego

0

47

rocznie

IW

produkt

0

500

rocznie

IW

produkt

0
0

20
20000

rocznie
rocznie

IW
IW

rezultat

0

400

rocznie

IW

Liczba wspartych nowopowstałych przedsiębiorstw
(w okresie do 2 lat od ich utworzenia)

rezultat

0

Do oszacowania

rocznie

IW

Liczba przeszkolonych przedsiębiorców

rezultat

Liczba pozyskanych inwestorów

rezultat

0
0

1400
450

rocznie
rocznie

IW
IW

0

500 mln PLN

rocznie

IW

0

1100

rocznie

IW

0

1050

rocznie

IW

Liczba przeprowadzonych konferencji dotyczących
finansowania zewnętrznego, w tym kapitałem ryzyka
oraz wymogów potencjalnych inwestorów
Liczba projektów wspartych ze środków działania
3.3.
Liczba podmiotów (sieci), którym udzielono wsparcia
Liczba opracowanych dokumentów (publikacji
dotyczących efektów przeprowadzonych działań) dla
podmiotów poszukujących dofinansowania
inwestycji
Liczba MSP, którym udało się pozyskać
zewnętrznego inwestora

Wartość pozyskanego kapitału

4.1

0

Wartość
szacowana
wskaźnika w roku
docelowym 2015
276 mln EUR

Liczba wspartych nowopowstałych przedsiębiorstw
(w okresie do 2 lat od ich utworzenia)

Liczba nowych MSP finansowanych przez fundusze
podwyŜszonego ryzyka funkcjonujących 18 miesięcy
po uzyskaniu wsparcia

3.3

Typ wskaźnika

Wartość
bazowa
wskaźnika

Liczba projektów wspartych ze środków działania
4.1.
Liczba wspartych przedsiębiorców

rezultat

produkt

produkt

rezultat
PRIORYTET IV
produkt
produkt

171

Działanie

Nazwa wskaźnika

Typ wskaźnika

Wartość
bazowa
wskaźnika

Liczba wspartych MSP

produkt

0

800

rocznie

IW

0

260 mln EUR

rocznie

IW

rezultat

0

800

rocznie

IW

produkt

0

1200

rocznie

IW

Liczba wspartych przedsiębiorstw

produkt

0

1100

rocznie

IW

Liczba wspartych MSP

produkt

0

200

rocznie

IW

0

250

rocznie

IW

0

300/100

rocznie

IW

0

100

rocznie

IW

Wartość środków prywatnych zmobilizowanych na
wdroŜenia
Liczba wprowadzonych na rynek nowych produktów
lub technologii przez podmioty, które otrzymały
wsparcie
Liczba projektów wspartych ze środków działania
4.2.

4.2

4.3

Liczba zmodernizowanych oraz nowo
wybudowanych laboratoriów badawczych i
specjalistycznych
Liczba wspartych przedsiębiorstw (w tym MSP),
które wprowadziły innowacje samodzielnie
Liczba wynalazków zgłoszonych do ochrony
patentowej w wyniku realizacji projektu

Wartość
szacowana
wskaźnika w roku
docelowym 2015

Częstotliwość
pomiaru
wskaźnika
Źródło danych

rezultat

produkt

produkt
rezultat

Liczba zgłoszonych wzorów przemysłowych

rezultat

0

150

rocznie

IW

Liczba zgłoszonych wzorów uŜytkowych

rezultat

0

150

rocznie

IW

Liczba nowopowstałych CBR
Liczba przedsiębiorstw (w tym MSP, które wyniku
wsparcia rozpoczęły działalność B+R
Liczba dodatkowych lub ulepszonych prac z zakresu
B+R realizowanych przez przedsiębiorstwa w
wyniku udzielonego wsparcia

rezultat

Liczba wypłaconych premii technologicznych
Liczba nowoutworzonych miejsc pracy B+R w
sektorze przedsiębiorstw powstałych w wyniku
udzielonego wsparcia
Liczba patentów uzyskanych przez przedsiębiorstwa
w wyniku realizowanych projektów

0

20

rocznie

IW

0

30/15

rocznie

IW

0

250

rocznie

IW

produkt

0

450

rocznie

rezultat

0

Do oszacowania

rocznie

rezultat

0

Do oszacowania

rocznie

rezultat

rezultat
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beneficjent
projektu
indywidualnego
Beneficjent
projektu
indywidualnego
Beneficjent
projektu
indywidualnego

Działanie

4.4

Nazwa wskaźnika

0

Wartość
szacowana
wskaźnika w roku
docelowym 2015
450

Częstotliwość
pomiaru
wskaźnika
Źródło danych
rocznie

Beneficjent
projektu
indywidualnego

Liczba wdroŜonych nowych technologii
Liczba projektów wspartych ze środków działania
4.4.

produkt

0

200

rocznie

IW

Liczba wspartych przedsiębiorstw

rezultat

0

180

rocznie

IW

Liczba wspartych MSP

rezultat

0

150

rocznie

IW

Liczba MŚP, które w wyniku wsparcia wprowadziły
innowacje organizacyjne lub marketingowe

rezultat

0

115

rocznie

IW

rezultat

0

20

rocznie

IW

rezultat

0

15

rocznie

IW

rezultat

0

2 000 /1 000

rocznie

IW

produkt

0

155

rocznie

IW

Do oszacowania

rocznie

IW

0

65

rocznie

IW

0

90

rocznie

IW

0

20 000

rocznie

IW

rezultat

0

18 000

rocznie

IW

rezultat

0

Do oszacowania

rocznie

IW

rezultat

0

2000

rocznie

IW

rezultat

0

Do oszacowania

rocznie

IW

Liczba przedsiębiorstw, które otrzymały wsparcie na
wprowadzenie technologii środowiskowych lub na
rozwój eko-produktów
Liczba MŚP, które otrzymały wsparcie na
wprowadzenie technologii środowiskowych lub na
rozwój eko-produktów
Liczba nowych miejsc pracy we wspartych
przedsiębiorstwach, w tym MSP
Liczba projektów wspartych ze środków działania
4.5.
Liczba patentów uzyskanych przez przedsiębiorstwa
w wyniku realizowanych projektów
Liczba nowych inwestycji, które uzyskały wsparcie
(sektor produkcyjny)

4.5

Typ wskaźnika

Wartość
bazowa
wskaźnika

Liczba nowych inwestycji, które uzyskały wsparcie
(sektor usług)
Liczba utworzonych miejsc pracy (sektor
produkcyjny)
Liczba utworzonych miejsc pracy (sektor usług)
Liczba nowoutworzonych miejsc pracy B+R w
sektorze przedsiębiorstw powstałych w wyniku
udzielonego wsparcia
Liczba firm sektora MSP współpracujących z
beneficjentami
Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia
rozpoczęły działalnośc B+R

rezultat

produkt

produkt
produkt
rezultat

PRIORYTET V
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Działanie

Nazwa wskaźnika

Typ wskaźnika

Wartość
bazowa
wskaźnika

Liczba projektów wspartych ze środków działania
5.1

produkt

0

80

rocznie

IW

0

30 (twarde) + 40
(miękkie)

rocznie

IW

rocznie

IW

Liczba wspartych powiązań kooperacyjnych o
zasięgu ponadregionalnym

5.1

5.2

5.3

Liczba podmiotów (z podziałem na MSP i duŜe)
zaangaŜowanych w działania kooperacyjne
Liczba IOB zaangaŜowanych w działania
kooperacyjne
Liczba projektów zrealizowanych przy współpracy
jednostek naukowo-badawczych i przedsiębiorców
Liczba przedsiębiorstw (w tym MSP), które wdroŜyły
innowację przy pomocy IOB

produkt

Wartość
szacowana
wskaźnika w roku
docelowym 2015

0
produkt
produkt

Częstotliwość
pomiaru
wskaźnika
Źródło danych

1000+200
0

rocznie

IW

0

80
40

rocznie

IW

0

200 (150)

rocznie

IW

0

150

rocznie

IW

0

180

rocznie

IW

0

10

rocznie

IW

0

4000

rocznie

IW

produkt
rezultat

Liczba projektów wspartych ze środków działania
5.2

produkt

Liczba instytucji otoczenia biznesu świadczących
usługi w zakresie wsparcia działalności
innowacyjnej, wspartych w ramach działania

produkt

Liczba wspólnych przedsięwzięć instytucji otoczenia
biznesu świadczących usługi w zakresie wsparcia
działalności innowacyjnej

produkt

Liczba klientów (przedsiębiorstw), którzy skorzystali
z usług IOB

rezultat

Liczba projektów wspartych ze środków działania
5.3
Liczba podmiotów, którym udzielono wsparcia

produkt

0

8

rocznie

IW

produkt

0

8

rocznie

IW

Liczba projektów zrealizowanych przy współpracy
jednostek naukowo-badawczych i przedsiębiorstw

produkt

0

8

rocznie

IW

Powierzchnia wbudowanych/zmodernizowanych
budynków

produkt

0

100 000 m.kw.

rocznie

IW

Wartość wybudowanej/zmodernizowanej
infrastruktury technicznej

produkt

0

400 000 000 PLN

rocznie

IW

produkt

0

50 000 000 PLN

rocznie

IW

produkt

0

300

rocznie

IW

Wartość zakupionego wyposaŜenia
Liczba przedsiębiorstw korzystających z
zakupionego wyposaŜenia i infrastruktury
technicznej
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Działanie

5.4

Nazwa wskaźnika

Typ wskaźnika

Wartość
bazowa
wskaźnika

Liczba zrealizowanych usług doradczych na rzecz
przedsiębiorców

rezultat

0

1450

Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w
przedsiębiorstwach korzystających ze wsparcia

rezultat

0

1125

Liczba nowoutworzonych przedsiębiorstw na terenie
objętym realizacją projektu

rezultat

0

150

Liczba podmiotów (IOB/przedsiębiorcy/MSP)
zaangaŜowanych w realizację projektu
Liczba projektów wspartych ze środków działania
5.4
Liczba zgłoszoszeń patentowych przedsiębiorstw w
wyniku udzielonego wsparcia, w tym do EPO i
USPTO
Liczba zgłoszeń wzorów uŜytkowych w wyniku
udzielonego wsparcia
Liczba zgłoszeń wzorów przemysłowych w wyniku
udzielonego wsparcia

Wartość
szacowana
wskaźnika w roku
docelowym 2015

Częstotliwość
pomiaru
wskaźnika
Źródło danych
rocznie
IW
rocznie
IW
rocznie
IW
rocznie

rezultat

0

15/200/40

IW

produkt

0

1800

rocznie

IW

200

rocznie

IW

rezultat

0

rezultat

0

150

rocznie

IW

rezultat

0

800

rocznie

IW

PRIORYTET VI

6.1

6.2

Liczba projektów wspartych ze środków działania
6.1

produkt

0

2500

rocznie

IW

Liczba przedsiębiorców, którzy uzyskali niezbędne
dokumenty uprawniające do wprowadzenia towarów
lub usług na wybrany rynek zagraniczny

produkt

0

520

rocznie

IW

0

3000

rocznie

IW

0

2000

rocznie

IW

rezultat

0

885

rocznie

IW

Liczba usług doradczych świadczonych przez
Instytucje Doradcze

produkt

Liczba dofinansowanych przedsięwzięć targowowystawienniczych i misji gospodarczych
Liczba wspartych MSP zdobywających swoje
pierwsze zamówienie spoza Polski w ciągu 2 lat od
momentu uzyskania wsparcia
Liczba wspartych MSP, które zwiększyły eksport lub
sprzedaŜ na JRE w wyniku wsparcia

produkt

rezultat

0

2000

rocznie

IW

Liczba utworzonych i wspartych centrów obsługi
inwestorów i eksporterów

produkt

0

16 (20)

rocznie

Sprawozdania
beneficjenta

Liczba terenów inwestycyjnych przygotowanych przy
wsparciu programu

produkt

0

140 (średnio 20
rocznie)

rocznie

IW
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Nazwa wskaźnika

Typ wskaźnika

Liczba projektów obsłuŜonych przez COIE

rezultat

Wartość
bazowa
wskaźnika
0

Liczba przedsiębiorstw, które ulokowały swoje
inwestycje na terenach inwestycyjnych
Liczba projektów wspartych ze środków działania
6.3 (w szt.)
Liczba wspartych kampanii promocyjnych

6.3

6.4

Liczba systemów informacji turystycznej wraz z
narzędziami umozliwijącycmi rezerwację wspartych
ze środków działania 6.3 (w szt.)
Wydatki turystów zagranicznych odwiedzających
Polskę (w mld USD)
Przyjazdy turystów zagranicznych do Polski (w mln
osób)
Liczba projektów wspartych ze środków działania
6.4
Liczba nowych ofert programowych w obszarze
turystyki
Liczba przedsiębiorstw wspartych ze środków
działania 6.5
Powstanie polskiego i międzynarodowego serwisu
dla eksporterów i inwestorów

6.5

Liczba szkoleń dla firm korzystających z serwisu
internetowego
Liczba podmiotów korzystających i
zarejestrowanych na portalu i międzynarodowym
serwisie dla eksporterów i inwestorów
Liczba osób (z firm i instytucji korzystających z
serwisu), które skorzystały z doradztwa i szkoleń z
serwisu internetowego

Wartość
szacowana
wskaźnika w roku
docelowym 2015
1400 (średnio 200
rocznie)

Częstotliwość
pomiaru
wskaźnika
Źródło danych
rocznie

Sprawozdania
beneficjenta

0

120 (średnio 17
rocznie)

rocznie

IW

produkt

0

1

rocznie

IP

produkt

0

6

rocznie

IP

produkt

0

1

rocznie

IP

rezultat

3,4
(2006 r)
15,7
(2006 r.)

5,0
(2013 r.)
18,9
(2013 r.)

0

rezultat

rocznie

Instytut
Turystyki
Instytut
Turystyki

10

rocznie

IW

0

10

rocznie

IW

produkt

0

100

rocznie

produkt

0

1

rocznie

Sprawozdania
beneficjenta
Sprawozdania
beneficjenta

produkt

0

100

rocznie

Sprawozdania
beneficjenta

rezultat

0

15 000

rocznie

Sprawozdania
beneficjenta

rezultat

0

1200

rocznie

Sprawozdania
beneficjenta

rezultat
produkt
rezultat

rocznie

PRIORYTET VII

7.1

Liczba zbudowanych lub zmodernizowanych
systemów informatycznych słuŜących realizacji eusług.
Liczba portali dziedzinowych i platform e-usług
powstałych w wyniku realizacji działania.

produkt

0

17

corocznie

IW

produkt

0

18

corocznie

IW

Liczba udostępnionych na platformach

rezultat
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Nazwa wskaźnika
elektronicznych administracji publicznej usług
publicznych ujętych w klasyfikacji Unii Europejskiej
Procent przedsiębiorstw wykorzystujących Internet
w celu interakcji z instytucjami administracji
publicznej

Wartość
bazowa
wskaźnika

Typ wskaźnika

rezultat

Wartość
szacowana
wskaźnika w roku
docelowym 2015
24

Częstotliwość
pomiaru
wskaźnika
Źródło danych
corocznie

IW

60,9%

90%

corocznie

GUS

0

9000

corocznie

IW

0

9000

corocznie

IW

0

17500

Corocznie

IW

0

4000

corocznie

IW

0

12000

corocznie

IW

0

100 tys.

corocznie

IW

0

1000

corocznie

IW

0

60 tys.

corocznie

IW

0

2500

corocznie

IW

0

100 tys.

corocznie

IW

PRIORYTET VIII

8.1

8.2

8.3

8.4

Liczba mikro i małych przedsiębiorców, którzy
otrzymali dofinansowanie na realizację projektu w
zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną i
ewentualnego wytworzenia produktów cyfrowych
niezbędnych do świadczenia tych usług
Liczba usług elektronicznych przygotowanych do
świadczenia w wyniku realizacji projektów
Liczba nowych miejsc pracy powstałych w wyniku
realizacji działania
Liczba wspartych MSP, które wdroŜyły i/lub
zintegrowały systemy informatyczne typu B2B
Liczba przedsiębiorców objętych wdroŜonym i/lub
zintegrowanym systemem informatycznym typu B2B
Liczba gospodarstw domowych z grupy docelowej,
które uzyskały dostęp do szerokopasmowego
Internetu
Liczba Jednostek Samorządu Terytorialnego
zaangaŜowanych w realizację działania
Liczba gospodarstw domowych z grupy docelowej
trwale korzystających z Internetu (utrzymujących
utworzone połączenie przez okres min. 3 lat)
Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw,
które rozpoczęły dostarczanie Internetu
szerokopasmowego na odcinku „ostatniej mili”
Liczba podmiotów trwale korzystających z Internetu
szerokopasmowego udostępnionego w wyniku
programu

produkt

rezultat
rezultat
produkt
rezultat

produkt
produkt

rezultat

produkt

rezultat

PRIORYTET IX

9.1

Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków
pomocy technicznej PO IG (w szt.)

produkt

0

40 000

corocznie

Liczba opracowanych ekspertyz, analiz, studiów i
koncepcji (w szt.)

produkt

0

100

corocznie

0

10 000

corocznie

Liczba wykonanych przez ekspertów zewnętrznych
ocen wniosków o dofinansowanie (w szt.)
produkt
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System
monitorowania
PO IG
System
monitorowania
PO IG
System
monitorowania
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Nazwa wskaźnika

Typ wskaźnika

Wartość
bazowa
wskaźnika

Wartość
szacowana
wskaźnika w roku
docelowym 2015

Częstotliwość
pomiaru
wskaźnika
Źródło danych
PO IG

Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów,
treningów, seminariów, wizyt studyjnych, innych
form dokształcania i doskonalenia (w szt.)
Stosunek przeprowadzonych kontroli realizacji
projektów na miejscu do liczby wdroŜonych
projektów ogółem (w %)
Liczba posiedzeń Komitetu Monitorującego (w szt.)

0

500

corocznie

0

30 %

corocznie

0

30

corocznie

produkt

produkt

produkt

9.2

9.3

Liczba zakupionych i zainstalowanych komputerów
(w szt.)

produkt

0

2 000

corocznie

Liczba zakupionego i zainstalowanego
oprogramowania (w szt.)

produkt

0

2 000

corocznie

Liczba zakupionego i zainstalowanego
32
peryferyjnego sprzętu komputerowego (w szt.)

produkt

0

1 000

corocznie

Liczba zakupionych i zainstalowanych pozostałych
urządzeń biurowych (w szt.)

produkt

1 000

corocznie

Wolumen wydanych publikacji: materiałów
informacyjnych, ulotek i broszur (w szt.)

produkt

0

1 000 000

corocznie

Liczba spotkań, seminariów, konferencji (w szt.)

produkt

0

500

corocznie

Liczba przeprowadzonych badań (w szt.)

produkt

0

25

corocznie

produkt

0

1 800 000

corocznie

produkt

0

2 000

corocznie

0

400

corocznie

0

Liczba wizyt na stronie internetowej PO IG (w szt.)

Liczba wyemitowanych spotów promocyjnych (w
szt.)
Liczba artykułów i ogłoszeń informacyjno promocyjnych dotyczących PO IG w prasie (w szt.)

32

produkt

Drukarki, skanery, myszki oraz inny osprzęt podłączany do komputerów.
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System
monitorowania
PO IG
Systemu
monitorowania
PO IG
System
monitorowania
PO IG
System
monitorowania
PO IG
System
monitorowania
PO IG
System
monitorowania
PO IG
System
monitorowania
PO IG
System
monitorowania
PO IG
System
monitorowania
PO IG
System
monitorowania
PO IG
System
monitorowania
PO IG
System
monitorowania
PO IG
System
monitorowania
PO IG
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9.4

Nazwa wskaźnika

Typ wskaźnika

Wartość
bazowa
wskaźnika

Liczba materiałów promocyjnych (w szt.)

produkt

0

Liczba ocen, raportów, analiz i studiów wykonanych
przez ekspertów zewnętrznych włączonych w
proces ewaluacji (w szt.)

produkt

0
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Wartość
szacowana
wskaźnika w roku
docelowym 2015

Częstotliwość
pomiaru
wskaźnika
Źródło danych

40 000

corocznie

System
monitorowania
PO IG

30

corocznie

System
monitorowania
PO IG

Załącznik 4.3 Opis systemu wdraŜania działań

Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.1 - Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy
Poddziałanie 1.1.1 – Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight
Opis podmiotów systemu wdraŜania
Wnioskodawca – przygotowuje wniosek o dofinansowanie, który przesyła do IW. Podczas oceny
formalnej wniosku na wezwanie IW dokonuje niezbędnych poprawek/uzupełnień. Po zatwierdzeniu
wniosku do wsparcia, podpisuje umowę o dofinansowanie.
Beneficjent – wnioskodawca, który podpisał umowę o dofinansowanie. Realizuje projekt zgodnie
z postanowieniami ww. umowy. Beneficjent składa do IW wnioski o płatność.
Instytucja WdraŜająca (IW) – Ośrodek Przetwarzania Informacji w Warszawie – działa na podstawie
umowy podpisanej z IP i jest odpowiedzialny między innymi za: nabór i ocenę wniosków
o dofinansowanie, powoływanie recenzentów oceniających merytorycznie projekty do dofinansowania
zgodnie z procedurą, podpisywanie umów o dofinansowanie z beneficjentami, zarządzanie środkami
finansowymi przeznaczonymi na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania, realizację zadań
w zakresie monitoringu i sprawozdawczości, zadania w zakresie informacji i promocji oraz szkoleń dla
beneficjentów, przeprowadzanie kontroli realizacji projektów na miejscu. Bierze udział w posiedzeniach
Komisji Konkursowej.
Instytucja Pośrednicząca (IP) – Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego, którego obsługę zapewnia
Departament Funduszy Europejskich MNiSW. Odpowiada za przepływ informacji pomiędzy
poszczególnymi instytucjami w systemie wdraŜania, uczestniczy w kontroli systemowej IW oraz
w kontrolach realizacji projektów na miejscu, zapewnia środki finansowe przeznaczone na realizację
zadań powierzonych w umowie z IW, akceptuje projekty do wsparcia i po zatwierdzeniu listy rankingowej
przez IZ, przekazuje do IW listę projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w celu zawarcia przez
IW umów o dofinansowanie z beneficjentami.
Instytucja Zarządzająca (IZ) – Minister Rozwoju Regionalnego – zatwierdza dokumenty związane
z realizacją poddziałania, zatwierdza listę rankingową projektów przeznaczonych do wsparcia, uczestniczy
w kontroli systemowej IW i IP, uczestniczy w rozpatrywaniu odwołań zgodnie z zatwierdzoną procedurą
odwoławczą.
Komisja Konkursowa (KK) – zespół powołany przez IW po akceptacji ministra właściwego ds. nauki,
w skład którego wchodzą przedstawiciele środowiska naukowego i gospodarczego oraz pracownicy IW.
Działając na podstawie przyjętego regulaminu, akceptuje lub zmienia kolejność wniosków na liście
rankingowej przedłoŜonej przez IW. Wynikiem prac Komisji Konkursowej jest lista przekazywana do IP
w celu przesłania jej do ostatecznego zatwierdzenia do IZ. Komisja akceptuje lub zmienia propozycję bazy
recenzentów zewnętrznych do oceny projektów, przygotowaną przez IW. Obsługę prac Komisji
Konkursowej zapewnia IW.
Recenzent – specjalista w wybranej dziedzinie, wyłoniony w systemie losowym z bazy recenzentów
prowadzonej przez IW; dokonuje sprawdzenia wniosku o dofinanswoanie pod kątem spełniania kryteriów
merytorycznych zatwierdzonych dla poddziałania 1.1.1 przez Komitet Monitorujący PO IG.
Ekspert zewnętrzny – specjalista z danej dziedziny wyłoniony z listy ekspertów MRR zgodnie
z zatwierdzoną procedurą; wydaje opinię nt. projektu w przypadku, gdy oceny recenzentów co do sumy
przyznanych punktów róŜnią się znacząco między sobą.
Dokumenty

Wniosek o dofinansowanie – wniosek o dofinansowanie realizacji projektu przygotowany przez
Wnioskodawcę zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku, który zawiera szczegółowy opis planowanego
przedsięwzięcia, w tym m. in. cel realizacji projektu, planowane zadania, oczekiwane rezultaty, budŜet
wraz z wyszczególnieniem kategorii wydatków kwalifikowanych i źródłami finansowania. Wniosek jest
przesyłany do IW w wersji elektronicznej i papierowej zgodnie ze wzorem wniosku zamieszczonym na
stronie internetowej IW i regulaminem konkursu.
Ocena projektu
Procedura wyboru i oceny projektów jest przeprowadzana dwuetapowo w oparciu o kryteria formalne
i merytoryczne przyjęte przez Komitet Monitorujący PO IG.
Wniosek o dofinansowanie terminowo złoŜony przez Wnioskodawcę podlega w pierwszej kolejności
ocenie formalnej dokonywanej przez pracowników IW (metodą „zero-jedynkową”). W procesie oceny
formalnej moŜliwe jest jednokrotne dokonanie uzupełnień/ poprawy wniosku przez Wnioskodawcę
(w terminie 7 dni od otrzymania informacji o koniecznych zmianach od IW). Ocena formalna dokonywana
jest w terminie do 30 dni roboczych. Wnioski poprawne pod kątem spełnienia kryteriów formalnych
rejestrowanę są w krajowym systemie informatycznym.
IW informuje na piśmie Wnioskodawców o wynikach oceny formalnej (pozytywnej lub negatywnej
równoznacznej z odrzuceniem wniosku).
Pozytywna ocena formalna wniosku pozwala na zakwalifikowanie wniosku do oceny merytorycznej.
Ocena merytoryczna przeprowadzana jest metodą „zero-jedynkową” (kryteria dostępu, których
niespełnienie skutkuje odrzuceniem wniosku) oraz metodą punktową, umoŜliwiającą uszeregowanie
projektów na liście rankingowej.
Komisja Konkursowa zatwierdza bazę recenzentów zaproponowanych przez IW. KaŜdy wniosek jest
oceniany przez dwóch niezaleŜnych recenzentów. W przypadku, gdy oceny recenzentów, co do sumy
przyznanych punktów róŜnią się między sobą znacząco, wniosek zgodnie z procedurą podlega opinii
eksperta zewnętrznego. Komisja Konkursowa zatwierdza listę rankingową projektów powstałą w wyniku
oceny recenzentów. IW przekazuje do IP listę rankingową projektów wraz z wynikiem oceny
merytorycznej i zaleceniem udzielenia, bądź odmowy udzielenia projektom dofinansowania.
Lista jest podstawą dla ministra właściwego ds. nauki do akceptacji projektów do wsparcia. Minister
właściwy ds. nauki przed akceptacją listy rankingowej moŜe zasięgnąć opinii eksperta/ekspertów.
IP przekazuje do IZ listę rankingową w celu jej ostatecznego zatwierdzenia i podjęcia decyzji
o dofinansowaniu.
Po przekazaniu przez IP listy projektów zakwalifikowanych do dofinansowania, IW ogłasza na swojej
stronie internetowej listę projektów wyłonionych do wsparcia oraz podpisuje z beneficjentami umowy
o dofinansowanie projektów.
Czas oceny wniosków
Proces od zamknięcia naboru wniosków w danej rundzie aplikacyjnej do chwili podpisania umowy trwa
około 3 miesiące.
Nabór wniosków
Dla projektów z poddziałania 1.1.1. organizowany jest zamknięty konkurs wniosków raz w roku.
Konkurs jest ogłaszany przez IW i przeprowadzany zgodnie z Instrukcją wykonawczą IW – jawnie,
z zapewnieniem publicznego dostępu do informacji o zasadach jego przeprowadzania oraz do listy
projektów wyłonionych do dofinansowania.
W przypadku niewykorzystania wszystkich dostępnych środków finansowych przewidzianych na
poddziałanie w danym roku, IW moŜe ogłosić kolejny konkurs w celu ich rozdysponowania w tym samym
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roku lub zwiększyć alokację środków w konkursie w kolejnym roku o kwotę niewykorzystaną w danym
roku.
Tryb odwoławczy
Zgodnie z procedurą odwoławczą zatwierdzoną przez IZ, stanowiącą załącznik do Szczegółowego opisu
osi prioryterowych PO IG.
Projekty indywidualne
Nie dotyczy
Projekty duŜe
Ocena projektów duŜych w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) 1083/200633, do momentu akceptacji
IZ zatwierdzonych przez IP list projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do wsparcia,
przebiega analogicznie jak ocena projektów nie posiadających tego statusu.
Po przedstawieniu ww. list, IZ przekazuje informację o warunkowym przyznaniu dofinansowania dla
określonych projektów znajdujących się na liście projektów rekomendowanych do wsparcia. Na tej
podstawie IW zwraca się do Beneficjentów (którym IZ warunkowo przyznała wsparcie) wzywając ich do
wypełnienia wniosku o potwierdzenie pomocy na mocy art. 39 do 41 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006.
Odpowiedni wzór wniosku, w zaleŜności od typu projektu, określony został w załączniku XXI lub
załączniku XXII do rozporządzenia rady (WE)1828/2006.
Po otrzymaniu wypełnionych przez Beneficjentów odpowiednich wniosków o potwierdzenie pomocy
(wypełnionych w języku polskim oraz w języku angielskim), IW weryfikuje prawidłowość danych
ujętych we wniosku oraz niezwłocznie przekazuje go do IP,a ta przesyła dokument do IZ.
Równocześnie dane z wniosku wprowadzane są przez IP do systemu informatycznego SFC2007,
a następnie przesyłane do IZ drogą elektroniczną. IZ dokonuje weryfikacji danych i niezwłocznie przesyła
wniosek do Komisji Europejskiej, informując o tym fakcie IP, IW oraz beneficjenta.
W przypadku konieczności dokonania uzupełnień do wniosku lub pojawienia się dodatkowych pytań ze
strony IZ – IW odpowiedzialna jest za uzyskanie odpowiednich informacji od Beneficjenta i przekazanie
ich do IZ za pośrednictwem IP.
W przypadku, gdy po przesłaniu do Komisji Europejskiej wniosku KE zaŜąda wyjaśnień i/lub uzupełnień
wniosku – IW po uzyskaniu odpowiednich informacji od Beneficjenta - przekazuje odpowiedzi na
sformułowane pytania i/lub poprawki bezpośrednio do KE oraz do wiadomości IZ i IP. Zawarcie umowy
o dofinansowanie następuje po podjęciu przez Komisję Europejską decyzji o potwierdzeniu pomocy.
Poddziałanie 1.1.2 – Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych
(poddziałanie realizowane przez Departament Funduszy Europejskich MNiSW)
Opis podmiotów systemu wdraŜania
Wnioskodawca – przygotowuje wniosek o dofinansowanie i przesyła go do IP. Podczas oceny formalnej
wniosku na wezwanie dokonuje niezbędnych poprawek/uzupełnień. Po zatwierdzeniu przez IZ projektu do
wsparcia, podpisuje umowę o dofinansowanie.
Beneficjent – wnioskodawca, który podpisał umowę o dofinansowanie. Realizuje projekt zgodnie
z postanowieniami ww. umowy. Beneficjent składa do IP wnioski o płatność.

33

Zgodnie z art.39 rozporzadzenia Rady (WE) 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr
1260/1999, za duŜy projekt uznawany jest projekt, którego całkowity koszt przekracza kwotę 25 mln EUR w przypadku
środowiska naturalnego oraz 50 mln EUR w przypadku innych dziedzin.
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Instytucja Pośrednicząca (IP) - Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego, którego obsługę zapewnia
Departament Funduszy Europejskich MNiSW. Jest odpowiedzialna za nabór, rejestrację wniosków oraz
ich formalną ocenę. Bierze udział w posiedzeniach Zespołu Zadaniowego. Odpowiada za podpisywanie
umów o dofinansowanie z beneficjentami, zarządzanie środkami finansowymi przeznaczonymi na
dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania, realizację zadań w zakresie monitoringu
i sprawozdawczości oraz informacji i promocji, przeprowadzanie kontroli realizacji projektów na miejscu.
Instytucja Zarządzająca (IZ) - Minister Rozwoju Regionalnego – zatwierdza dokumenty związane
z realizacją działania, przeprowadza kontrole systemowe IP i kontrole projektów na miejscu, uczestniczy
w rozpatrywaniu odwołań zgodnie z zatwierdzoną procedurą odwoławczą.
Zespół Zadaniowy – zespół powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego na podstawie art. 30
ust. 2a ustawy o zasadach finansowania nauki, w skład którego wchodzą eksperci oraz przedstawiciele IP.
Odpowiada za ocenę merytoryczną wniosków w oparciu o przyjęte dla danego działania kryteria.
Wyznacza recenzentów opiniujących projekty oraz decyduje o ewentualnym powołaniu eksperta
zewnętrznego z listy MRR. Tworzy listę rankingową i rekomenduje projekty do wsparcia Ministrowi
Nauki i Szkolnictwa WyŜszego.
Recenzent – specjalista w wybranych dziedzinach, wyznaczony przez Zespół Zadaniowy; wydaje opinię
nt. projektu przed właściwą oceną merytoryczną dokonywaną przez Zespół.
Ekspert zewnętrzny – specjalista z danej dziedziny wyłoniony z listy ekspertów MRR; wydaje opinię nt.
projektu przed właściwą oceną merytoryczną dokonywaną przez Zespół Zadaniowy.
Dokumenty
Wniosek o dofinansowanie – wniosek o dofiansowanie realizcji projektu, wypełniany przez
wnioskodawcę zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku; zawiera opis planowanego przedsięwzięcia,
w tym m. in. dane wnioskodawcy, cel realizacji projektu, planowane działania, oczekiwane rezultaty,
wstępny budŜet wraz z wyszczególnieniem kategorii wydatków kwalifikowanych i źródłami finansowania.
Wniosek jest przesyłany do IP w wersji elektronicznej i papierowej.
Ocena projektu
Procedura wyboru i oceny projektów jest przeprowadzana dwuetapowo w oparciu o kryteria formalne
i merytoryczne przyjęte przez Komitet Monitorujący PO IG.
Wnioskodawca przesyła do IP wniosek w wersji elektronicznej i papierowej, który podlega rejestracji.
Ocena spełniania przez wniosek wymogów formalnych prowadzona jest przez pracowników IP (metodą
„zero-jedynkową”). W przypadku negatywnej oceny formalnej, wnioskodawca otrzymuje informacje
o zakresie koniecznych poprawek/uzupełnień w dostarczonych dokumentach i moŜliwości ich zgłoszenia
w terminie 7 dni do IP. Uzupełniony wniosek ponownie kieruje się do oceny formalnej. Jeśli kolejna
ocena jest negatywna, wniosek jest odrzucany. Ocena formalna dokonywana jest w terminie do 30 dni
roboczych. Wnioski poprawne pod kątem spełnienia kryteriów formalnych rejestrowanę są w krajowym
systemie informatycznym.
W przypadku pozytywnej oceny formalnej, projekt przekazywany jest do oceny merytorycznej Zespołowi
Zadaniowemu. Ocena merytoryczna przeprowadzana jest metodą „zero-jedynkową” (kryteria dostępu,
których niespełnienie skutkuje odrzuceniem wniosku) oraz metodą punktową, umoŜliwiającą
uszeregowanie projektów na liście rankingowej.
Przed podjęciem ostatecznej decyzji Zespół moŜe zasięgnąć opinii recenzentów lub ekspertów
zewnętrznych MRR, których proponuje przewodniczący Zespołu z inicjatywy własnej lub na wniosek
członków Zespołu.
Zespół dokonuje analizy opinii recenzentów lub ekspertów i ocenia projekty. Projekty, które nie uzyskały
minimalnej liczby punktów są odrzucane. Rekomendacja Zespołu jest podstawą dla Ministra Nauki
i Szkolnictwa WyŜszego do akceptacji projektów do wsparcia. IP przekazuje następnie do IZ informację
o projektach zaakceptowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego. Po zatwierdzeniu
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projektów do wsparcia przez IZ, przedstawiciel IP podpisuje z beneficjentami umowy o dofinansowanie
projektów.
Czas oceny wniosków
Proces od zamknięcia naboru wniosków w danej rundzie aplikacyjnej do chwili podpisania umowy trwa
około 3 miesięcy.
Nabór wniosków
Dla projektów z zakresu poddziałania 1.1.2. organizowany jest zamknięty konkurs wniosków.
Tryb odwoławczy
Zgodnie z procedurą odwoławczą zatwierdzoną przez IZ, stanowiącą załącznik do Szczegółowego opisu
osi prioryterowych PO IG.
Projekty indywidualne
Procedura zgodnie z odrębnym trybem przewidzianym w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego
z dnia 4 stycznia 2008 r. w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitoringu projektów
indywidualnych zgodnych z art. 28 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju34.
Projekty indywidualne umieszczone zostały na indykatywnej liście ogłoszonej przez Ministra Rozwoju
Regionalnego na podstawie rekomendacji Interdyscyplinarnego Zespołu do przygotowania listy projektów
indywidualnych dotyczących badań i rozwoju powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego.
Wybór i ocena projektów odbywa się zgodnie z ww. Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego i jest
przeprowadzana dwuetapowo w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne przyjęte przez Komitet
Monitorujący PO IG.
Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie projektu indywidualnego w terminie określonym w preumowie, do IP, która odpowiada za właściwy przebieg procesu oceny.
Wniosek, zawierający niezbędny zakres informacji oraz wymagane załączniki, złoŜony w wersji
elektronicznej i papierowej, podlega rejestracji. Ocena spełniania przez wniosek wymogów formalnych
prowadzona jest przez pracowników IP (metodą „zero-jedynkową”). W przypadku negatywnej oceny
formalnej, wnioskodawca otrzymuje informacje o zakresie koniecznych poprawek/uzupełnień
w dostarczonych dokumentach i moŜliwości ich zgłoszenia w terminie 7 dni do IP. Uzupełniony wniosek
ponownie kieruje się do oceny formalnej. Jeśli kolejna ocena jest negatywna, wniosek jest odrzucany.
Ocena formalna dokonywana jest w terminie do 30 dni roboczych. Wnioski poprawne pod kątem
spełnienia kryteriów formalnych rejestrowanę są w krajowym systemie informatycznym.
W przypadku pozytywnej oceny formalnej, projekt przekazywany jest do oceny merytorycznej Zespołowi
Zadaniowemu.
Ocena merytoryczna przeprowadzana jest metodą „zero-jedynkową” (tzw. kryteria dostępu, których
niespełnienie skutkuje odrzuceniem wniosku) oraz metodą punktową, umoŜliwiającą uszeregowanie
projektów na liście rankingowej.
Przed podjęciem ostatecznej decyzji Zespół zasięga opinii recenzentów lub ekspertów zewnętrznych
właściwych dla danej dziedziny, których proponuje przewodniczący Zespołu z inicjatywy własnej lub na
wniosek członków Zespołu.
Zespół dokonuje analizy opinii recenzentów lub ekspertów i ocenia projekty. Projekty, które nie uzyskały
minimalnej liczby punktów są odrzucane. Rekomendacja Zespołu jest podstawą dla Ministra Nauki
i Szkolnictwa WyŜszego do akceptacji projektów do wsparcia.

34

Wytyczne dostępne są na stronie internetowej MRR – zakładka „Obowiązujące wytyczne MRR”.
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IP przekazuje następnie do IZ informację o projektach zaakceptowanych przez Ministra Nauki
i Szkolnictwa WyŜszego. IZ podejmuje ostateczną decyzję w sprawie dofinansowania projektów
indywidualnych.
Po zatwierdzeniu projektów do wsparcia przez IZ, IP podpisuje umowy z beneficjentami
o dofinansowanie projektów.
W przypadku projektów indywidualnych nie mają zastosowania zapisy art. 30 Ustawy o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju dotyczące protestów wnioskodawcy, którego projekt nie uzyskał
dofinansowania.
Projekty duŜe
Ocena projektów duŜych w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) 1083/200635, do momentu akceptacji
IZ zatwierdzonych przez IP list projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do wsparcia,
przebiega analogicznie jak ocena projektów nie posiadających tego statusu.
Po przedstawieniu ww. list, IZ przekazuje informację o warunkowym przyznaniu dofinansowania dla
określonych projektów znajdujących się na liście projektów rekomendowanych do wsparcia. Na tej
podstawie IP zwraca się do beneficjentów (którym IZ warunkowo przyznała wsparcie) wzywając ich do
wypełnienia wniosku o potwierdzenie pomocy na mocy art. 39 do 41 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006.
Odpowiedni wzór wniosku, w zaleŜności od typu projektu, określony został w załączniku XXI lub
załączniku XXII do rozporządzenia rady (WE)1828/2006.
Po otrzymaniu wypełnionych przez Beneficjentów odpowiednich wniosków o potwierdzenie pomocy
(wypełnionych w języku polskim oraz w języku angielskim), IP weryfikuje prawidłowość danych ujętych
we wniosku oraz niezwłocznie przekazuje go do IZ.
Równocześnie dane z wniosku wprowadzane są przez IP do systemu informatycznego SFC2007,
a następnie przesyłane do IZ drogą elektroniczną. IZ dokonuje weryfikacji danych i niezwłocznie przesyła
wniosek do Komisji Europejskiej, informując o tym fakcie IP oraz beneficjenta.
W przypadku konieczności dokonania uzupełnień do wniosku lub pojawienia się dodatkowych pytań ze
strony IZ – IP odpowiedzialna jest za uzyskanie odpowiednich informacji od beneficjenta i przekazanie
ich do IZ.
W przypadku, gdy po przesłaniu do Komisji Europejskiej wniosku KE zaŜąda wyjaśnień i/lub uzupełnień
wniosku – IP po uzyskaniu odpowiednich informacji od beneficjenta - przekazuje odpowiedzi na
sformułowane pytania i/lub poprawki bezpośrednio do KE oraz do wiadomości IZ. Zawarcie umowy
o dofinansowanie następuje po podjęciu przez Komisje Europejską decyzji o potwierdzeniu pomocy.
Poddziałanie 1.1.3 – Projekty systemowe 36
(poddziałanie realizowane przez Departament Funduszy Europejskich w MNiSW)
a) Projekt systemowy MNiSW
Opis podmiotów systemu wdraŜania
Wnioskodawca – Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego, którego obsługę zapewnia Departament
Funduszy Europejskich (DFE). DFE odpowiada za przygotowanie i złoŜenie wniosku o dofinansowanie
projektu systemowego do IZ. Po akceptacji ministra właściwego ds. nauki przesyła ostateczną wersję
35

Zgodnie z art.39 rozporzadzenia Rady (WE) 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr
1260/1999, za duŜy projekt uznawany jest projekt, którego całkowity koszt przekracza kwotę 25 mln EUR w przypadku
środowiska naturalnego oraz 50 mln EUR w przypadku innych dziedzin.
36
Projekt systemowy, zgodnie z art. 28 ust. 1, pkt 2 znowelizowanej ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju, polega na dofinansowaniu realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach.
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wniosku o dofinansowanie projektu systemowego do IZ. Po akceptacji projektu do wsparcia przez IZ,
podpisuje z IZ umowę o dofinansowanie.
Beneficjent – Wnioskodawca, który podpisał umowę o dofinansowanie. Realizuje projekt zgodnie
z postanowieniami ww. umowy. W tym celu powołuje Zespół do Spraw Projektu Systemowego.
Beneficjent składa do IZ wnioski o płatność.
Zespół do Spraw Projektu Systemowego - zespół powołany w ramach Ministerstwa do obsługi projektu
systemowego. W zakresie realizacji projektu współpracuje z właściwymi merytorycznie komórkami
w MNiSW.
Instytucja Pośrednicząca (IP) – Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego, którego obsługę zapewnia
Departament Funduszy Europejskich (DFE), na podstawie poświadczonych przez IZ wniosków
o płatność, dokonuje rozliczenia projektu.
Instytucja Zarządzająca (IZ) – Minister Rozwoju Regionalnego. Zatwierdza dokumenty związane
z wdroŜeniem projektu systemowego oraz przeprowadza proces oceny wniosku o dofinansowanie
i zawiera z wnioskodawcą umowę o dofinansowanie projektu systemowego. Pracownicy IZ
przeprowadzają ocenę zgodności wniosku o dofinansowanie z zatwierdzonymi przez Komitet
Monitorujący PO IG kryteriami formalnymi, współpracują z wnioskodawcą w zakresie ewentualnych
zmian/uzupełnień we wniosku. Odpowiada za pracę Komisji Oceny Projektu systemowego MNiSW.
Zatwierdza wniosek do wsparcia oraz podpisuje umowę o dofinansowanie projektu.Prowadzi monitoring,
weryfikuje kwalifikowalność wydatków poniesionych w ramach projektu i poświadcza wnioski o płatność
oraz przeprowadza kontrole projektów systemowych.
Komisja Oceny Projektów (KOP) – pracownicy IZ oraz eksperci zewnętrzni powołani w celu oceny
merytorycznej projektu systemowego MNiSW. Eksperci zewnętrzni powoływani są z listy Ministra
Rozwoju Regionalnego. KOP ocenia dokumentację projektową - wniosek o dofinansowanie wraz
z załącznikami - w oparciu o kryteria merytoryczne zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IG.
Wynikiem prac KOP jest rekomendacja lub nie projektu do wsparcia.
Dokumenty
Wniosek o dofinansowanie – wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, przygotowany przez
wnioskodawcę zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku. Zawiera opis planowanych przedsięwzięć
w ramach projektu systemowego, w tym dane Wnioskodawcy, cel realizacji projektu, planowane
działania, oczekiwane rezultaty, wstępny budŜet wraz z wyszczególnieniem kategorii wydatków
kwalifikowalnych.
Ocena projektu
Procedura wyboru i oceny projektu jest przeprowadzana dwuetapowo w oparciu o kryteria formalne
i merytoryczne przyjęte przez Komitet Monitorujący PO IG. Wniosek poprawny pod kątem spełnienia
kryteriów formalnych rejestrowany jest w krajowym systemie informatycznym.
Wniosek o dofinansowanie projektu systemowego opracowywany jest przez osobę zatrudnioną na
samodzielnym stanowisku ds. projektu systemowego. Podlega konsultacjom z właściwymi komórkami
Departamentu Funduszy Europejskich w zakresie zgodności z celami oraz budŜetem Programu oraz
innymi komórkami Ministerstwa. Projekt akceptowany jest przez nadzorujących dane komórki Zastępców
Dyrektora DFE, a następnie przez Dyrektora Departamentu.
Projekt wniosku przekazywany jest do zatwierdzenia przez Sekretarza/Podsekretarza Stanu, właściwego
w zakresie koordynacji realizacji zadań związanych z wdraŜaniem PO IG. W przypadku nie zatwierdzenia
projektu wniosku, zostaje zwrócony DFE celem naniesienia poprawek.
W przypadku zatwierdzenia wniosku przez Sekretarza/Podsekretarza Stanu, DFE składa wniosek
o dofinansowanie projektu do IZ.
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Wniosek podlega weryfikacji przez pracowników IZ, podczas której sprawdzane jest, czy przedsięwzięcie
opisane we wniosku spełnia obowiązujące kryteria formalne. Jeśli pierwsza weryfikacja jest pozytywna,
lecz wniosek wymaga poprawy/uzupełnienia, IZ nawiązuje kontakt z Wnioskodawcą w celu jego
dopracowania.
W przypadku zgłoszenia uwag do treści wniosku, DFE nanosi odpowiednie poprawki/uzupełnienia.
Wniosek zostaje ponownie przedstawiony do zatwierdzenia Sekretarzowi/Podsekretarzowi Stanu
i przekazany do IZ.
Po dokonaniu poprawek/uzupełnień oraz pozytywnej ocenie formalnej, wniosek podlega rejestracji
w krajowym systemie informatycznym i jest kierowany do oceny merytorycznej dokonywanej przez KOP.
KOP moŜe prosić wnioskodawcę o dodatkowe informacje i wyjaśnienia. Wnioskodawca na wezwanie IZ
moŜe uzupełnić przedstawioną dokumentację.
Projekt wraz z rekomendacją KOP (pozytywną) jest kierowany do zatwierdzenia IZ.
IZ informuje Beneficjenta o przyznaniu wsparcia, a następnie DFE sporządza w uzgodnieniu z IZ projekt
umowy o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca składa dokumenty niezbędne do podpisania umowy.
Podpisanie umowy przez Wnioskodawcę następuje w siedzibie IZ lub umowa jest przesyłana
Wnioskodawcy do podpisu pocztą. Ze strony Wnioskodawcy umowę o dofinansowanie podpisuje
właściwy Sekretarz/Podsekretarz Stanu (lub Dyrektor DFE na podstawie upowaŜnienia).
Czas oceny wniosków
Proces od przesłania przez Wnioskodawcę kompletu dokumentów dotyczących projektu IZ do chwili
podpisania umowy trwa około 30 dni.
Nabór wniosków
W przypadku podziałania 1.1.3. projekty systemowe składane są na początku okresu programowania
i obejmują pełne ramy czasowe PO IG.
b) Projekt systemowy NCBiR
Opis podmiotów systemu wdraŜania
Wnioskodawca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Odpowiada za przygotowanie i wdroŜenie
projektu systemowego. Po akceptacji projektu do wsparcia przez IZ, podpisuje umowę o dofinansowanie
z IP.
Beneficjent – wnioskodawca, który podpisał umowę o dofinansowanie. Realizuje projekt zgodnie
z postanowieniami ww. umowy. Beneficjent składa do IP wnioski o płatność.
Instytucja Pośrednicząca (IP) - Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego, którego obsługę zapewnia
Departament Funduszy Europejskich MNiSW. Jest odpowiedzialna za nabór, rejestrację wniosku oraz
jego formalną i merytoryczną ocenę. Odpowiada za podpisanie umowy o dofinansowanie z beneficjentem,
zarządzanie środkami finansowymi w ramach Poddziałania, realizację zadań w zakresie monitoringu
i sprawozdawczości oraz informacji i promocji, przeprowadzanie kontroli realizacji projektu na miejscu.
Instytucja Zarządzająca (IZ) – Minister Rozwoju Regionalnego. Zatwierdza dokumenty związane
z wdroŜeniem projektu systemowego oraz przeprowadza kontrole projektów systemowych.
Komisja Oceny projektu systemowego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 1.1
oraz czterech indywidualnych projektów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w ramach Działania 1.2.
(Komisja) – odpowiada za ocenę merytoryczną poprawnego pod względem formalnym wniosku
o dofinansowanie wraz z załącznikami, zgodnie z kryteriami oceny zatwierdzonymi przez Komitet
Monitorujący PO IG.
Dokumenty
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Wniosek o dofinansowanie – wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, przygotowany przez
Wnioskodawcę zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku. Zawiera opis planowanych przedsięwzięć
w ramach projektu systemowego, w tym dane Wnioskodawcy, cel realizacji projektu, planowane
działania, oczekiwane rezultaty, wstępny budŜet wraz z wyszczególnieniem kategorii wydatków
kwalifikowalnych.
Ocena projektu
Procedura wyboru i oceny projektu jest przeprowadzana dwuetapowo w oparciu o kryteria formalne
i merytoryczne przyjęte przez Komitet Monitorujący PO IG.
Wnioskodawca przesyła do IP wniosek w wersji elektronicznej i papierowej, który podlega rejestracji
w lokalnym systemie informatycznym. Ocena spełniania przez wniosek wymogów formalnych
prowadzona jest przez pracowników IP (metodą „zero-jedynkową”). W przypadku braków formalnych,
Wnioskodawca otrzymuje informacje o zakresie koniecznych poprawek/uzupełnień w dostarczonych
dokumentach i moŜliwości ich zgłoszenia w terminie 7 dni do IP. Po uzyskaniu pozytywnej oceny
formalnej wniosek podlega rejestracji w krajowym systemie informatycznym i jest kierowany do oceny
merytorycznej.
Ocena merytoryczna projektu przeprowadzana jest przez Komisję metodą „zero-jedynkową” (kryteria
dostępu, których niespełnienie skutkuje odrzuceniem wniosku) oraz metodą punktową. Projekt podlega
konsultacjom z właściwymi komórkami Departamentu Funduszy Europejskich w zakresie zgodności
z celami oraz budŜetem Programu.
Projekt akceptowany jest przez Dyrektora DFE, a następnie przekazywany do zatwierdzenia przez
Sekretarza/Podsekretarza Stanu, właściwego w zakresie koordynacji realizacji zadań związanych
z wdraŜaniem PO IG. W przypadku nie zatwierdzenia wniosku, zostaje zwrócony do DFE celem
naniesienia poprawek przez Wnioskodawcę i przeprowadzenia ponownej oceny prze Komisję.
W przypadku zatwierdzenia wniosku przez Sekretarza/Podsekretarza Stanu, DFE przekazuje wniosek
o dofinansowanie projektu do IZ. W przypadku zgłoszenia uwag do treści wniosku, DFE powiadamia
Wnioskodawcę o konieczności wprowadzenia odpowiednich poprawek/uzupełnień. Wniosek zostaje
ponownie przedstawiony do zatwierdzenia Sekretarzowi/Podsekretarzowi Stanu i przekazany do IZ.
W przypadku, gdy IZ nie zgłasza uwag lub wprowadzone poprawki zostały zaakceptowane, właściwy
Sekretarz/Podsekretarz Stanu (lub Dyrektor DFE na podstawie upowaŜnienia) podpisuje umowę
o dofinansowanie z beneficjentem.
Czas oceny wniosków
Proces od przesłania do IP przez Wnioskodawcę kompletu dokumentów dotyczących projektu IZ do
chwili podpisania umowy trwa około 30 dni.
Nabór wniosków
W przypadku podziałania 1.1.3. projekty systemowe składane są na początku okresu programowania i
obejmują pełne ramy czasowe PO IG.
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Działanie 1.2 - Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki
W ramach działania realizowane będą 4 projekty indywidualne37 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej,
zamieszczone na liście projektów indywidualnych dla PO IG. Procedura wyboru projektów w ramach
działania 1.2 przebiega zgodnie z odrębnym trybem przewidzianym w Wytycznych Ministra Rozwoju
Regionalnego z dnia 4 stycznia 2008 r. w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitoringu
projektów indywidualnych zgodnych z art. 28 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju.
System wyboru projektów indywidualnych
Opis podmiotów systemu wdraŜania:
Beneficjent projektu indywidualnego – Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Składa do IP wnioski
o dofinansowanie czterech projektów indywidualnych zamieszczonych na liście projektów
indywidualnych dla PO IG w zakresie tematycznym działania 1.2. Beneficjent projektu indywidualnego
jest odpowiedzialny za nabór, rejestrację i ocenę formalną wniosków odbiorców ostatecznych. Powołuje
zespół ekspertów do oceny merytorycznej, zatwierdza listę projektów do wsparcia, podpisuje umowy
o dofinansowanie oraz dokonuje zaliczkowego finansowania poniesionych wydatków. Kontroluje
sprawozdania finansowe i merytoryczne oraz przeprowadza kontrolę realizacji projektów na miejscu.
Instytucja Pośrednicząca (IP) - Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego. Jest odpowiedzialna za nabór,
rejestrację wniosku oraz jego formalną i merytoryczną ocenę. Odpowiada za podpisanie umowy
o dofinansowanie z beneficjentem, zarządzanie środkami finansowymi w ramach działania, realizację
zadań w zakresie monitoringu i sprawozdawczości oraz informacji i promocji, przeprowadzanie kontroli
realizacji projektu na miejscu. Otrzymuje od beneficjenta projektu indywidualnego listę projektów
zatwierdzonych do wsparcia.
Instytucja Zarządzająca (IZ) - Minister Rozwoju Regionalnego. Zatwierdza dokumenty związane
z realizacją działania, zatwierdza wniosek beneficjenta projektu indywidualnego do wsparcia, uczestniczy
w kontroli systemowej IP i kontroli projektów indywidualnych.
Komisja Oceny projektu systemowego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 1.1
oraz czterech indywidualnych projektów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w ramach Działania 1.2. (dalej:
Komisja) – odpowiada za ocenę merytoryczną poprawnego pod względem formalnym wniosku
o dofinansowanie wraz z załącznikami, zgodnie z kryteriami oceny zatwierdzonymi przez Komitet
Monitorujący PO IG.
Dokumenty
Wniosek o dofinansowanie beneficjenta projektu indywidualnego – wniosek o dofinansowanie realizacji
projektu, przygotowany zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku, zawiera m. in. dane beneficjenta
projektu indywidualnego, charakterystykę działalności prowadzonej przez beneficjenta projektu
indywidualnego, cel i opis poszczególnych elementów projektu, typ odbiorców ostatecznych, oczekiwane
rezultaty, wstępny budŜet wraz z wyszczególnieniem kategorii wydatków kwalifikowanych i źródłami
finansowania. Wniosek jest przesyłany do IP. Składane są cztery wnioski dla całego okresu
programowania 2007-2013 odpowiadające czterem projektom indywidualnym Fundacji na rzecz Nauki
Polskiej umieszczonym na liście projektów indywidualnych PO IG.
Ocena projektów
Procedura wyboru i oceny projektu jest przeprowadzana dwuetapowo w oparciu o kryteria formalne
i merytoryczne przyjęte przez Komitet Monitorujący PO IG.
37

Projekt indywidualny, zgodnie z art. 28 ust. 1, pkt 1 znowelizowanej ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju, to projekt o strategicznym znaczeniu dla realizacji programu, wskazany przez instytucję
zarządzającą zgodnie z kryteriami zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący.
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Wnioskodawca przesyła do IP wnioski w wersji elektronicznej i papierowej, które podlegają rejestracji
w lokalnym systemie informatycznym. Ocena spełniania przez wnioski wymogów formalnych
prowadzona jest przez pracowników IP (metodą „zero-jedynkową”). W przypadku braków formalnych,
Wnioskodawca otrzymuje informacje o zakresie koniecznych poprawek/uzupełnień w dostarczonych
dokumentach i moŜliwości ich zgłoszenia w terminie 7 dni do IP. Po uzyskaniu pozytywnej oceny
formalnej wniosek podlega rejestracji w krajowym systemie informatycznym i jest kierowany do oceny
merytorycznej.
Ocena merytoryczna projektów przeprowadzana jest przez Komisję metodą „zero-jedynkową” (kryteria
dostępu, których niespełnienie skutkuje odrzuceniem wniosku) oraz metodą punktową. Projekty podlegają
konsultacjom z właściwymi komórkami Departamentu Funduszy Europejskich w zakresie zgodności
z celami oraz budŜetem Programu.
Projekty akceptowane są przez Dyrektora DFE, a następnie przekazywane do zatwierdzenia przez
Sekretarza/Podsekretarza Stanu, właściwego w zakresie koordynacji realizacji zadań związanych
z wdraŜaniem PO IG. W przypadku nie zatwierdzenia wniosku, zostają zwrócone do DFE celem
naniesienia poprawek przez Wnioskodawcę i przeprowadzenia ponownej oceny prze Komisję.
W przypadku zatwierdzenia wniosków przez Sekretarza/Podsekretarza Stanu, DFE przekazuje je do IZ.
W przypadku zgłoszenia uwag do treści wniosków, DFE powiadamia Wnioskodawcę o konieczności
wprowadzenia odpowiednich poprawek/uzupełnień. Wnioski zostają ponownie przedstawione do
zatwierdzenia Sekretarzowi/Podsekretarzowi Stanu i przekazane do IZ.
W przypadku, gdy IZ nie zgłasza uwag lub wprowadzone poprawki zostały zaakceptowane, właściwy
Sekretarz/Podsekretarz Stanu (lub Dyrektor DFE na podstawie upowaŜnienia) podpisuje umowy
o dofinansowanie z beneficjentem projektu indywidualnego.
Czas oceny wniosków
Proces od przesłania przez Wnioskodawcę kompletu dokumentów dotyczących projektu do IP do chwili
podpisania umowy trwa około 30 dni.
Nabór wniosków
Nabór dla beneficjenta projektu indywidualnego przeprowadzony będzie jednokrotnie dla całego okresu
programowania.
Projekty indywidualne i duŜe
Całość alokacji na działanie 1.2. została przeznaczona na wsparcie czterech projektów indywidualnych
realizowanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, umieszczonych na Liście projektów
indywidualnych PO IG.
Zasady realizacji wsparcia dla odbiorców ostatecznych
(jednostek naukowych, studentów, absolwentów, doktorantów, uczonych, zespołów naukowców)
Opis podmiotów systemu wdraŜania:
Wnioskodawca – podmiot z grupy odbiorców ostatecznych, przygotowuje wniosek o dofinansowanie
i przesyła go do beneficjenta projektu indywidualnego (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej). Realizuje
projekt zgodnie z postanowieniami zawartej umowy z beneficjentem projektu indywidualnego. Przedkłada
sprawozdania z realizacji projektu do beneficjenta indywidualnego projektu indywidualnego.
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Beneficjent projektu indywidualnego – Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Realizuje cztery projekty
indywidualne umieszczone na Liście projektów indywidualnych dla PO IG. Jest odpowiedzialny za nabór,
rejestrację i ocenę formalną wniosków odbiorców ostatecznych. Powołuje zespół ekspertów do oceny
merytorycznej (panel), zatwierdza listę projektów do wsparcia, podpisuje umowy o dofinansowanie oraz
dokonuje zaliczkowego finansowania poniesionych wydatków. Kontroluje sprawozdania finansowe
i merytoryczne oraz przeprowadza kontrolę realizacji projektów na miejscu.
Recenzent – osoba powołana przez beneficjenta projektu indywidualnego celem przeprowadzenia
pierwszego etapu ceny merytorycznej projektu, tj. pisemnej recenzji.
Panel - komisja kwalifikacyjna, w której skład wchodzą eksperci zewnętrzni, powoływani przez
beneficjenta projektu indywidualnego, członkowie Zarządu FNP oraz fakultatywnie przedstawiciel IP.;
Członkowie panelu przeprowadzają drugi etap oceny merytorycznej projektu i sporządzają listę
rankingową pojektów odbiorców ostatecznych do wsparcia.
Dokumenty
Wniosek o dofinansowanie odbiorcy ostatecznego - wniosek o dofinansowanie realizacji projektu,
przygotowany przez wnioskodawcę zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku, zawiera m.in. dane
o instytucji lub konsorcjum, w której realizowany będzie projekt, dane o osobach realizujących projekt
wraz z opisem ich dorobku naukowego, opis projektu badawczego, harmonogram i plan finansowy
realizacji projektu. Wniosek przesyłany jest do beneficjenta projektu indywidualnego.
Ocena projektu
Procedura wyboru i oceny projektów jest przeprowadzana dwuetapowo w oparciu o kryteria formalne
i merytoryczne przyjęte przez Komitet Monitorujący PO IG.
Wnioskodawcy wypełniają elektroniczny formularz udostępniony przez beneficjenta projektu
indywidualnego. Wydruk wniosku i wszystkie wskazane załączniki opatrzone wymaganymi podpisami
wnioskodawcy składają bezpośrednio do beneficjenta projektu indywidualnego, który odpowiedzialny jest
za przeprowadzanie naborów. Ocena spełniania przez wniosek wymogów formalnych prowadzona jest
przez pracowników FNP.W przypadku negatywnej oceny formalnej, wnioskodawca otrzymuje informację
o odrzuceniu wniosku (w przypadku niespełnienia kryteriów, których nie moŜna poprawić lub uzupełnić)
lub informacje o zakresie koniecznych poprawek/uzupełnień w dostarczonych dokumentach oraz
moŜliwości ich zgłoszenia w terminie 7 dni. Uzupełniony wniosek ponownie kieruje się do oceny
formalnej. Jeśli kolejna ocena jest negatywna, wniosek jest odrzucany. Jeśli wniosek jest kompletny
i uzyska pozytywną ocenę formalną zostaje skierowany do oceny merytorycznej.
Ocena merytoryczna odbywa się w dwóch etapach: etap recenzji pisemnych oraz rozmowy
kwalifikacyjne. KaŜdy wniosek oceniany jest przez co najmniej trzech recenzentów zewnętrznych
powołanych przez beneficjenta projektu indywidualnego odpowiednio do grup tematycznych. Recenzenci
oceniają wniosek w skali punktowej (maksymalna moŜliwa do uzyskania liczba punktów: 100) i przyznają
rekomendację (w skali od 1 do 5). Wnioskodawcy, którzy uzyskali wymaganą średnią punktów
i wymaganą średnią rekomendacji
zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowy
kwalifikacyjne przeprowadza Panel (komisja kwalifikacyjna). Członkowie panelu sporządzają listę
rankingową wniosków. Lista rankingowa jest podstawą dla beneficjenta projektu indywidualnego do
zatwierdzenia projektów do wsparcia.
Laureaci w ramach poszczególnych programów (odbiorcy ostateczni) zawierają umowy o dofinansowanie
projektów bezpośrednio z beneficjentem projektu indywidualnego.
Czas oceny wniosków
Proces od daty zamknięcia naboru wniosków do dnia ogłoszenia listy laureatów (odbiorców ostatecznych)
trwa około 3 miesięcy (w tym ocena formalna ok. 14 dni).
Nabór wniosków
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Beneficjent projektu indywidualnego organizuje konkursy dla odbiorców ostatecznych w kaŜdym
z czterech projektów indywidualnych przewidzianych w Działaniu 1.2., nie rzadziej niŜ raz do roku do
momentu wyczerpania środków przewidzianych na dany projekt.
Tryb odwoławczy
Tryb odwoławczy dla odbiorców ostatecznych nie jest trybem odwoławczym w rozumieniu ustawy z dnia
6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (procedura konkursowa organizowana
przez beneficjenta projektu indywidualnego nie jest trybem konkursowym w rozumieniu ww. ustawy).
Procedura odwoławcza dla odbiorców ostatecznych opisana będzie we wniosku beneficjenta projektu
indywidualnego.
Działanie 1.3 - Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki
naukowe
Opis podmiotów systemu wdraŜania:
Wnioskodawca – przygotowuje wniosek o dofiannsowanie, który przesyła do IW. Podczas oceny
formalnej wniosku na wezwanie IW dokonuje niezbędnych poprawek/ uzupełnień. Po zatwierdzeniu
wniosku do dofinansowania, podpisuje umowę o dofinansowanie projektu z IW.
Beneficjent – wnioskodawca, który podpisał umowę o dofinansowanie. Realizuje projekt zgodnie
z postanowieniami ww. umowy. Beneficjent składa do IW wnioski o płatność.
Instytucja WdraŜająca (IW) – Ośrodek Przetwarzania Informacji w Warszawie – działa na podstawie
umowy podpisanej z IP i jest odpowiedzialny między innymi za: nabór i ocenę wniosków
o dofinansowanie, powoływanie recenzentów oceniających merytorycznie projekty do dofinansowania
zgodnie z procedurą, podpisywanie umów o dofinansowanie z beneficjentami, zarządzanie środkami
finansowymi przeznaczonymi na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania, realizację zadań
w zakresie monitoringu i sprawozdawczości, zadania w zakresie informacji i promocji oraz szkoleń dla
beneficjentów, przeprowadzanie kontroli realizacji projektów na miejscu. Bierze udział w posiedzeniach
Komisji Konkursowej.
Instytucja Pośrednicząca (IP) – Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego. Odpowiada za przepływ
informacji pomiędzy poszczególnymi instytucjami w systemie wdraŜania, uczestniczy w kontroli
systemowej IW oraz w kontrolach realizacji projektów na miejscu, zapewnia środki finansowe
przeznaczone na realizację zadań powierzonych w umowie z IW, akceptuje projekty do wsparcia i po
zatwierdzeniu listy rankingowej przez IZ, przekazuje do IW listę projektów zakwalifikowanych do
dofinansowania w celu zawarcia przez IW umów o dofinansowanie z beneficjentami.
Instytucja Zarządzająca (IZ) – Minister Rozwoju Regionalnego – zatwierdza dokumenty związane
z realizacją poddziałania, zatwierdza listę rankingową projektów przeznaczonych do wsparcia, uczestniczy
w kontroli systemowej IW i IP, uczestniczy w rozpatrywaniu odwołań zgodnie z zatwierdzoną procedurą
odwoławczą.
Komisja Konkursowa (KK) – zespół powołany przez IW po akceptacji ministra właściwego ds. nauki,
w skład którego wchodzą przedstawiciele środowiska naukowego i gospodarczego oraz pracownicy IW.
Działając na podstawie przyjętego regulaminu, akceptuje lub zmienia kolejność wniosków na liście
rankingowej przedłoŜonej przez IW. Wynikiem prac Komisji Konkursowej jest lista przekazywana do IP
w celu przesłania jej do ostatecznego zatwierdzenia przez IZ. Komisja akceptuje lub zmienia propozycję
bazy recenzentów do oceny projektów, przygotowaną przez IW. Obsługę prac Komisji Konkursowej
zapewnia IW.
Recenzent – specjalista w wybranej dziedzinie, wyłoniony w systemie losowym z bazy recenzentów
prowadzonej przez IW; dokonuje sprawdzenia wniosku o dofinansowanie pod kątem spełniania kryteriów
merytorycznych zatwierdzonych dla poddziałania 1.3 przez Komitet Monitorujący PO IG.
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Ekspert zewnętrzny – specjalista z danej dziedziny wyłoniony z listy ekspertów MRR zgodnie
z zatwierdzoną procedurą; wydaje opinię nt. projektu w przypadku, gdy oceny recenzentów co do sumy
przyznanych punktów róŜnią się znacząco między sobą.
Dokumenty
Wniosek o dofinansowanie – wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, przygotowany przez
Wnioskodawcę zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku, który zawiera szczegółowy opis planowanego
przedsięwzięcia, w tym m. in. cel realizacji projektu, planowane zadania, oczekiwane rezultaty, budŜet
wraz z wyszczególnieniem kategorii wydatków kwalifikowanych i źródłami finansowania. Wniosek jest
przesyłany do IW w wersji elektronicznej i papierowej zgodnie ze wzorem wniosku zamieszczonym na
stronie internetowej IW i regulaminem konkursu.
Ocena projektu
Procedura wyboru i oceny projektów jest przeprowadzana dwuetapowo w oparciu o kryteria formalne
i merytoryczne przyjęte przez Komitet Monitorujący PO IG.
Wniosek o dofinansowanie terminowo złoŜony przez Wnioskodawcę podlega w pierwszej kolejności
ocenie formalnej dokonywanej przez pracowników IW (metodą „zero-jedynkową”). W procesie oceny
formalnej moŜliwe jest jednokrotne dokonanie uzupełnień/ poprawy wniosku przez Wnioskodawcę
(w terminie 7 dni od otrzymania informacji o koniecznych zmianach od IW). Ocena formalna dokonywana
jest w terminie do 30 dni roboczych. Wnioski poprawne pod kątem spełnienia kryteriów formalnych
rejestrowanę są w krajowym systemie informatycznym.
IW informuje na piśmie Wnioskodawców o wynikach oceny formalnej (pozytywnej lub negatywnej
równoznacznej z odrzuceniem wniosku).
Pozytywna ocena formalna wniosku pozwala na zakwalifikowanie wniosku do oceny merytorycznej.
Ocena merytoryczna przeprowadzana jest metodą „zero-jedynkową” (kryteria dostępu, których
niespełnienie skutkuje odrzuceniem wniosku) oraz metodą punktową, umoŜliwiającą uszeregowanie
projektów na liście rankingowej.
Komisja Konkursowa zatwierdza bazę recenzentów zaproponowanych przez IW. KaŜdy wniosek jest
oceniany przez dwóch niezaleŜnych recenzentów. W przypadku, gdy oceny recenzentów co do sumy
przyznanych punktów róŜnią się między sobą znacząco, wniosek zgodnie z procedurą podlega opinii
eksperta zewnętrznego.
Komisja Konkursowa zatwierdza listę rankingową projektów powstałą w wyniku oceny recenzentów. IW
przekazuje do IP listę rankingową projektów wraz z wynikiem oceny merytorycznej i zaleceniem
udzielenia, bądź odmowy udzielenia projektom dofinansowania.
Lista jest podstawą dla ministra właściwego ds. nauki do akceptacji projektów do wsparcia. Minister
właściwy ds. nauki przed akceptacją listy rankingowej moŜe zasięgnąć opinii eksperta/ekspertów.
IP przekazuje do IZ listę rankingową w celu jej ostatecznego zatwierdzenia i podjęcia decyzji
o dofinansowaniu.
Po przekazaniu przez IP listy projektów zakwalifikowanych do dofinansowania, IW ogłasza na swojej
stronie internetowej listę projektów wyłonionych do wsparcia oraz podpisuje z beneficjentami umowy
o dofinansowanie projektów.
Czas oceny wniosków
Proces od zamknięcia naboru wniosków w danej rundzie aplikacyjnej do chwili podpisania umowy trwa
około 3 miesiące.
Nabór wniosków
Dla projektów z poddziałania 1.3.1. organizowany jest zamknięty konkurs wniosków raz w roku dla danej
dziedziny i dwa razy w roku dla projektów z poddziałania 1.3.2.
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Konkurs jest ogłaszany przez IW i przeprowadzany zgodnie z Instrukcją wykonawczą IW – jawnie,
z zapewnieniem publicznego dostępu do informacji o zasadach jego przeprowadzania oraz do listy
projektów wyłonionych do dofinansowania.
Nabór wniosków odbywa się do wyczerpania środków alokacji przewidzianych na działanie w danym
roku. W przypadku niewykorzystania wszystkich dostępnych środków finansowych przewidzianych na
Poddziałanie w danym roku, IW moŜe ogłosić kolejny konkurs w celu ich rozdysponowania w tym samym
roku lub zwiększyć alokację środków w konkursie w kolejnym roku o kwotę niewykorzystaną w danym
roku.
Tryb odwoławczy
Zgodnie z procedurą odwoławczą zatwierdzoną przez IZ, stanowiącą załącznik do Szczegółowego opisu
osi prioryterowych PO IG.
Projekty indywidualne
(tylko w ramach poddziałania 1.3.1)
Procedura zgodnie z odrębnym trybem przewidzianym w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego
z dnia 4 stycznia 2008 r. w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitoringu projektów
indywidualnych zgodnych z art. 28 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju.
Projekty indywidualne umieszczone zostały na indykatywnej liście ogłoszonej przez Ministra Rozwoju
Regionalnego na podstawie rekomendacji Interdyscyplinarnego Zespołu do przygotowania listy projektów
indywidualnych dotyczących badań i rozwoju powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego.
Instytucją odpowiedzialną za właściwy przebieg procesu oceny dla projektów realizowanych w tym trybie
jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego, Departament Funduszy Europejskich. Wybór i ocena
projektów przebiega zgodnie z procedurą przedstawioną dla projektów indywidualnych i duŜych
w poddziałaniu 1.1.2.
Projekty duŜe
Ocena projektów duŜych w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) 1083/200638 odbywa się wg schematu
przedstawionego dla projektów duŜych w ramach Poddziałania 1.1.1.

Działanie 1.4 – Wsparcie projektów celowych
Działanie 4.1 – Wsparcie wdroŜeń wyników prac B+R39
Opis podmiotów systemu wdraŜania
Wnioskodawca – przesyła do IW wniosek o dofinansowanie oraz biznes plan w wersji elektronicznej wraz
z innymi załącznikami (w tym np. kopią promesy kredytowej lub leasingowej). Po zatwierdzeniu projektu
do wsparcia, przekazuje do IW bądź innej instytucji zewnętrznej niezbędne do podpisania umowy
dokumenty. Podpisuje umowę o dofinansowanie z IW.
38

Zgodnie z art.39 rozporzadzenia Rady (WE) 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr
1260/1999, za duŜy projekt uznawany jest projekt, którego całkowity koszt przekracza kwotę 25 mln EUR w przypadku
środowiska naturalnego oraz 50 mln EUR w przypadku innych dziedzin.
39
Działanie 1.4 tworzy integralną całość z działaniem 4.1 „Wsparcie wdroŜeń wyników badań B+R”. Wsparciu będzie
podlegać całość działań związanych z realizacją projektu celowego. W ramach części finansowanej w działaniu 1.4
wnioskodawca otrzymuje wsparcie na sfinansowanie badawczej części projektu, zaś w ramach części finansowanej w działaniu
4.1 przygotowanie do wdroŜenia oraz wdroŜenie wyników projektu celowego. Wnioskodawca składa jeden wniosek
o dofinanasowanie obejmujący oba działania.
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Beneficjent – wnioskodawca, który podpisał umowę o dofinansowanie. Realizuje projekt zgodnie
z postanowieniami ww. umowy. Po zrealizowaniu części badawczej przedkłada sprawozdanie oraz wynik
badań rynku. Beneficjent korzystający ze wsparcia w ramach Inicjatywy Technologicznej I przedkłada
potwierdzenie rozliczenia projektu IniTech przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego oraz wynik
badań rynku. Beneficjent składa do IW lub wskazanej instytucji zewnętrznej wnioski o płatność.
Instytucja WdraŜająca (IW) – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), odpowiedzialna za
proces oceny i wyboru projektów, zawieranie umów o dofinansowanie, monitoring i rozliczenie
realizowanych przez Beneficjentów projektów. Właściwy zespół merytoryczny w PARP współpracuje
z wnioskodawcą w zakresie ewentualnych zmian/uzupełnień wniosku. Odpowiada za ocenę formalną
i merytoryczną złoŜonych dokumentów dotyczących projektu przy pomocy ekspertów oraz za prace
Komisji Konkursowej. Po ocenie formalnej wydaje wnioskodawcom potwierdzenia kwalifikowalności
projektu „co do zasady”. Przygotowuje listę projektów rekomendowanych do wsparcia. Uczestniczy
w rozpatrywaniu protestów zgodnie z procedurą odwoławczą zatwierdzoną przez IZ. Realizacja czynności
technicznych związanych z naborem wniosków, oceną, monitoringiem, kontrolą oraz rozliczeniem
projektów, w których wartość kosztów kwalifikowanych części badawczej 1.4 nie przekracza ustalonej
wysokości40, moŜe zostać powierzona instytucji zewnętrznej. Dodatkowo, w przypadku projektów,
w których wartość kosztów kwalifikowanych części 1.4 przekracza ww. ustaloną wartość, instytucji
zewnętrznej moŜe zostać przekazana część czynności technicznych związanych z przeprowadzeniem
weryfikacji formalnej zaplanowanych przez przedsiębiorcę badań oraz kosztów kwalifikowanych, a takŜe
kontrolę na miejscu poprawności przeprowadzenia prac badawczych.
Instytucja Pośrednicząca (IP) – Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego (dla działania 1.4) oraz Minister
Gospodarki (dla działania 4.1) - nadzorują prawidłowy przebieg wyboru i realizacji projektów, uczestniczą
w kontroli systemowej IW oraz w kontrolach realizacji projektów na miejscu, mogą uczestniczyć
w pracach Komisji Konkursowej. Dodatkowo, w ramach projektów składanych przez beneficjentów
programu Inicjatywa Technologiczna I, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego uczestniczy
w ocenie wniosków o dofinansowanie.
Instytucja Zarządzająca (IZ) – Minister Rozwoju Regionalnego, zatwierdza dokumenty związane
z realizacją Działania, uczestniczy w kontroli systemowej IW i IP, uczestniczy w rozpatrywaniu odwołań
zgodnie z zatwierdzoną procedurą odwoławczą, moŜe uczestniczyć w pracach Komisji Konkursowej.
Zatwierdza listę projektów rekomendowanych do wsparcia, przygotowaną w wyniku prac Komisji
Konkursowej.
Komisja Konkursowa (KK) – komisja złoŜona z pracowników IW, ekspertów, przewodniczącego oraz
sekretarza. Eksperci powoływani są do oceny projektów w oparciu o kryteria powoływania ekspertów
określone przez Instytucję WdraŜającą. W ramach projektów składanych przez beneficjentów programu
Inicjatywa Technologiczna I, wnioski o dofinansowanie są takŜe oceniane przez ekspertów MNiSW. W
pracach KK mogą równieŜ uczestniczyć przedstawiciele IP i IZ. KK dokonuje oceny merytorycznej
projektów w oparciu o przyjęte przez KM kryteria wyboru projektów dla działań 1.4-4.1, zgodnie z
zatwierdzonym Regulaminem Komisji Konkursowej. Przewodniczący KK weryfikuje ocenę projektów
(zarówno pozytywną jak i negatywną). W przypadku., gdy ocena członków KK jest rozbieŜna, ocena ta
jest przedmiotem dyskusji na posiedzeniu KK. KK spotyka się co najmniej raz w miesiącu. Wynikiem
prac KK jest lista projektów rekomendowanych do wsparcia.
Instytucja Zewnętrzna (opcjonalnie) – przyjmuje, ocenia, monitoruje oraz rozlicza projekty, w których
wartość kosztów kwalifikowanych dla części 1.4 projektu nie przekracza ustalonej wysokości. Za
pośrednictwem regionalnych oddziałów świadczy usługi informacyjne o PO IG. W przypadku projektów,
w których wartość kosztów kwalifikowanych dla części 1.4 projektu przekracza ww. ustaloną wysokość
moŜe uczestniczyć w przeprowadzeniu oceny formalnej i merytorycznej projektu, szczególnie w zakresie

40

Zostanie ustalona w późniejszym terminie. Prace nad ostatecznym kształtem systemu wdraŜania działania 14.-4.1. nie zostały
zakończone.
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weryfikacji zaplanowanych przez wnioskodawcę badań i kosztów projektu oraz potwierdzenia
poprawności wykonania części badawczej projektów.
Punkty Konsultacyjne (PK) – udzielają informacji potencjalnym wnioskodawcom nt. dostępnych
instrumentów wsparcia w ramach poszczególnych Programów Operacyjnych, zasad udzielania wsparcia
oraz typów projektów kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach poszczególnych działań.
Informują, jakie są najczęstsze błędy popełniane przez wnioskodawców w zakresie przygotowania
i rozliczania projektu.
Dokumenty:
Wniosek o dofinansowanie – wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, przygotowany przez
wnioskodawcę zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku, na określonym formularzu zamieszczonym
w powszechnie dostępnej sieci tele-informatycznej. Zawiera skrócony opis planowanego przedsięwzięcia,
dane beneficjenta, wskaźniki produktu i rezultatu, budŜet wraz z wyszczególnieniem kategorii wydatków
kwalifikowanych i źródłami finansowania. Wniosek obejmuje zarówno część badawczą, jak i część
wdroŜeniową projektu. Informacje zawarte we wniosku są komplementarne z informacjami zawartymi
w biznes planie. Do wniosku o dofinansowanie powinny zostać dołączone wymagane załączniki.
Biznes plan – dokument stanowiący rozwinięcie i uzupełnienie informacji zawartych we wniosku
o dofinansowanie. Zawiera dokładny opis planowanego przedsięwzięcia, w tym m. in. cel realizacji
projektu, dane, opis środków trwałych/usług planowanych do nabycia, opis rozwiązania technologicznego
(produkt, proces produkcyjny), przedmiot prac B+R, uzasadnienie wskaźników produktu i rezultatu,
szczegółowy budŜet wraz z wyszczególnieniem kategorii wydatków kwalifikowanych i źródłami
finansowania. Niezbędny do oceny ekonomicznej przedsięwzięcia pod kątem m. in. trwałości projektu
oraz opłacalności finansowej.
Badania rynkowe – przeprowadzone po zakończeniu I etapu realizacji projektu tj. części badawczej.
Niezbędne do oceny, czy wdroŜenie wyników prac badawczych ma sens z ekonomicznego punktu
widzenia. Ich koszt jest kosztem kwalifikowanym w ramach II etapu projektu tj. części wdroŜeniowej.
Ocena projektu:
Wnioskodawca przesyła do PARP (lub wskazanej instytucji zewnętrznej) dokumenty niezbędne do
przeprowadzenia oceny zgodnie z zatwierdzonymi przez KM PO IG kryteriami dla działania 1.4 i 4.1, tj.
wniosek o dofinansowanie, biznes plan, promesę kredytową lub leasingową/dokumentację finansową itp.
Dokumentacja aplikacyjna składana jest w formie papierowej i/lub elektronicznej. Wniosek obejmuje
obydwa etapy projektu: część badawczą (finansowaną ze środków działania 1.4) i część wdroŜeniową
(finansowaną ze środków działania 4.1). Wnioskodawca w ramach składanego wniosku planuje realizację
zarówno części badawczej (działanie 1.4), jak i wdroŜeniowej (działanie 4.1) projektu. Jedynym
odstępstwem od tej zasady są projekty składane przez beneficjentów programu Inicjatywa Technologiczna
I, w których wnioskodawca w ramach składanego wniosku aplikuje jedynie o dofinansowanie części
wdroŜeniowej (finansowanej w ramach działania 4.1). W tym przypadku wniosek o dofinansowanie
zawiera szczegółowy opis części inwestycyjnej projektu (podlegającej dofinansowaniu) oraz elementy
opisu części badawczej projektu (niepodlegającej dofinansowaniu) niezbędne do przeprowadzenia oceny.
Z wniosku musi jednak jednoznacznie wynikać, Ŝe wdroŜenie ma dotyczyć wyłącznie wyników części
badawczej dofinansowanej w ramach programu Inicjatywa Technologiczna I.
Pracownicy IW / wskazanej instytucji zewnętrznej przeprowadzają ocenę formalną. W trakcie oceny
formalnej IW / wskazana instytucja zewnętrzna potwierdza spójność wszystkich złoŜonych przez
beneficjenta dokumentów oraz ocenia kwalifikowalność „co do zasady” projektu do wsparcia. Po
pozytywnej weryfikacji projektu IW/wskazana instytucja zewnętrzna przesyła do wnioskodawcy pisemne
potwierdzenie o kwalifikowalności projektu „co do zasady”. Od tego momentu rozpoczyna się okres
kwalifikowalności wydatków w projekcie. Podczas oceny formalnej moŜliwe jest uzupełnianie bądź
poprawianie dokumentacji w trybie przewidzianym w Regulaminie Konkursu (w terminie 7 dni od
otrzymania informacji o niezbędnych zmianach). Ocena formalna jest dokonywana w terminie 30 dni od
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wpływu wniosku o udzielenie wsparcia. Wnioski poprawne pod kątem spełnienia kryteriów formalnych
rejestrowane są w krajowym systemie informatycznym.
Wnioski, które przeszły pozytywnie ocenę formalną są kierowane do oceny merytorycznej dokonywanej
przez Komisję Konkursową. W sytuacji, gdy wnioskodawca przedstawił do wniosku o dofinansowanie
umowę kredytową, promesę kredytową lub promesę leasingową, która zapewnia finansowanie min. 30%
wydatków kwalifikowanych, stanowi to podstawę do uznania, iŜ projekt spełnia kryteria finansowe. KK
moŜe prosić wnioskodawców (wyłącznie za pośrednictwem IW/ wskazanej instytucji zewnętrznej)
o dodatkowe informacje.
Ocena przeprowadzana jest metodą „zero-jedynkową” w przypadku kryteriów formalnych
i merytorycznych obligatoryjnych oraz punktową w przypadku kryteriów merytorycznych fakultatywnych.
Kryteria są podzielone na dwie grupy: kryteria formalne oraz kryteria merytoryczne: obligatoryjne
i fakultatywne. Wniosek musi spełnić 100% kryteriów formalnych i merytorycznych obligatoryjnych oraz
minimum 3 z 8 kryteriów merytorycznych fakultatywnych. Wsparcie uzyskują projekty pozytywnie
ocenione, do wyczerpania środków finansowych. W przypadku, gdy dostępny budŜet nie wystarczy na
dofinansowanie wszystkich pozytywnie ocenionych projektów, wsparcie uzyskują projekty, które
spełniają jak największy % kryteriów fakultatywnych. W przypadku projektów z jednakową liczbą
punktów, o otrzymaniu wsparcia decyduje data wpływu do IW/wskazanej instytucji zewnętrznej
kompletnego wniosku.
Lista projektów z pozytywną rekomendacją KK jest przekazywana do akceptacji IP. W przypadku
akceptacji, IP przekazuje listę do zatwierdzenia przez IZ.
Po zatwierdzeniu listy przez Ministra Rozwoju Regionalnego IW/ wskazana instytucja zewnętrzna
publikuje listę zatwierdzonych do wsparcia projektów na stronie internetowej.
IW / wskazana instytucja zewnętrzna informuje beneficjentów o przyznaniu wsparcia. Jeśli wniosek nie
uzyska pozytywnej oceny, wnioskodawca ma prawo odwołania zgodnie z zatwierdzoną procedurą
odwoławczą.
Wnioskodawca składa w IW/wskazanej instytucji zewnętrznej dokumenty niezbędne do podpisania
umowy. Podpisanie umowy przez beneficjenta następuje, po weryfikacji dokumentacji w siedzibie IW /
wskazanej instytucji zewnętrznej lub umowa jest przesyłana wnioskodawcy do podpisu pocztą. Następnie
umowa jest podpisywana przez IW. Umowa (za wyjątkiem umów, w których część badawcza jest
finansowana w ramach Inicjatywy Technologicznej I) obejmuje dwa etapy projektu:
1. prace badawcze (finansowane z działania 1.4) oraz warunkowo
2. wdroŜenie prac badawczych (finansowane z działania 4.1)
W przypadku projektów dofinansowywanych w ramach Inicjatywy Technologicznej I, dofinansowanie
będzie udzielane jedynie na część dotyczącą wdroŜenia prac badawczych (finansowane z działania 4.1).
Po zakończeniu części badawczej projektu, Beneficjent przedkłada do IW / wskazanej instytucji
zewnętrznej sprawozdanie oraz wynik badań rynku. Beneficjent korzystający ze wsparcia w ramach
Inicjatywy Technologicznej I przedkłada do IW potwierdzenie rozliczenia projektu IniTech przez MNiSW
oraz wynik badań rynku. Koszty przeprowadzenia badań rynkowych mogą stanowić koszty kwalifikowane
części wdroŜeniowej (finansowanej w ramach działania 4.1) w przypadku wejścia w Ŝycie warunkowej
części umowy. Dokumenty przekazywane są pracownikom IW / wskazanej instytucji zewnętrznej do
weryfikacji. Beneficjenci mogą zostać poproszeni na tym etapie o dodatkowe informacje bądź
wyjaśnienia.
W przypadku, kiedy część badawcza została zrealizowana z sukcesem oraz gdy wdroŜenie wyników
badań ma sens z ekonomicznego punktu widzenia, IW/ wskazana instytucja zewnętrzna potwierdza
wejście w Ŝycie warunkowej części umowy i moŜliwość dofinansowania części wdroŜeniowej projektu.
JeŜeli część badawcza nie przyniosła spodziewanych efektów i/lub warunki rynkowe zmieniły się na tyle,
Ŝe wdroŜenie nie ma sensu z ekonomicznego punktu widzenia, IW / wskazana instytucja zewnętrzna
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informuje beneficjenta o braku moŜliwości wejścia w Ŝycie warunkowej części umowy i dofinansowania
części wdroŜeniowej projektu.
IW / wskazana instytucja zewnętrzna publikuje na stronie internetowej informacje, które z projektów
dofinansowanych w I etapie (część badawcza) zostaną wsparte równieŜ w II etapie (część wdroŜeniowa).
Czas oceny wniosków
Proces od przesłania przez wnioskodawcę do IW kompletu dokumentów dotyczących projektu do chwili
poinformowania wnioskodawcy o przyznaniu wsparcia trwa około 3 miesięcy.
Nabór wniosków
Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania alokacji.
Środki na część wdroŜeniową projektów Inicjatywy Technologicznej i pozostałych projektów będą
przyznawane z tej samej linii budŜetowej, w związku z tym w przypadku wyczerpania się alokacji na 4.1
wszystkie wnioski złoŜone po wyczerpaniu dostępnych środków, równieŜ Inicjatywy Technologicznej,
będą odrzucane.
Tryb odwoławczy
Zgodnie z procedurą odwoławczą zatwierdzoną przez IZ, stanowiącą załącznik do Szczegółowego opisu
osi prioryterowych PO IG.
Projekty duŜe i indywidualne
Procedura zgodnie z odrębnym trybem przewidzianym w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego
z dnia 4 stycznia 2008 r. w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitoringu projektów
indywidualnych zgodnych z art. 28 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju.
Projekty indywidualne umieszczone zostały na Liście projektów indywidualnych ogłoszonej przez
Ministra Rozwoju Regionalnego, na podstawie rekomendacji Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw
Infrastruktury Badawczej powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego.
Instytucją odpowiedzialną za właściwy przebieg procesu oceny dla projektów realizowanych w tym trybie
jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego, Departament Funduszy Europejskich. Wybór i ocena
projektów przebiega zgodnie z procedurą przedstawioną dla projektów indywidualnych i duŜych
w poddziałaniu 1.1.2.
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Priorytet 2 – Infrastruktura sfery B+R
Działania 2.1 – Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym
Działanie 2.2 – Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych
Opis podmiotów systemu wdraŜania działań: 2.1 i 2.2
Wnioskodawca – przygotowuje wniosek i przesyła go w formie elektronicznej i papierowej do IP. Podczas
oceny formalnej wniosku na wezwanie dokonuje niezbędnych poprawek/uzupełnień. Po zatwierdzeniu
przez IZ projektu do wsparcia, podpisuje umowę o dofinansowanie projektu.
Beneficjent – wnioskodawca, który podpisał umowę o dofinansowanie. Realizuje projekt zgodnie
z postanowieniami ww. umowy. Beneficjent składa do IP wnioski o płatność.
Instytucja Pośrednicząca (IP) - Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego, którego obsługę zapewnia
Departament Funduszy Europejskich MNiSW. Odpowiada za przepływ informacji pomiędzy
poszczególnymi instytucjami w systemie wdraŜania. Jest odpowiedzialna za nabór, rejestrację wniosków
oraz ich formalną ocenę. Bierze udział w posiedzeniach Zespołu Zadaniowego. Odpowiada za
podpisywanie umów o dofinansowanie z beneficjentami, zarządzanie środkami finansowymi
przeznaczonymi na dofinansowanie projektów w ramach działania, realizację zadań w zakresie
monitoringu i sprawozdawczości oraz informacji i promocji, przeprowadzanie kontroli realizacji
projektów na miejscu.
Instytucja Zarządzająca (IZ) - Minister Rozwoju Regionalnego - zatwierdza dokumenty związane
z realizacją działania, zatwierdza listę rankingową projektów przeznaczonych do wsparcia, uczestniczy
w kontroli systemowej IP, uczestniczy w rozpatrywaniu odwołań zgodnie z zatwierdzoną procedurą
odwoławczą.
Zespół Zadaniowy – zespół powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego na podstawie art. 30
ust. 2a ustawy o zasadach finansowania nauki, w skład którego wchodzą eksperci oraz przedstawiciele IP.
Odpowiada za ocenę merytoryczną wniosków w oparciu o przyjęte dla danego działania kryteria, ocenia
przygotowany przez wnioskodawcę wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami. Wyznacza
recenzentów opiniujących projekty oraz decyduje o ewentualnym powołaniu eksperta zewnętrznego z listy
MRR. Wynikiem prac Zespołu jest lista rankingowa projektów do wsparcia, która po zatwierdzeniu przez
Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego zostaje przekazana do IZ.
Recenzent – specjalista w wybranych dziedzinach, wskazany przez Zespół Zadaniowy; wydaje opinię nt.
projektu przed właściwą oceną merytoryczną dokonywaną przez Zespół.
Ekspert zewnętrzny – specjalista z danej dziedziny wyłoniony z listy ekspertów MRR; wydaje opinię nt.
projektu przed właściwą oceną merytoryczną dokonywaną przez Zespół Zadaniowy.
Dokumenty
Wniosek o dofinansowanie – wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, przygotowany przez
wnioskodawcę zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku, zawiera opis planowanego przedsięwzięcia,
w tym m. in. dane wnioskodawcy, cel realizacji projektu, planowane działania/zakupy, oczekiwane
rezultaty, wstępny budŜet wraz z wyszczególnieniem kategorii wydatków kwalifikowanych i źródłami
finansowania. Wniosek jest przesyłany do IP w wersji elektronicznej i papierowej.
Ocena projektu
Procedura wyboru i oceny projektów jest przeprowadzana dwuetapowo w oparciu o kryteria formalne
i merytoryczne przyjęte przez Komitet Monitorujący PO IG.
Wnioskodawca przesyła do IP wniosek w wersji elektronicznej i papierowej, który podlega rejestracji
w lokalnym systemie. Ocena spełniania przez wniosek wymogów formalnych prowadzona jest przez
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pracowników IP (metodą „zero-jedynkową”). W przypadku negatywnej oceny formalnej, wnioskodawca
otrzymuje informacje o zakresie koniecznych poprawek/uzupełnień w dostarczonych dokumentach
i moŜliwości ich zgłoszenia w terminie 7 dni do IP. Uzupełniony wniosek ponownie kieruje się do oceny
formalnej. Jeśli kolejna ocena jest negatywna, wniosek jest odrzucany. Ocena formalna dokonywana jest
w terminie do 30 dni roboczych. Wnioski poprawne pod kątem spełnienia kryteriów formalnych
rejestrowanę są w krajowym systemie informatycznym.
W przypadku pozytywnej oceny formalnej, projekt przekazywany jest do oceny merytorycznej Zespołowi
Zadaniowemu. Ocena merytoryczna przeprowadzana jest metodą „zero-jedynkową” (kryteria dostępu,
których niespełnienie skutkuje odrzuceniem wniosku) oraz metodą punktową, umoŜliwiającą
uszeregowanie projektów na liście rankingowej.
Przed podjęciem ostatecznej decyzji Zespół moŜe zasięgnąć opinii recenzentów lub ekspertów
zewnętrznych z bazy MRR, których proponuje przewodniczący Zespołu z inicjatywy własnej lub na
wniosek członków Zespołu. Zespół dokonuje analizy ewentualnych opinii recenzentów lub ekspertów,
ocenia projekty i umieszcza je na liście rankingowej. Projekty, które nie uzyskały minimalnej liczby
punktów są odrzucane. Opinia Zespołu jest podstawą dla Ministra do akceptacji projektów do wsparcia.
IP przekazuje do IZ listę rankingową zaakceptowaną przez Ministra. Po zatwierdzeniu listy przez IZ,
przedstawiciel IP podpisuje umowy z beneficjentami o dofinansowanie projektów.
Czas oceny wniosków
Proces od zamknięcia naboru wniosków w danej rundzie aplikacyjnej do chwili podpisania umowy trwa
około 3 miesięcy.
Nabór wniosków
Organizowany jest zamknięty konkurs wniosków raz w roku.
Tryb odwoławczy
Zgodnie z procedurą odwoławczą zatwierdzoną przez IZ, stanowiącą załącznik do Szczegółowego opisu
osi prioryterowych PO IG.
Projekty duŜe i indywidualne
Procedura zgodnie z odrębnym trybem przewidzianym w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego
z dnia 4 stycznia 2008 r. w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitoringu projektów
indywidualnych zgodnych z art. 28 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju.
Projekty indywidualne umieszczone zostały na Liście projektów indywidualnych ogłoszonej przez
Ministra Rozwoju Regionalnego, na podstawie rekomendacji Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw
Infrastruktury Badawczej powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego.
Instytucją odpowiedzialną za właściwy przebieg procesu oceny dla projektów realizowanych w tym trybie
jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego, Departament Funduszy Europejskich. Wybór i ocena
projektów przebiega zgodnie z procedurą przedstawioną dla indywidualnych projektów indywidualnych
indywidualne i duŜych w poddziałaniu 1.1.2.
Działanie 2.3 - Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki
Opis podmiotów systemu wdraŜania
Wnioskodawca – przygotowuje wniosek i przesyła go w formie elektronicznej i papierowej do IP. Podczas
oceny formalnej wniosku na wezwanie dokonuje niezbędnych uzupełnień. Po zatwierdzeniu przez IZ
projektu do wsparcia, podpisuje umowę o dofinansowanie projektu.
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Beneficjent – wnioskodawca, który podpisał umowę o dofinansowanie. Realizuje projekt zgodnie
z postanowieniami ww. umowy. Beneficjent składa do IP wnioski o płatność.
Instytucja Pośrednicząca (IP) - Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego, odpowiada za przepływ
informacji pomiędzy poszczególnymi instytucjami w systemie wdraŜania. Uczestniczy w posiedzeniach
Zespołu Zadaniowego. Odpowiada za zarządzanie środkami finansowymi przeznaczonymi na
dofinansowanie projektów w ramach działania, realizację zadań w zakresie monitoringu
i sprawozdawczości oraz informacji i promocji. Uczestniczy w kontrolach realizacji projektów na miejscu.
Instytucja Zarządzająca (IZ) - Minister Rozwoju Regionalnego – zatwierdza dokumenty związane
z realizacją działania, zatwierdza listę rankingową projektów przeznaczonych do wsparcia, uczestniczy
w kontroli systemowej IP, uczestniczy w rozpatrywaniu odwołań zgodnie z zatwierdzoną procedurą
odwoławczą.
Zespół Zadaniowy – zespół powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego na podstawie art. 30
ust. 2a ustawy o zasadach finansowania nauki, w skład którego wchodzą eksperci oraz przedstawiciele IP.
Odpowiada za ocenę merytoryczną wniosków w oparciu o przyjęte dla działania kryteria, ocenia
przygotowany przez wnioskodawcę wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami. Wyznacza
recenzentów opiniujących projekty oraz decyduje o ewentualnym powołaniu eksperta zewnętrznego z listy
MRR. Wynikiem prac Zespołu jest lista rankingowa projektów do wsparcia, która po zatwierdzeniu przez
Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego zostaje przekazana do IZ.
Recenzent – specjalista w wybranych dziedzinach, wskazany przez Zespół; wydaje opinię nt. projektu
przed właściwą oceną merytoryczną dokonywaną przez Zespół.
Ekspert zewnętrzny – specjalista z danej dziedziny wyłoniony z ekspertów MRR; wydaje opinię nt.
projektu przed właściwą oceną merytoryczną dokonywaną przez Zespół.
Dokumenty
Wniosek o dofinansowanie – wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, przygotowany przez
wnioskodawcę zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku. Zawiera opis planowanego przedsięwzięcia,
w tym m. in. dane wnioskodawcy, cel realizacji projektu, planowane działania/zakupy, oczekiwane
rezultaty, wstępny budŜet wraz z wyszczególnieniem kategorii wydatków kwalifikowanych i źródłami
finansowania. Wniosek jest przesyłany do IP w wersji elektronicznej i papierowej.
Ocena projektu
Procedura wyboru i oceny projektów jest przeprowadzana dwuetapowo w oparciu o kryteria formalne
i merytoryczne przyjęte przez Komitet Monitorujący PO IG.
Wnioskodawca przesyła do IP wniosek w wersji elektronicznej i papierowej, który podlega rejestracji.
Ocena spełniania przez wniosek wymogów formalnych prowadzona jest przez pracowników IP (metodą
„zero-jedynkową”). W przypadku negatywnej oceny formalnej, wnioskodawca otrzymuje informacje
o zakresie koniecznych poprawek/uzupełnień w dostarczonych dokumentach i moŜliwości ich zgłoszenia
w terminie 7 dni do IP. Uzupełniony wniosek ponownie kieruje się do oceny formalnej. Jeśli kolejna
ocena jest negatywna, wniosek jest odrzucany. Ocena formalna dokonywana jest w terminie do 30 dni
roboczych. Wnioski poprawne pod kątem spełnienia kryteriów formalnych rejestrowanę są w krajowym
systemie informatycznym.
W przypadku pozytywnej oceny formalnej, projekt przekazywany jest do oceny merytorycznej Zespołowi
Zadaniowemu. Ocena merytoryczna przeprowadzana jest metodą „zero-jedynkową” (kryteria dostępu,
których niespełnienie skutkuje odrzuceniem wniosku) oraz metodą punktową, umoŜliwiającą
uszeregowanie projektów na liście rankingowej.
Przed podjęciem ostatecznej decyzji Zespół moŜe zasięgnąć opinii recenzentów lub ekspertów
zewnętrznych z bazy MRR, których proponuje przewodniczący Zespołu z inicjatywy własnej lub na
wniosek jego członków.
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Zespół dokonuje analizy ewentualnych opinii recenzentów lub ekspertów, ocenia projekty i umieszcza je
na liście rankingowej. Projekty, które nie uzyskały minimalnej liczby punktów są odrzucane. Opinia
Zespołu jest podstawą dla Ministra do akceptacji projektów do wsparcia.
IP przekazuje do IZ listę rankingową zaakceptowaną przez Ministra. Po zatwierdzeniu listy przez IZ,
przedstawiciel IP podpisuje umowy z beneficjentami o dofinansowanie projektów.
Czas oceny wniosków
Proces od zamknięcia naboru wniosków w danej rundzie aplikacyjnej do chwili podpisania umowy trwa
około 3 miesięcy.
Nabór wniosków
Organizowany jest zamknięty konkurs wniosków raz w roku.
Tryb odwoławczy
Zgodnie z procedurą odwoławczą zatwierdzoną przez IZ, stanowiącą załącznik do Szczegółowego opisu
osi prioryterowych PO IG.
Projekty indywidualne
Nie dotyczy.
Projekty duŜe
Wybór i ocena projektów przebiega zgodnie z procedurą przedstawioną dla projektów duŜych
w poddziałaniu 1.1.2.
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Priorytet 3 – Kapitał dla innowacji
Działanie 3.1 - Inicjowanie działalności innowacyjnej
Działanie 3.3 – Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP
Opis podmiotów systemu wdraŜania działań: 3.1, 3.3
Wnioskodawca – przygotowuje wniosek i przesyła go do IW wraz z załącznikami. Po zatwierdzeniu
projektu do wsparcia podpisuje umowę o dofinansowanie projektu.
Beneficjent – wnioskodawca, który podpisał umowę o dofinansowanie. Realizuje projekt zgodnie z jej
postanowieniami, składa do IW wnioski o płatność.
Instytucja WdraŜająca (IW) – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), odpowiada za proces
oceny i wyboru projektów, zawieranie umów o dofinansowanie, monitoring i rozliczanie realizowanych
przez Beneficjentów projektów. Pracownicy PARP przeprowadzają ocenę zgodności wniosku
o dofinansowanie z kryteriami formalnymi zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący PO IG,
współpracują z wnioskodawcą w zakresie ewentualnych uzupełnień wniosku. IW odpowiada ponadto za
pracę Komisji Konkursowej, przygotowuje listę projektów rekomendowanych do wsparcia, podpisuje
umowy o dofinansowanie, uczestniczy w rozpatrywaniu odwołań zgodnie z procedurą odwoławczą
zatwierdzoną przez IZ, poświadcza wnioski o płatność, dokonuje refundacji części poniesionych
wydatków, przeprowadza wyrywkową kontrolę realizacji projektów na miejscu, odpowiada za system
rejestracji wniosków, organizuje szkolenia i warsztaty dla beneficjentów oraz instytucji zaangaŜowanych
w system wdraŜania.
Instytucja Pośrednicząca (IP) - Minister Gospodarki, nadzoruje prawidłowy przebieg oceny i wyboru
projektów, w tym w szczególności: uczestniczy w kontroli systemowej PARP oraz w kontrolach realizacji
projektów na miejscu, moŜe uczestniczyć w pracach Komisji Konkursowej, akceptuje listę projektów
rekomendowanych do wsparcia, przygotowaną w wyniku prac Komisji Konkursowej.
Instytucja Zarządzająca (IZ) - Minister Rozwoju Regionalnego, zatwierdza dokumenty związane
z realizacją działania, uczestniczy w kontroli systemowej IW i IP, uczestniczy w rozpatrywaniu odwołań
zgodnie z zatwierdzoną przez IZ procedurą odwoławczą, moŜe uczestniczyć w pracach Komisji
Konkursowej. Zatwierdza listę projektów rekomendowanych do wsparcia, przygotowaną w wyniku prac
Komisji Konkursowej.
Komisja Konkursowa (KK) – zespół oceniający wnioski o dofinansowanie, złoŜony z ekspertów
zewnętrznych, przedstawicieli IW oraz przewodniczącego i sekretarza, powołany zgodnie z zasadami
określonymi przez IW we współpracy z IP i IZ. W pracach KK mogą równieŜ uczestniczyć
przedstawiciele IP i IZ. KK ocenia wnioski o dofinansowanie w oparciu o przyjęte przez Komitet
Monitorujący PO IG kryteria i zgodnie z regulaminem KK. Gdy ocena członków KK jest rozbieŜna, jest
ona przedmiotem dyskusji na posiedzeniu KK. W przypadku, gdy wypracowanie wspólnego stanowiska
nie jest moŜliwe wniosek oceniany jest przez trzeciego członka KK, którego ocena jest decydująca.
Wynikiem prac KK jest lista projektów rekomendowanych do wsparcia.
Punkty Konsultacyjne (PK) – udzielają informacji potencjalnym wnioskodawcom na temat dostępnych
instrumentów wsparcia w ramach poszczególnych Programów Operacyjnych, zasad udzielania wsparcia
oraz typów projektów kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach poszczególnych działań.
Informują jakie są najczęstsze błędy popełniane przez wnioskodawców w zakresie przygotowania
i rozliczenia projektu.
Dokumenty
Wniosek o dofinansowanie – wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, przygotowany przez
wnioskodawcę zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku, na formularzu zamieszczonym w powszechnie
dostępnej sieci tele-informatycznej. Wniosek zawiera opis planowanego przedsięwzięcia, w tym m. in.
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dane wnioskodawcy, opis zasobów, cel realizacji projektu, planowane działania, oczekiwane rezultaty,
budŜet wraz z wyszczególnieniem kategorii wydatków kwalifikowanych i źródłami finansowania oraz
niezbędne załączniki.
Ocena projektu
Wnioskodawca przesyła do PARP wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej i elektronicznej, który
podlega rejestracji przez PARP poprzez wprowadzenie go do lokalnego systemu i nadanie numeru. Po
złoŜeniu wniosku o dofinansowanie rozpoczyna się okres kwalifikowalności wydatków w projekcie.
W ciągu 10 dni roboczych od daty wpływu wniosku podlega on weryfikacji przez pracowników PARP,
podczas której sprawdzane jest, czy przedsięwzięcie opisane we wniosku spełnia kryteria formalne
zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IG. Jeśli weryfikacja jest pozytywna, lecz wniosek wymaga
poprawy/uzupełnienia, PARP nawiązuje kontakt z wnioskodawcą w celu jego dopracowania. Po
pozytywnej ocenie formalnej, wniosek jest rejestrowany w krajowym systemie informatycznym oraz
kierowany do oceny merytorycznej przeprowadzanej na podstawie zaakceptowanych przez Komitet
Monitorujący kryteriów merytorycznych przez KK. KK moŜe prosić wnioskodawców (wyłącznie za
pośrednictwem IW) o dodatkowe informacje i wyjaśnienia. Wnioskodawca, na wezwanie IW, uzupełnia
dokumentację projektową. Proces oceny merytorycznej trwa około 30 dni roboczych. Ocena
przeprowadzana jest metodą „zero-jedynkową”. Wniosek musi spełnić 100% kryteriów formalnych
i merytorycznych obligatoryjnych.
Lista projektów z pozytywną rekomendacją KK jest kierowana do akceptacji IP. W przypadku akceptacji,
IP przekazuje listę do zawierdzenia IZ. Po zatwierdzeniu listy przez Ministra Rozwoju Regionalnego, IW
publikuje listę zatwierdzonych do wsparcia projektów na swojej stronie internetowej. IW informuje
wnioskodawców o zatwierdzeniu projektu do wsparcia, a następnie przygotowuje umowę
o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca składa dokumenty niezbędne do podpisania umowy.
Podpisanie umowy przez beneficjenta następuje w siedzibie IW lub umowa jest przesyłana wnioskodawcy
do podpisu pocztą, a następnie podpisywana jest przez IW.
Czas oceny wniosków
Proces od przesłania przez wnioskodawcę do IW kompletu dokumentów dotyczących projektu do chwili
poinformowania wnioskodawcy o zatwierdzeniu projektu do wsparcia trwa około 3 miesięcy.
Nabór wniosków
W trybie konkursowym – nabór ciągły do wyczerpania alokacji na dany rok.
Tryb odwoławczy
Zgodnie z procedurą odwoławczą zatwierdzoną przez IZ, stanowiącą załącznik do Szczegółowego opisu
osi prioryterowych PO IG.
Tryb indywidualny
Nie dotyczy.
Działanie 3.2 – Wsparcie funduszy kapitału podwyŜszonego ryzyka
W ramach działania realizowany jest projekt indywidualny41 Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A.,
zamieszczony w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie listy
projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (M.P.
z dnia 2 kwietnia 2008 r. Nr 27, poz. 260).
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Projekt indywidualny, zgodnie z art. 28 ust. 1, pkt 1 znowelizowanej ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju, to projekt o strategicznym znaczeniu dla realizacji programu, wskazany przez instytucję
zarządzającą zgodnie z kryteriami zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący.
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System wyboru projektu indywidualnego KFK
Zgodnie z trybem przewidzianym w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 stycznia 2008
r. w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitoringu projektów indywidualnych zgodnych z art. 28
ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju42.
Opis podmiotów systemu wdraŜania
Wnioskodawca – Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. (KFK), przesyła do IP wniosek o dofinansowanie
wraz z wymaganymi załącznikami. Po zatwierdzeniu projektu do wsparcia, przekazuje do IP niezbędne do
podpisania umowy dokumenty. Podpisuje umowę o dofinansowanie.
Beneficjent – wnioskodawca, który podpisał umowę o dofinansowanie. Realizuje projekt zgodnie z jej
postanowieniami, składa do IP wnioski o płatność.
Instytucja Pośrednicząca (IP) – Minister Gospodarki, odpowiada za proces wyboru i nadzoruje
prawidłowość procesu realizacji projektu - zawarcie umowy o dofinansowanie, monitoring i rozliczenie
realizowanego przez KFK projektu indywidualnego. Pracownicy IP przeprowadzają ocenę zgodności
wniosku o dofinansowanie z kryteriami formalnymi zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujacy PO IG,
współpracując z wnioskodawcą w zakresie ewentualnych zmian/uzupełnień we wniosku. IP odpowiada
ponadto za pracę Komisji Oceny Projektów, przygotowuje rekomendację projektu do wsparcia.
Poświadcza wnioski o płatność, dokonuje refundacji części poniesionych wydatków, przeprowadza
wyrywkową kontrolę realizacji projektu na miejscu. Odpowiada za przepływ informacji pomiędzy
poszczególnymi instytucjami w systemie wdraŜania oraz za system rejestracji wniosków. Organizuje
szkolenia i warsztaty dla beneficjenta oraz instytucji zaangaŜowanych w system wdraŜania.
Instytucja Zarządzająca (IZ) - Minister Rozwoju Regionalnego, zatwierdza dokumenty związane
z realizacją działania, moŜe uczestniczyć w pracach Komisji Oceny Projektów. Zatwierdza projekt
indywidualny do wsparcia.
Komisja Oceny Projektów (KOP) - pracownicy IP oraz ewentualnie eksperci zewnętrzni uczestniczący
w procesie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie. W pracach KOP mogą równieŜ uczestniczyć
przedstawiciele IZ. KOP ocenia projekt w oparciu o kryteria merytoryczne zatwierdzone przez Komitet
Monitorujący PO IG. Wynikiem prac KOP jest rekomendacja projektu do wsparcia. W przypadku udziału
ekspertów zewnętrznych, są oni powoływani w oparciu o kryteria ustalone przez IP we współpracy z IZ.
Dokumenty
Wniosek o dofinansowanie – wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, przygotowany przez
wnioskodawcę zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku, na formularzu zamieszczonym w powszechnie
dostępnej sieci tele-informatycznej. Wniosek zawiera opis planowanego przedsięwzięcia, w tym m. in.:
dane wnioskodawcy, cel realizacji projektu, planowane działania, oczekiwane rezultaty, budŜet projektu
wraz z wyszczególnieniem kategorii wydatków kwalifikowanych i źródłami finansowania oraz niezbędne
załączniki.
Ocena projektu
Wnioskodawca przesyła do IP wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej i elektronicznej, który
podlega rejestracji poprzez wprowadzenie go do lokalnego systemu i nadanie numeru. Następnie w ciągu
10 dni roboczych od daty wpływu podlega weryfikacji przez pracowników IP, podczas której sprawdzane
jest, czy przedsięwzięcie opisane we wniosku spełnia kryteria formalne. Jeśli weryfikacja jest pozytywna,
lecz wniosek wymaga poprawy/uzupełnienia, IP nawiązuje kontakt z wnioskodawcą w celu jego
dopracowania.
Po pozytywnej ocenie formalnej, wniosek jest rejestrowany w krajowym systemie informatycznym
i kierowany do oceny merytorycznej przez KOP. Ocena formalna i merytoryczna przeprowadzana jest
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Wytyczne dostępne są na stronie internetowej MRR – zakładka „Obowiązujące wytyczne MRR”.
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w systemie „zero-jedynkowym”. KOP moŜe prosić wnioskodawców o dodatkowe informacje
i wyjaśnienia. Wnioskodawca, na wezwanie IP, uzupełnia dokumentację projektową. Projekt z pozytywną
rekomendacją KOP jest kierowany do zatwierdzenia IZ. Po zatwierdzeniu projektu przez Ministra
Rozwoju Regiobnalnego IP informuje beneficjenta o zatwierdzeniu projektu do wsparcia, a następnie
przygotowuje umowę o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca składa dokumenty niezbędne do
podpisania umowy. Podpisanie umowy przez beneficjenta następuje w siedzibie IP lub umowa jest
przesyłana wnioskodawcy do podpisu pocztą, a następnie podpisywana jest przez IP.
Czas oceny wniosków
Proces od przesłania przez wnioskodawcę do IP kompletu dokumentów dotyczących projektu do chwili
poinformowania wnioskodawcy o zatwierdzeniu projektu do wsparcia trwa około 3 miesięcy.
Nabór wniosków
Wnioskodawca znajdujący się na liście projektów indywidualnych dla PO IG przekazuje do IP wniosek
dofinansowanie w terminie wskazanym w umowie na przygotowanie projektu do realizacji (pre-umowie).
Tryb odwoławczy
Nie dotyczy.

Zasady realizacji wsparcia dla funduszy kapitału podwyŜszonego ryzyka
Zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym (ustawa o KFK)43 oraz
rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie wsparcia finansowego
udzielanego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy (rozporządzenie o KFK)44.
Opis podmiotów systemu wdraŜania
Wnioskodawca – przygotowuje wniosek o dofinansowanie realizacji projektu (wniosek wraz
z załacznikami stanowi ofertę składaną w Otwartym Konkursie Ofert), zgodnie z Instrukcją wypełniania
wniosku o dofinansowani oraz Regulaminem Otwartego Konkursu Ofert, na formularzu zamieszczonym
w powszechnie dostępnej sieci tele-informatycznej (na stronie www.kfk.org.pl).
Beneficjent – wnioskodawca, który podpisał umowę o dofinansowanie z KFK oraz realizuje projekt
zgodnie z jej postanowieniami.
Instytucja Pośrednicząca (IP) – Minister Gospodarki. Akceptuje listę projektów rekomendowanych do
wsparcia przez Zarząd KFK.
Podmiot udzielający wsparcia - Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. z siedzibą w Warszawie, utworzony
przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie ustawy o KFK. Wyłącznym przedmiotem działalności
KFK jest udzielanie wsparcia finansowego funduszom kapitałowym inwestującym w przedsiębiorców
mających siedzibę na terenie RP, w szczególności w przedsiębiorców prowadzących działalność
innowacyjną i badawczo – rozwojową.
Fundusze kapitałowe – podmioty, których działalność polega na dokonywaniu inwestycji
w przedsiębiorców. Fundusz kapitałowy lub podmiot zarządzajacy funduszem kapitałowym, w celu
uzyskania wsparcia finansowego z KFK, składa ofertę w Otwartym Konkursie Ofert ogłoszonym przez
KFK.
Inwestorzy Prywatni – inwestorzy funduszu kapitałowego, którzy dostarczają kapitał do funduszu. Udział
inwestorów prywatnych w funduszu kapitałowym jest warunkiem koniecznym uzyskania finansowania od
KFK. KFK moŜe dokapitalizować fundusz kapitałowy maksymalnie w 50%. Wsparcie o wartości do 50%
wydatków kwalifikowanych dotyczy inwestycji kapitałowych, quasi-kapitałowych i dłuŜnych (nie
obejmuje wsparcia, które moŜe zostać udzielone funduszom kapitałowym w postaci refundacji koszów
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Ustawa o Krajowym Funduszu Kapitałowym z dnia 4 marca 2005 r. (Dz.U.05 Nr 57 poz. 491)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie wsparcia finansowego udzielanego przez Krajowy
Fundusz Kapitałowy (Dz.U.07 Nr 115 poz. 796)
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przygotowania i monitorowania inwestycji funduszu kapitału podwyŜszonego ryzyka - KFK moŜe udzielić
wsparcia w wysokości do 65% wartości wydatków kwalifikowanych w postaci refundacji kosztów
przygotowania i monitorowania inwestycji).
Przedsiębiorcy – mikroprzedsiębiorcy oraz mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie
RP, w których Fundusz Kapitałowy dokonuje inwestycji. Przedsiębiorcy są ostatnim ogniwem transferu
środków finansowych.
Komitet Inwestycyjny (KI) - działa na podstawie Regulaminu Komitetu Inwestycyjnego uchwalonego
przez Radę Nadzorczą KFK. Składa się z 5 członków. Przekazuje Zarządowi KFK opinie na temat
przedłoŜonych do zaopiniowania ofert złoŜonych przez fundusze kapitałowe lub podmioty zarządzające
funduszami kapitałowymi.
Dokumenty
Warunki Otwartego Konkursu Ofert – dokument, na podstawie którego przeprowadzany jest Otwarty
Konkurs Ofert, opracowywany przez Zarząd KFK, opiniowany przez KI i zatwierdzany przez Radę
Nadzorczą KFK.
Regulamin Otwartego Konkursu Ofert - dokument określający formy i warunki udzielania
i przekazywania wsparcia finansowego funduszowi kapitałowemu oraz opis procedur Otwartego
Konkursu Ofert. Regulamin Otwartego Konkursu Ofert opracowywany jest przez Zarząd KFK,
opiniowany przez KI i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą KFK.
Oferta – oferta składana w Otwartym Konkursie Ofert przez fundusz kapitałowy lub zewnętrzny podmiot
zarządzający funduszem kapitałowym, ubiegający się o finansowanie KFK. Oferta składa się z kilku
części. Jej kluczowymi elementami są:
− Wniosek o udzielenie wsparcia – wniosek podmiotu wnioskującego o finansowanie KFK,
zawierający podstawowe informacje o oferencie;
− Proponowane warunki wsparcia – dokument określający warunki udzielenia wsparcia finansowego
funduszowi kapitałowemu przez KFK i warunki zaangaŜowania pozostałych inwestorów
w fundusz kapitałowy;
− Biznesplan – koncepcja zainwestowania przez fundusz kapitałowy lub zewnętrzny podmiot
zarządzający funduszem kapitałowym środków finansowych pozyskanych w ramach wsparcia
finansowego od KFK oraz środków finansowych pozyskanych od pozostałych inwestorów;
− Plan marketingowy – dokument przedstawiający sposób realizacji strategii inwestycyjnej funduszu
kapitałowego.
Umowa o udzielenie wsparcia – umowa negocjowana między KFK a Oferentem wybranym w drodze
Otwartego Konkursu Ofert, określająca zasady udzielenia wsparcia finansowego od KFK.
Ocena projektu
Otwarcie ofert i Analiza Formalna
Wszystkie złoŜone oferty są otwierane jednocześnie w siedzibie KFK. Otwarcia Ofert dokonuje powołana
przez Zarząd KFK Komisja ds. Otwarcia Ofert, kaŜdorazowo sporządzając protokół. KaŜda Oferta
podlega analizie formalnej.
Analiza formalna polega na weryfikacji kompletności informacji i dokumentów zawartych
w Ofercie, zgodnie z wymogami Otwartego Konkursu Ofert (Regulamin) i kryteriami oceny formalnej
zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący PO IG. W wyniku Analizy Formalnej, dla kaŜdej Oferty
sporządzany jest raport.
Na kaŜdym etapie oceny Ofert, KFK moŜe Ŝądać od Oferenta wyjaśnień i uzupełnień dotyczących ich
treści. Niedopuszczalne jest prowadzenie między KFK a Oferentem negocjacji dotyczących złoŜonej
Oferty ani dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. Decyzję o odrzuceniu Ofert, które nie spełniły
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wymogów formalnych, podejmuje Zarząd KFK. Oferty, które zostały odrzucone nie podlegają dalszej
analizie. KFK zawiadamia Oferentów, których Oferty zostały odrzucone podając jednocześnie przyczynę
ich odrzucenia. Oferty, które nie zostały odrzucone przez Zarząd KFK, poddawane są Analizie
Ekonomiczno–Prawnej.
Pierwotna Analiza Ekonomiczno-Prawna
W toku pierwotnej Analizy Ekonomiczno–Prawnej kaŜda Oferta podlega analizie pod względem
spełniania wymogów określonych przepisami Ustawy o KFK, Rozporządzenia o KFK, kryteriów
merytorycznych zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący PO IG, Regulaminu oraz regulacji
w obszarze pomocy publicznej dla przedsiębiorców, w szczególności Ustawy o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej45 oraz przyznawana jest punktacja. W wyniku pierwotnej Analizy
Ekonomiczno-Prawnej przeprowadzanej dla kaŜdej Oferty, która przeszła pozytywnie etap Analizy
Formalnej, powstaje rekomendacja analityków finansowanych KFK.
Zarząd KFK, po zapoznaniu się z rekomendacjami dotyczącymi poszczególnych Ofert, podejmuje decyzję
o skierowaniu wyselekcjonowanych Ofert na Skróconą Listę Ofert. Oferty, które nie zostały skierowane
na Skróconą Listę Ofert, nie podlegają dalszej analizie. W przypadku, gdy Zarząd nie skieruje Ŝadnej
z Ofert na Skróconą Listę Ofert, Otwarty Konkurs Ofert pozostaje nierozstrzygnięty. KFK zawiadamia
Oferentów, których Oferty nie zostały zakwalifikowane na Skróconą Listę Ofert. Oferty, które zostały
skierowane na Skróconą Listę Ofert, podlegają dalszej Analizie Ekonomiczno–Prawnej (wtórnej),
w wybranym zakresie. Oferent, którego Oferta została zakwalifikowana na Skróconą Listę Ofert, jest
związany Ofertą do dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
Wtórna Analiza Ekonomiczno-Prawna
Oferent, którego Oferta została zakwalifikowana na Skróconą Listę Ofert jest zapraszany do dokonania
prezentacji funduszu kapitałowego lub podmiotu zarządzającego funduszem kapitałowym oraz Oferty
przed Komisją ds. Prezentacji Ofert. W prezentacji mogą brać udział członkowie KI oraz członkowie
Zarządu.
Po dokonaniu prezentacji Zarząd KFK decyduje, który fundusz kapitałowy lub podmiot zarządzający
funduszem kapitałowym lub Inwestorzy (w niezbędnym zakresie), są poddawani analizie due diligence.
Oferent jest zobowiązany do niezwłocznego dostarczenia wymaganych dokumentów i odpowiedzi na
zadawane w toku ww. analizy pytania. Na podstawie prezentacji i ww. analizy, rekomendacje dotyczące
kaŜdej z Ofert umieszczonej na Skróconej Liście Ofert podlegają weryfikacji, w tym - zgodnie
z kryteriami oceny Ofert - weryfikacji i uzupełnieniu podlega punktacja przyznana na etapie Pierwotnej
Analizy Ekonomiczno-Prawnej.
Zarząd KFK, po zapoznaniu się z rekomendacjami dotyczącymi Ofert ze Skróconej Listy Ofert, podejmuje
decyzję o skierowaniu wybranych Ofert ze Skróconej Listy Ofert do KI, w celu ich zaopiniowania. KI
przekazuje Zarządowi KFK opinie dotyczące przedłoŜonych do zaopiniowania Ofert.
Wobec Ofert zaopiniowanych przez KI, Zarząd KFK podejmuje decyzję o wyborze jednej lub kilku z nich
do dalszego etapu konkursu ofert – negocjacji umowy o udzielenie wsparcia.
Negocjacje umowy o udzielenie wsparcia
Oferent jest zawiadamiany o zakwalifikowaniu jego Oferty w Otwartym Konkursie Ofert do etapu
negocjacji Umowy o udzielenie wsparcia. Uzgodniony w toku negocjacji projekt Umowy o udzielenie
wsparcia finansowego z danym Oferentem podlega zaopiniowaniu przez KI. Po zaopiniowaniu projektu
Umowy, Zarząd KFK podejmuje decyzję o zawarciu Umowy o udzielenie wsparcia.
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Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 07 Nr 59 poz. 404
j.t.)
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Wyniki Otwartego Konkursu Ofert, tj. listę podmiotów, z którymi zawarto Umowy o udzielenie wsparcia
finansowego, wraz z uzasadnieniem, publikuje się w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu
ogólnopolskim, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej KFK.
Szczegółowy opis procesu oceny ofert zostanie zawarty w regulaminie Otwartego Konkursu Ofert
obowiązującym dla danego konkursu ofert.
Czas oceny wniosków
Czas oceny projektów wynosi około 85 dni roboczych (do momentu podjęcia przez Zarząd KFK decyzji
o zakwalifikowaniu Ofert do etapu negocjacji).
Nabór wniosków
Otwarty Konkurs Ofert organizowany jest w oparciu o Regulamin Otwartego Konkursu Ofert.
Tryb odwoławczy
Nie dotyczy.
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Priorytet 4 – Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Działanie 4.1 – opis systemu wdraŜania działania przy opisie systemu wdraŜania działania 1.4.
Działanie 4.2 – Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie
wzornictwa przemysłowego
Podmioty uczestniczące w procesie
Wnioskodawca – przesyła do PARP wniosek o dofinansowanie wraz z innymi wymaganymi
załącznikami. Po zatwierdzeniu projektu do wsparcia, przekazuje do PARP niezbędne do podpisania
umowy dokumenty. Podpisuje umowę o dofinansowanie.
Beneficjent – wnioskodawca, który podpisał umowę o dofinansowanie. Realizuje projekt zgodnie
z postanowieniami ww. umowy. Beneficjent składa do PARP wnioski o płatność (okresowe i końcowe).
Instytucja WdraŜająca (IW) – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), odpowiada za proces
oceny i wyboru projektów, zawierania umów o dofinansowanie, monitoring i rozliczenie realizowanych
przez Beneficjentów projektów. Pracownicy PARP przeprowadzają ocenę zgodności wniosku
o dofinansowanie z obowiązującymi kryteriami formalnymi, współpracują z wnioskodawcą w zakresie
ewentualnych uzupełnień wniosku. IW odpowiada ponadto za pracę Komisji Konkursowej, przygotowuje
listę projektów rekomendowanych do wsparcia. Uczestniczy w rozpatrywaniu odwołań zgodnie
z procedurą odwoławczą zatwierdzoną przez IZ. Poświadcza wnioski o płatność, dokonuje refundacji
części poniesionych wydatków, przeprowadza wyrywkową kontrolę realizacji projektów na miejscu.
Odpowiada za system rejestracji wniosków. Organizuje szkolenia i warsztaty dla promotorów
i beneficjentów oraz instytucji zaangaŜowanych w system wdraŜania. Realizację czynności technicznych
związanych z kontrolą projektów IW moŜe zlecić Regionalnym Instytucjom Finansującym.
Promotorzy Projektów Innowacyjnych (PPI) – desygnowani przez instytucje zarejestrowane w Krajowym
Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU) oraz inne organizacje zrzeszające
przedsiębiorców, wybrani w drodze ogłoszonego przez PARP konkursu, posiadają odpowiednie
kompetencje, zapewniające świadczenie usług dla przedsiębiorców na wysokim poziomie jakościowym.
PPI będą dokonywać weryfikacji formalnej wnioskodawcy i projektu oraz wstępnej weryfikacji
merytorycznej projektu na podstawie wypełnionego wniosku o dofinansowanie oraz listy wydatków
kwalifikowanych. Skorzystanie z usług PPI nie jest obowiązkowe dla wnioskodawców. Pozytywna opinia
PPI oznacza moŜliwość rozpoczęcia ponoszenia wydatków kwalifikowanych w ramach projektu na własne
ryzyko przedsiębiorcy. Brak pozytywnej opinii PPI nie blokuje moŜliwości złoŜenia wniosku do PARP.
JednakŜe w takiej sytuacji wnioskodawca nie moŜe rozpocząć realizacji projektu przed uzyskaniem od IW
potwierdzenia kwalifikowalności, co następuje po ocenie formalnej wniosku.
Instytucja Pośrednicząca (IP) – Minister Gospodarki, nadzoruje prawidłowy przebieg wyboru i realizacji
projektów - uczestniczy w kontroli systemowej IW oraz w kontrolach realizacji projektów na miejscu,
moŜe uczestniczyć w pracach Komisji Konkursowej. Akceptuje listę projektów rekomendowanych do
wsparcia.
Instytucja Zarządzająca (IZ) – Minister Rozwoju Regionalnego, zatwierdza dokumenty związane
z realizacją działania, uczestniczy w kontroli systemowej IW i IP, uczestniczy w rozpatrywaniu odwołań
zgodnie z zatwierdzoną procedurą odwoławczą, moŜe uczestniczyć w pracach Komisji Konkursowej.
Zatwierdza ostatecznie listę projektów rekomendowanych do wsparcia, przygotowaną w wyniku prac
Komisji Konkursowej.
Komisja Konkursowa (KK) – złoŜona z pracowników IW, ekspertów zewnętrznych, przewodniczącego
oraz sekretarza. Eksperci zewnętrzni powoływani są do oceny projektów w oparciu o kryteria ustalone
przez IW we współpracy z IP/IZ. W pracach Komisji mogą równieŜ uczestniczyć przedstawiciele IP i IZ.
KK ocenia projekty w oparciu o przyjęte przez Komitet Monitorujący kryteria dla działania 4.2.
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Przewodniczący Komisji weryfikuje ocenę projektów zarówno pozytywną, jak i negatywną. KK spotyka
się co najmniej raz w miesiącu i rozpatruje wnioski, w których odnotowano rozbieŜność w ocenie
poszczególnych oceniających. Rezultatem prac Komisji jest lista projektów rekomendowanych do
wsparcia.
Dokumenty:
Wniosek o dofinansowanie – wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, przygotowany przez
wnioskodawcę zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku, na formularzu zamieszczonym w powszechnie
dostępnej sieci tele-informatycznej. Wniosek zawiera opis planowanego przedsięwzięcia, w tym m. in.
dane wnioskodawcy, opis zasobów, cel realizacji projektu, planowane działania, oczekiwane rezultaty,
budŜet wraz z wyszczególnieniem kategorii wydatków kwalifikowanych i źródłami ich finansowania oraz
niezbędne załączniki.
Biznes plan – dokument stanowiący rozwinięcie i uzupełnienie informacji zawartych we wniosku
o dofinansowanie. Zawiera dokładny opis planowanego przedsięwzięcia, w tym m. in. cel realizacji
projektu, dane przedsiębiorstwa, opis środków trwałych/usług planowanych do nabycia, opis
przekształcenia przedsiębiorstwa w CBR albo plan wdroŜenia wzoru uŜytkowego/przemysłowego do
produkcji, uzasadnienie wskaźników produktu i rezultatu, szczegółowy budŜet wraz z wyszczególnieniem
kategorii wydatków kwalifikowanych i źródłami finansowania. Niezbędny do oceny ekonomicznej
przedsięwzięcia pod kątem m. in. trwałości projektu oraz opłacalności ekonomicznej.
Dwa sposoby składania wniosków o dofinansowanie:
1.

Skorzystanie ze wstępnej kwalifikacji projektu przez PPI - PPI potwierdza wstępną kwalifikowalność
projektu („co do zasady”). Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie korzystając z systemu
informatycznego udostępnionego przez IW i przedstawia do zaopiniowania przez PPI, który dokonuje
jego weryfikacji w terminie 10 dni od dnia otrzymania. Jeśli wniosek „co do zasady” spełnia
wymagania określone dla działania 4.2, PPI potwierdza ten fakt poprzez autoryzację poprawności
wniosku w systemie informatycznym, złoŜenie podpisu na przedstawionym wniosku oraz
przedstawienie pozytywnej opinii dotyczącej złoŜonego wniosku o dofinansowanie. Oznacza to
moŜliwość rozpoczęcia ponoszenia wydatków kwalifikowanych od dnia następującego po dniu
sporządzenia opinii, na własne ryzyko przedsiębiorcy. W przypadku zawarcia umowy
o dofinansowanie projektu koszty poniesione po otrzymaniu potwierdzenia, Ŝe wniosek „co do
zasady” spełnia wymogi działania 4.2 kwalifikować się będą do refundacji. Po otrzymaniu
potwierdzenia, Ŝe wniosek „co do zasady” spełnia wymagania działania 4.2, wnioskodawca składa
kompletną dokumentację aplikacyjną w PARP, korzystając z systemu informatycznego
udostępnionego przez IW. Wniosek składany jest w wersji papierowej, podpisanej przez PPI oraz
elektronicznej.

2. Bezpośrednie złoŜenie wniosku w PARP (bez wstępnej kwalifikacji projektu przez PPI) –
wnioskodawca składa kompletną dokumentację aplikacyjną do PARP korzystając z systemu
informatycznego udostępnionego przez IW. Wniosek składany jest w wersji papierowej
i elektronicznej. W ramach tej ścieŜki wnioskodawca moŜe rozpocząć realizację projektu dopiero po
uzyskaniu potwierdzenia kwalifikowalności projektu, co następuje po ocenie formalnej wniosku
dokonanej przez IW.
Ocena projektu:
Wnioskodawca przesyła wniosek o dofinansowanie według 1. lub 2. sposobu składania wniosków
w wersji papierowej i elektronicznej. Wniosek podlega rejestracji przez IW poprzez wprowadzenie go do
lokalnego systemu i nadanie numeru.
IW potwierdza kompletność złoŜonych przez beneficjenta dokumentów. Pracownicy IW przeprowadzają
ocenę formalną. W trakcie oceny formalnej moŜliwe jest uzupełnianie bądź poprawianie dokumentacji.

211

Wnioski, które przeszły pozytywnie ocenę formalną podlegają rejestracji w krajowym systemie
informatycznym i są kierowane do oceny merytorycznej dokonywanej przez KK. W sytuacji, gdy
wnioskodawca przedstawił do wniosku o dofinansowanie umowę kredytową, promesę kredytową lub
promesę leasingową, która zapewnia finansowanie min. 30% wydatków kwalifikowanych, stanowi to
podstawę do uznania, iŜ projekt spełnia kryteria oceny finansowej (tj. kryterium: „Projekt jest opłacalny”,
„Informacje zawarte we wniosku lub załączone dokumenty (np. promesa kredytowa) potwierdzają
zdolność wnioskodawcy do sfinansowania projektu”).
KK moŜe prosić wnioskodawców (wyłącznie za pośrednictwem IW) o dodatkowe informacje
i wyjaśnienia. Wnioskodawca na wezwanie powinien uzupełnić przedstawioną dokumentację. Członkowie
Komisji są upowaŜnieni do usuwania i przenoszenia wydatków, które mogą być uznane za kwalifikowane,
do wydatków niekwalifikowanych, do wysokości 10% łącznych kosztów kwalifikowanych z wniosku.
Lista projektów z pozytywną rekomendacją KK jest przekazywana do akceptacji IP. W przypadku
akceptacji, IP przekazuje listę do zatwierdzenia przez IZ. Po zatwierdzeniu listy przez IZ, PARP publikuje
listę zatwierdzonych do wsparcia projektów na stronie internetowej.
Ocena merytoryczna polega na przyznaniu punktów w kaŜdym z kryteriów. Kryteria są podzielone na
dwie grupy: kryteria merytoryczne obligatoryjne oraz kryteria merytoryczne fakultatywne. Wniosek musi
spełnić 100% kryteriów obligatoryjnych oraz minimum 40% kryteriów fakultatywnych (czyli 40 pkt. na
100 moŜliwych do uzyskania). Wsparcie uzyskują projekty pozytywnie ocenione, do wyczerpania
środków finansowych przeznaczonych na dany rok. W przypadku, gdy dostępny budŜet nie wystarczy na
dofinansowanie wszystkich pozytywnie ocenionych projektów, wsparcie uzyskują projekty, które
spełniają największą procentowo liczbę kryteriów fakultatywnych. W przypadku projektów z jednakową
liczbą punktów, o otrzymaniu wsparcia decyduje data wpływu kompletnego wniosku.
Lista projektów z pozytywną rekomendacją KK jest przekazywana do akceptacji IP, a następnie do
zatwierdzenia IZ.
Po zatwierdzeniu listy przez Ministra Rozwoju Regionalnego, IW publikuje listę zatwierdzonych do
wsparcia projektów na stronie internetowej oraz informuje beneficjentów.
Jeśli wniosek nie uzyska pozytywnej oceny, wnioskodawca ma prawo do złoŜenia odwołania, zgodnie
z procedurą odwoławczą dla PO IG.
Wnioskodawca składa dokumenty niezbędne do podpisania umowy, które podlegają weryfikacji w IW.
Podpisanie umowy przez beneficjenta następuje w siedzibie IW lub umowa jest przesyłana wnioskodawcy
do podpisu pocztą.
Czas oceny wniosków
Proces od przesłania przez wnioskodawcę do IW kompletu dokumentów dotyczących projektu do chwili
poinformowania wnioskodawcy o przyznaniu wsparcia trwa około 3 miesięcy.
Nabór wniosków
W trybie konkursowym – nabór ciągły do wyczerpania alokacji rocznej.
Tryb odwoławczy
Zgodnie z procedurą odwoławczą, stanowiącą załącznik do Szczegółowego opisu osi prioryterowych PO
IG.
Tryb indywidualny
Nie dotyczy.
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Działanie 4.3 – Kredyt technologiczny
W ramach działania realizowany będzie projekt indywidualny46 Banku Gospodarstwa Krajowego
zamieszczony w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie listy
projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (M.P.
z dnia 2 kwietnia 2008 r. Nr 27, poz. 260),

System wyboru projektu indywidualnego BGK
Zgodnie z trybem przewidzianym w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 stycznia 2008
r. w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitoringu projektów indywidualnych zgodnych z art. 28
ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju47.
Opis podmiotów systemu wdraŜania
Wnioskodawca – Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK); przygotowuje wniosek o dofinansowanie wraz
z wymaganymi załącznikami i przesyła go do Instytucji Pośredniczącej. Po uwzględnieniu ewentualnych
uwag/sugestii IP, przesyła ostateczną wersję wniosku w formie elektronicznej i papierowej. Po akceptacji
przez Ministra Rozwoju Regionalnego projektu do dofinansowania, podpisuje umowę o dofinansowanie
projektu.
Beneficjent – wnioskodawca, który podpisał umowę o dofinansowanie. Realizuje projekt zgodnie z jej
postanowieniami, składa do IP wnioski o płatność.
Instytucja Pośrednicząca (IP) – Minister Gospodarki; odpowiada za proces wyboru i nadzoruje
prawidłowość procesu realizacji projektu - ocenę, zawarcie umowy o dofinansowanie, monitoring
i rozliczenie realizowanego przez BGK projektu indywidualnego. Pracownicy IP przeprowadzają ocenę
zgodności wniosku o dofinansowanie z zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący PO IG kryteriami
formalnymi, współpracują z wnioskodawcą w zakresie ewentualnych zmian/uzupełnień wniosku. IP
odpowiada za pracę Komisji Oceny Projektów, przygotowuje rekomendację projektu do wsparcia,
poświadcza wnioski o płatność, dokonuje refundacji części poniesionych wydatków, przeprowadza
kontrolę realizacji projektu na miejscu, odpowiada za przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi
instytucjami w systemie wdraŜania oraz za rejestrację wniosku, organizuje szkolenia i warsztaty dla
beneficjenta oraz instytucji zaangaŜowanych w system wdraŜania.
Instytucja Zarządzająca (IZ) - Minister Rozwoju Regionalnego; zatwierdza dokumenty związane
z realizacją działania, moŜe uczestniczyć w pracach Komisji Oceny Projektów. Zatwierdza projekt
indywidualny do dofinansowania.
Komisja Oceny Projektów (KOP) – pracownicy IP oraz ewentualnie eksperci zewnętrzni uczestniczący
w procesie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie. W pracach KOP mogą równieŜ uczestniczyć
przedstawiciele IZ. KOP ocenia projekty w oparciu o kryteria merytoryczne zatwierdzone przez Komitet
Monitorujący PO IG. Wynikiem prac KOP jest rekomendacja lub brak rekomendacji projektu do wsparcia.
Dokumenty
Wniosek o dofinansowanie – wniosek o dofiansowanie realizacji projektu, przygotowany przez
wnioskodawcę zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku, na formularzu zamieszczonym w powszechnie
dostępnej sieci tele-informatycznej. Wniosek zawiera opis planowanego przedsięwzięcia, w tym m.in.:
dane wnioskodawcy, opis zasobów, cel realizacji projektu, planowane działania, oczekiwane rezultaty,
budŜet projektu wraz z wyszczególnieniem kategorii wydatków kwalifikowanych i źródłami finansowania
oraz niezbędne załączniki.
46

Projekt indywidualny, zgodnie z art. 28 ust. 1, pkt 1 znowelizowanej ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju, to projekt o strategicznym znaczeniu dla realizacji programu, wskazany przez instytucję
zarządzającą zgodnie z kryteriami zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący.

47

Wytyczne dostępne są na stronie internetowej MRR – zakładka „Obowiązujące wytyczne MRR”.
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Ocena projektu
Wnioskodawca przesyła do IP wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej i elektronicznej, który
podlega rejestracji poprzez wprowadzenie go do lokalnego systemu i nadanie numeru. Następnie w ciągu
10 dni roboczych od daty wpływu podlega weryfikacji przez pracowników IP, podczas której sprawdzane
jest, czy przedsięwzięcie opisane we wniosku spełnia kryteria formalne. Jeśli weryfikacja jest pozytywna,
lecz wniosek wymaga poprawy/uzupełnienia, IP nawiązuje kontakt z wnioskodawcą w celu jego
dopracowania. Wniosek poprawny pod kątem spełnienia kryteriów formalnych rejestrowany jest
w krajowym systemie informatycznym.
Po pozytywnej ocenie formalnej, wniosek jest kierowany do oceny merytorycznej do KOP. KOP moŜe
prosić wnioskodawców o dodatkowe informacje i wyjaśnienia. Wnioskodawca na wezwanie IP uzupełnia
przedstawioną dokumentację. Ocena formalna i merytoryczna przeprowadzana jest w systemie „zerojedynkowym”.
Projekt wraz z pozytywną rekomendacją KOP jest kierowany do zatwierdzenia IZ. Po zatwierdzeniu
projektu przez Ministra Rozwoju Regionalnego, IP informuje beneficjenta o zatwierdzeniu projektu do
wsparcia, a następnie przygotowuje umowę o dofinansowanie. Wnioskodawca składa dokumenty
niezbędne do podpisania umowy. Podpisanie umowy przez beneficjenta następuje w siedzibie IP lub
umowa jest przesyłana wnioskodawcy do podpisu pocztą, a następnie jest podpisywana przez IP.
Czas oceny wniosków
Proces od przesłania przez wnioskodawcę do IP kompletu dokumentów dotyczących projektu do chwili
poinformowania wnioskodawcy o zatwierdzeniu projektu do wsparcia trwa około 3 miesięcy.
Nabór wniosków
Wnioskodawca przekazuje do IP wniosek o dofinansowanie w terminie wskazanym w umowie na
przygotowanie projektu do realizacji (pre-umowie).
Tryb odwoławczy
Nie dotyczy.

Zasady realizacji wsparcia dla beneficjentów projektu indywidualnego - MŚP
Działanie będzie wdraŜane zgodnie z ustawą z dnia ..... 2008 r. o niektórych formach wspierania
działalności innowacyjnejm (zwanej dale Ustawą) oraz kryteriami wyboru projektów zatwierdzonymi
przez Komitet Monitorujący PO IG.
Opis podmiotów systemu wdraŜania
Wnioskodawca - kredytobiorca kredytu technologicznego, który przygotowuje wniosek o udzielenie
kredytu technologicznego i składa go do banku kredytującego oraz wniosek o przyznanie premii
technologicznej, składany do BGK za pośrednictwem banku kredytującego.
Beneficjent - wnioskodawca, któremu została przyznana premia technologiczna, i który podpisał z BGK
umowę o wypłatę premii technologicznej oraz realizuje projekt zgodnie z postanowieniami tej umowy, jak
równieŜ umowy o udzielenie kredytu technologicznego.
Bank kredytujący - bank udzielający kredytu technologicznego na podstawie umowy zawartej z BGK.
KaŜdy bank będzie miał moŜliwość uczestniczenia w realizacji działania pod warunkiem, zawarcia
umowy z BGK, określającej wzajemne prawa i zobowiązania. Zgodnie z art.12 Ustawy wzór takiej
umowy zatwierdza minister właściwy do spraw gospodarki.
Podmiot udzielający wsparcia – BGK.
Instytucja Pośrednicząca (IP) – Minister Gospodarki, Departament Funduszy Europejskich.
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Dokumenty
Wniosek o udzielenie kredytu technologicznego – dokument składany przez wnioskodawcę do banku
kredytującego celem uzyskania kredytu technologicznego.
Wniosek o przyznanie premii technologicznej – dokument składany przez wnioskodawcę do BGK za
pośrednictwem banku kredytującego celem uzyskania dofinansowania w formie spłaty części kapitału
kredytu technologicznego przez BGK. Wniosek wypełniany jest zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku
o przyznanie premii technologicznej, na formularzu zamieszczonym w powszenie dostępnej sieci teleinformatycznej.
Umowa o udzielenie kredytu technologicznego – umowa zawarta przez wnioskodawcę z bankiem
kredytującym, określająca warunki udzielenia kredytu technologicznego. Umowa zawierana jest po
wcześniejszym uzyskaniu przez wnioskodawcę promesy premii technologicznej lub zawarciu umowy
warunkowej z bankiem kredytującycm.
Promesa premii technologicznej – dokument sporządzany przez BGK potwierdzający, Ŝe wniosek
o przyznanie premii technologicznej spełnia wymagania określone w Ustawie. Promesa wystawiana jest
Wnioskodawcy przez BGK.
Umowa o wypłatę premii technologicznej – umowa zawarta przez wnioskodawcę z BGK określająca
wysokość naleŜnej premii technologicznej oraz warunki jej wypłacenia.
Opinia jednostki naukowej o wdraŜanej technologii – dokument stanowiący załacznik do wniosku
o przyznanie premii technologicznej, potwierdzający stopień innowacyjności planowanej do wdroŜenia
technologii w ramach projektu oraz zawierający oświadczenie, Ŝe jednostka sporzadzająca opinię spełnia
wymogi określone w art. 5 ust. 3 pkt. 1 Ustawy.
Biznes plan inwestycji technologicznej – dokument stanowiący załącznik do wniosku o przyznanie premii
rzeczowo – finansowy oraz wykaz wydatków
technologicznej, zawierający harmonogram
przeznaczonych na realizację inwestycji, niezbędny do określenia wysokości naleŜnej premii
technologicznej oraz warunków jej wypłacania.
Inne dokumenty – dokumenty wymienione w art.3, ust.3 Ustawy, jako załączniki do wniosku o przyznanie
premii technologicznej.
Ocena projektu
Wnioski o udzielenie kredytu technologicznego składane są do banku kredytującego. Bank udziela go
zgodnie z przyjętymi procedurami wewnętrznymi, na warunkach nie odbiegających od proponowanych
przez ten bank dla innych kredytów inwestycyjnych.
W terminie 60 dni roboczych od dnia złoŜenia przez wnioskodawcę w banku kredytującym kompletnego
wniosku o udzielenie kredytu technologicznego, w przypadku pozytywnej oceny zdolności kredytowej
przedsiębiorcy, bank kredytujący zawiera z wnioskodawcą warunkową umowę kredytu technologicznego
lub wystawia promesę kredytu technologicznego.
Bank kredytujący składa do BGK przygotowany przez wnioskodawcę i sprawdzony pod względem
formalnym wniosek o przyznanie premii technologicznej, do którego dołącza promesę kredytu
technologicznego/warunkową umowę udzielenia kredytu technologicznego. JeŜeli do wniosku nie zostały
dołączone wszystkie wymagane dokumenty, BGK wzywa bank kredytujący do uzupełnienia braków w
terminie 14 dni od dnia złoŜenia wniosku o przyznanie premii technologicznej, pod rygorem
pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
BGK ocenia wniosek pod kątem zgodności z wymogami nałoŜonymi Ustawą, w tym pod kątem spełniania
kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący PO IG. Oceny dokonuje zespół
składający się z pracowników Wydziału Funduszu Kredytu Technologicznego oraz zewnętrznych
ekspertów. Dla wniosków rozpatrzonych pozytywnie, BGK przyznaje promesę premii technologicznej nie
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później niŜ do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złoŜony kompletny wniosek
o przyznanie premii technologicznej.
W terminie 30 dni roboczych od dnia uzyskania promesy premii technologicznej, bank kredytujący
podpisuje z przedsiębiorcą umowę o udzielenie kredytu technologicznego pod rygorem wygaśnięcia
waŜności promesy. Następnie w terminie 7 dni bank kredytujący przesyła kopię umowy do BGK.
W przypadku warunkowej umowy kredytu technologicznego bank kredytujący zawiadamia BGK
w terminie 7 dni
o spełnieniu przez przedsiębiorcę innych, niŜ przyznanie promesy premii
technologicznej warunków postawionych w warunkowej umowie kredytu technologicznego.
BGK zawiera umowę o wypłatę premii technologicznej w terminie 30 dni od dnia:
1) otrzymania kopii umowy o udzielenie kredytu technologicznego, albo
2) przyznania promesy premii technologicznej – jeŜeli przyznanie tej promesy było jedynym warunkiem
postawionym w warunkowej umowie kredytu technologicznego, albo
3) otrzymania zawiadomienia o spełnieniu przez przedsiębiorcę innych warunków albo przyznania
promesy premii technologicznej, w zaleŜności od tego, które z tych zdarzeń jest późniejsze – jeŜeli
przyznanie tej promesy było jednym z warunków postawionych w warunkowej umowie kredytu
technologicznego.
Pozytywne rozpatrzenie wniosku o przyznanie premii technologicznej i podpisanie umowy o wypłatę
premii technologicznej z BGK nie oznacza automatycznego jej otrzymania przez beneficjenta. Wypłata
premii technologicznej następuje na wniosek przedsiębiorcy, złoŜony do BGK za pośrednictwem banku
kredytującego. Premia - w całości lub ratach - jest przekazywana przez BGK do banku kredytującego na
spłatę części kapitału kredytu technologicznego, po wypłaceniu ostatniej transzy kredytu
technologicznego.
Warunkiem uruchomienia wypłaty jest rozpoczęcie sprzedaŜy innowacyjnych produktów/usług
powstałych/zmodernizowanych w wyniku inwestycji technologicznej, potwierdzone oświadczeniem
beneficjenta o osiągniętym poziomie sprzedaŜy. Na podstawie tego oświadczenia wyliczana jest wysokość
naleŜnej wypłaty premii technologicznej (do 100% wartości netto sprzedaŜy). Wymóg składania
oświadczenia o wysokości osiągniętej sprzedaŜy nie zwalnia beneficjenta z obowiązku przechowywania
faktur sprzedaŜy. Ponadto wymagane jest przedstawienie przez beneficjenta opinii jednostki
naukowej/centrum
badawczo-rozwojowego/stowarzyszenia
naukowo-technicznego
o
zasiegu
ogólnopolskim stwierdzającej, Ŝe w efekcie realizacji inwestycji nastąpiło wdroŜenie nowej technologii w
rozumieniu Ustawy oraz dokumentów, potwierdzających wydatki, poniesione na realizację inwestycji
technologicznej, jak teŜ oświadczeń o niezaleganiu z zapłatą naleŜnych podatków i składek. Dokumenty,
stanowiące załącznik do wniosku o wypłatę premii technologicznej określa art. 11, ust. 2 i 3 Ustawy.
Czas oceny wniosków
BGK rozpatruje wnioski o udzielenie premii technologicznej w okresie nie dłuŜszym niŜ do końca
miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złoŜony kompletny, prawidłowo wypełniony
wniosek.
Nabór wniosków
BGK rozpatruje wnioski o przyznanie premii technologicznej według kolejności wpływu, w trybie
ciągłym, do wyczerpania środków określonych w planie finansowym Funduszu Kredytu
Technologicznego. Alokacja w ramach działania jest podzielona na roczne transze.
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Działanie 4.4 – Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
Opis podmiotów systemu wdraŜania
Wnioskodawca – przygotowuje wniosek o dofinansowanie, wraz z załącznikami w wersji papierowej
i elektronicznej. Po zatwierdzeniu przez IZ projektu do wsparcia, Wnioskodawca przekazuje do właściwej
RIF niezbędne dokumenty (wymagane załączniki do umowy) w celu podpisania umowy
o dofinansowanie. Podpisuje umowę o dofinansowanie.
Beneficjent – wnioskodawca, który podpisał umowę o dofinansowanie. Realizuje projekt zgodnie
z postanowieniami ww. umowy. Przedkłada wnioski o płatność do właściwej RIF.
Instytucja WdraŜająca (IW) – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), odpowiada za proces
oceny i wyboru projektów, proces zawierania umów o dofinansowanie oraz monitoring i rozliczenie
projektów realizowanych przez Beneficjentów. Właściwy zespół merytoryczny IW organizuje ocenę
formalną oraz organizuje i uczestniczy w pracach Komisji Konkursowej. IW przygotowuje listę projektów
rekomendowanych do wsparcia. Organizuje i uczestniczy w rozpatrywaniu odwołań zgodnie z procedurą
odwoławczą dla PO IG, zatwierdzoną przez IZ. Poświadcza wnioski o płatność, dokonuje refundacji
części poniesionych wydatków, przeprowadza kontrolę realizacji projektów na miejscu. Odpowiada za
system rejestracji wniosków. Organizuje szkolenia i warsztaty dla wnioskodawców, promotorów
projektów innowacyjnych, beneficjentów oraz instytucji zaangaŜowanych w system wdraŜania.
Regionalna Instytucja Finansująca (RIF) – wykonuje zlecone przez IW czynności w zakresie:
przyjmowania wniosków o dofinansowanie, kontaktów z Wnioskodawcą w przypadku ewentualnych
zmian/uzupełnień wniosku w zakresie oceny formalnej, przygotowania umowy o dofinansowanie
podpisywanej przez Wnioskodawcę we właściwej RIF, weryfikacji dokumentów, które Wnioskodawca
dostarcza przed podpisaniem umowy (załączniki do umowy o dofinansowanie). Na zlecenie IW prowadzi
kontrolę realizowanych projektów, przyjmuje i weryfikuje wnioski o płatność, wzywając do uzupełnienia
przedłoŜonego przez Wnioskodawcę wniosku o płatność wraz z załącznikami. Udziela informacji nt.
przygotowywania wniosków o płatność. Do czasu powołania RIF, za realizację ww. zadań odpowiedzialna
jest IW. RIF zostaną wybrane w konkursie przeprowadzonym na podstawie Rozporządzenia Ministra
Gospodarki w sprawie Regionalnych Instytucji Finansujących.
Promotorzy Projektów Innowacyjnych (PPI) – desygnowani przez instytucje zarejestrowane w Krajowym
Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU) oraz inne organizacje zrzeszające
przedsiębiorców, wybrani w drodze ogłoszonego przez PARP konkursu, posiadają odpowiednie
kompetencje, zapewniające świadczenie usług dla przedsiębiorców na wysokim poziomie jakościowym.
PPI będą dokonywać wstępnej weryfikacji formalnej wnioskodawcy i projektu oraz wstępnej weryfikacji
merytorycznej projektu na podstawie wypełnionego wniosku o dofinansowanie (I część wniosku).
Skorzystanie z usługi PPI nie jest obowiązkowe dla wnioskodawców. Pozytywna opinia PPI oznacza
moŜliwość rozpoczęcia ponoszenia wydatków kwalifikowanych w ramach projektu na własne ryzyko
przedsiębiorcy. Brak pozytywnej oceny PPI nie blokuje moŜliwości złoŜenia wniosku do RIF. JednakŜe
w takiej sytuacji wnioskodawca nie moŜe rozpocząć realizacji projektu przed uzyskaniem od IW
potwierdzenia kwalifikowalności, co następuje w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku
o dofinansowanie.
Instytucja Pośrednicząca (IP) – Minister Gospodarki, nadzoruje prawidłowy przebieg wyboru i realizacji
projektów - uczestniczy w kontroli systemowej IW, kontrolach realizacji projektów na miejscu, moŜe
uczestniczyć w pracach Komisji Konkursowej. Akceptuje listę projektów rekomendowanych do wsparcia,
przygotowaną w wyniku prac Komisji Konkursowej.
Instytucja Zarządzająca (IZ) – Minister Rozwoju Regionalnego, zatwierdza dokumenty związane
z realizacją działania, uczestniczy w kontroli systemowej IW i IP, uczestniczy w rozpatrywaniu odwołań
zgodnie z procedurą odwoławczą dla PO IG, moŜe uczestniczyć w pracach Komisji Konkursowej.
Zatwierdza listę projektów rekomendowanych do wsparcia, przygotowaną w wyniku prac Komisji
Konkursowej.
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Komisja Konkursowa (KK) – złoŜona z pracowników IW, ekspertów zewnętrznych (w tym ekspertów
oceniających innowacyjność projektu oraz kondycję i opłacalność finansową projektu), przewodniczącego
i sekretarza. Eksperci zewnętrzni powoływani są do oceny projektów w oparciu o kryteria ustalone przez
IW, we współpracy z IP/IZ. W pracach KK mogą równieŜ uczestniczyć przedstawiciele IZ i IP. KK
dokonuje oceny merytorycznej projektów w oparciu o przyjęte przez Komitet Monitorujący PO IG
kryteria dla działania 4.4. Wynikiem prac KK jest lista rankingowa projektów i lista projektów
rekomendowanych do wsparcia.
Eksperci zewnętrzni - powołani do oceny poziomu innowacyjności projektu dokonują oceny w zakresie
kryteriów merytorycznych obligatoryjnych:
− projekt jest zgodny z celami i zakresem działania 4.4 PO IG,
− projekt dotyczy inwestycji początkowej oznaczającej inwestycję w aktywa materialne oraz aktywa
niematerialne i prawne związane z tworzeniem nowego zakładu, rozbudową istniejącego zakładu,
dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub
zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu, związanej z zastosowaniem
nowych rozwiązań technologicznych prowadzących do powstania i wprowadzenia na rynek nowego
lub zasadniczo ulepszonego produktu,
− inwestycja polega na zakupie lub wdroŜeniu rozwiązania technologicznego, które jest stosowane na
świecie przez okres nie dłuŜszy niŜ 3 lata bądź technologii, której stopień rozprzestrzenienia na
świecie w danej branŜy nie przekracza 15%
oraz merytorycznych fakultatywnych:
− projekt zakłada zakup lub wdroŜenie technologii znanej i stosowanej na świecie nie dłuŜej niŜ 1 rok
bądź technologii, której stopień rozprzestrzenienia się na świecie w danej branŜy nie przekracza 5%,
− technologia uŜyta w projekcie została lub zostanie objęta działaniami mającymi na celu ochronę praw
własności przemysłowej,
− projekt wykorzystuje elementy prowadzonych lub zakupionych przez przedsiębiorcę wyników prac
B+R,
− w wyniku realizacji projektu nastąpi utworzenie własnego działu B+R lub nawiązanie trwałej
współpracy z jednostką badawczo-rozwojową.
Eksperci zewnętrzni – powołani do oceny kryteriów finansowych:
− projekt wskazuje opłacalność finansową,
− informacje zawarte we wniosku lub załączone dokumenty np. promesa kredytowa potwierdzają
zdolność wnioskodawcy do sfinansowania projektu.
Projekty współfinansowane ze środków kredytu lub leasingu w wysokości, co najmniej 30% kosztów
kwalifikowanych projektu nie wymagają oceny przez ekspertów zewnętrznych, gdyŜ udział kredytu lub
leasingu w kosztach kwalifikowanych wynoszący co najmniej 30% wartości kosztów kwalifikowanych
(i potwierdzony dokumentami: promesą kredytową lub umową kredytową lub promesą leasingową)
stanowi podstawę do uznania kryteriów finansowych projektu za spełnione. Przedstawione dokumenty
muszą spełnić określone dla działania wymagania, tj. być zgodne ze wzorami stanowiącymi załączniki do
Regulaminu przeprowadzania konkursu.
Eksperci zewnętrzni mogą uczestniczyć w procedurze odwoławczej zgodnie z procedurą odwóławczą dla
PO IG. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet
Monitorujący PO IG, na podstawie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu wraz z załącznikami.
KaŜde kryterium musi być ocenione przez co najmniej dwóch członków oceniających. Liczba członków
oceniających dany projekt jest uzaleŜniona od tego czy zaistnieje konieczność dokonania pełnej oceny
finansowej projektu.
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Punkty Konsultacyjne (PK) – udzielają wnioskodawcom informacji na temat dostępnych instrumentów
wsparcia w ramach poszczególnych programów operacyjnych, zasad udzielania wsparcia oraz typów
projektów kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach poszczególnych działań. Informują jakie są
najczęstsze błędy popełniane przez wnioskodawców w procesie przygotowania i rozliczenia projektów.
Dokumenty
Wniosek o dofinansowanie (I część) – wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, przygotowany przez
wnioskodawcę zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku, na formularzu zamieszczonym w powszechnie
dostępnej sieci tele-informatycznej. Wniosek zawiera opis planowanego przedsięwzięcia, w tym m. in.:
dane wnioskodawcy, opis zasobów, cel realizacji projektu, planowane działania, oczekiwane rezultaty,
budŜet wraz z wyszczególnieniem kategorii wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie (I część) przeprowadzana jest wstępna kwalifikacja projektu
mająca na celu stwierdzenie, czy projekt „co do zasady” kwalifikuje się do wsparcia w ramach działania.
Ocena odbywa się na podstawie informacji zawierających: opis planowanego przedsięwzięcia, w tym
m.in. cel realizacji projektu, dane przedsiębiorstwa, opis kluczowych środków trwałych/usług (w tym
usług doradczych) planowanych do nabycia, oczekiwane rezultaty oraz budŜet wraz z wyszczególnieniem
kategorii wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. I część wniosku o dofinansowanie, na
podstawie której odbywa się wstępna kwalifikacja, przesyłana jest drogą elektroniczną lub jest
przekazywana bezpośrednio do PPI w celu stwierdzenia czy projekt „co do zasady” kwalifikuje się do
wsparcia.
Biznes plan (II cześć wniosku o dofinansowanie) - niezbędny do pełnej oceny merytorycznej projektu,
w tym jego oceny opłacalności ekonomicznej. IW określa format dokumentu i przedstawia do akceptacji
IP i IZ oraz udostpnia na stronie internetowej. Biznes Plan, na podstawie którego odbywa się pełna ocena,
przesyłany jest drogą elektroniczną do RIF, poprzez udostępniony system informatyczny.
Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie (I i II część – Biznes plan) w wersji papierowej
i elektronicznej. O kolejności rozpatrywania wniosków decyduje data wpływu kompletnego wniosku do
RIF.
Dwa sposoby składania wniosków o dofinansowanie:
1. Skorzystanie ze wstępnej kwalifikacji projektu przez PPI - PPI potwierdza wstępną kwalifikowalność
projektu („co do zasady”). Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie i przedstawia do
zaopiniowania przez PPI, który dokonuje jego weryfikacji w terminie 10 dni od dnia jego otrzymania.
Jeśli wniosek „co do zasady” spełnia wymagania określone dla działania 4.4, PPI potwierdza ten fakt
poprzez autoryzację poprawności wniosku w systemie informatycznym oraz przesyła potwierdzenie do
wnioskodawcy. Od dnia następującego po dniu otrzymania ww. potwierdzenia, wnioskodawca moŜe
rozpocząć realizację projektu na własne ryzyko. Oznacza to moŜliwość ponoszenia wydatków
kwalifikowanych. Pomimo, Ŝe decyzja o przyznaniu wsparcia jest warunkiem zawarcia umowy
o dofinansowanie projektu, to w przypadku jej zawarcia, koszty poniesione po otrzymaniu
potwierdzenia, Ŝe wniosek „co do zasady” spełnia wymogi działania 4.4 kwalifikować się będą do
refundacji. Po otrzymaniu potwierdzenia, Ŝe wniosek „co do zasady” spełnia wymagania działania 4.4,
wnioskodawca składa kompletną dokumentację aplikacyjną w formie elektronicznej i papierowej
w RIF.
2. Bezpośrednie złoŜenie wniosku w RIF (bez wstępnej kwalifikacji PPI) – Wnioskodawca składa
kompletną dokumentację aplikacyjną w wersji papierowej i elektronicznej. W ramach tej ścieŜki
Wnioskodawca moŜe rozpocząć realizację projektu dopiero po uzyskaniu potwierdzenia
kwalifikowalności projektu, co następuje w terminie do 30 dni od dnia wpływu wniosku
o dofinansowanie.
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Ocena projektu
Ocena projektów przebiega w trzech etapach: ocena formalna, ocena merytoryczna obligatoryjna i ocena
merytoryczna fakultatywna.
Ocena formalna dokonywana jest w RIF, nie później niŜ w ciągu 30 dni od dnia złoŜenia wniosku
o dofinansowanie. O kolejności rozpatrywania wniosków decyduje data wpływu wniosku do RIF. Ocena
formalna dokonywana jest w systemie „zero-jedynkowym”. Spełnienie wszystkich kryteriów formalnych
jest warunkiem przekazania wniosku do oceny merytorycznej. RIF wzywa do ewentualnych
zmian/uzupełnień we wniosku w zakresie oceny formalnej. Wnioski poprawne formalnie rejestrowane są
w krajowym systemie informatycznym.
Ocena merytoryczna dokonywana jest w IW, nie później niŜ w ciągu 90 dni od dnia zakończenia rundy
aplikacyjnej.
Ocena merytoryczna obligatoryjna dokonywana jest w systemie „zero-jedynkowym”. Spełnienie
wszystkich kryteriów obligatoryjnych jest warunkiem przekazania wniosku do oceny merytorycznej
fakultatywnej.
Ocena merytoryczna fakultatywna jest oceną punktową. Liczba moŜliwych do otrzymania punktów
wynosi od 0 do 100. Warunkiem otrzymania rekomendacji KK do otrzymania dofinansowania jest
spełnienie wszystkich kryteriów obligatoryjnych oraz otrzymanie minimum 60 punktów w zakresie
spełniania kryteriów merytorycznych fakultatywnych.
Kryteria merytoryczne obligatoryjne i fakultatywne oceniane będą przez członków KK.
Na podstawie wyników oceny merytorycznej dokonanej przez członków KK stworzona zostanie lista
rankingowa projektów i lista projektów rekomendowanych do wsparcia (tj. takich, które otrzymały co
najmniej 60 pkt). Lista projektów rekomendowanych do wsparcia kierowana jest do akceptacji IP,
a następnie przez IP do zatwierdzenia przez IZ. Po zatwierdzeniu listy przez Ministra Rozwoju
Regionalnego, IW publikuje listę zatwierdzonych do wsparcia projektów na stronie internetowej, a RIF
informuje Wnioskodawców.
W przypadku, gdy dostępny budŜet nie wystarczy na dofinansowanie wszystkich pozytywnie ocenionych
projektów, wsparcie uzyskują projekty, które zdobędą najwięcej punktów po ocenie merytorycznej.
W przypadku objęcia przedsięwzięcia pomocą, IW przekazuje informację do RIF właściwej z punktu
widzenia lokalizacji projektu. RIF przygotowuje umowę o dofinansowanie. Wnioskodawca składa do RIF
dokumenty niezbędne do podpisania umowy. Podpisanie umowy przez Wnioskodawcę następuje
w siedzibie właściwej reginalnie RIF.
Jeśli wniosek nie uzyska pozytywnej oceny, Wnioskodawca ma prawo odwołania zgodnie z zatwierdzoną
procedurą odwoławczą dla PO IG.
Czas oceny wniosków
Poinformowanie Wnioskodawców o przyznaniu wsparcia następuje najpóźniej w terminie około
4 miesięcy od dnia zakończenia rundy aplikacyjnej.
Nabór wniosków
W trybie konkursowym zamkniętym – dwie rundy aplikacyjne w roku.
Tryb odwoławczy
Zgodnie z procedurą odwoławczą, stanowiącą załącznik do Szczegółowego opisu osi prioryterowych PO
IG.
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Działanie 4.5 – Wsparcie inwestycji o duŜym znaczeniu dla gospodarki
Podmioty systemu wdraŜania działania 4.5
Wnioskodawca - przygotowuje i przesyła do IW wniosek o dofinansowanie realizacji projektu wraz
z załącznikami. Po zatwierdzeniu przez IZ projektu do wsparcia, przekazuje niezbędne dokumenty
(wymagane załączniki do umowy) w celu podpisania umowy o dofinansowanie. Podpisuje umowę
o dofinansowanie.
Beneficjent – wnioskodawca, który podpisał umowę o dofinansowanie. Realizuje projekt zgodnie
z postanowieniami ww. umowy. Przedkłada do IW wnioski o płatność.
Instytucja WdraŜająca (IW) - Minister Gospodarki (MG) odpowiada za proces naboru i oceny projektów,
zawierania umów o dofinansowanie, monitoring i rozliczenie realizowanych przez Beneficjentów
projektów. Pracownicy Departamentu Instrumentów Wsparcia (DIW) przeprowadzają ocenę zgodności
wniosku o dofinansowanie z załoŜeniami i celami działania, współpracują z wnioskodawcą w zakresie
ewentualnych uzupełnień wniosku. IW odpowiada za pracę Komisji Konkursowej, przygotowuje listę
projektów rekomendowanych do wsparcia. Uczestniczy w rozpatrywaniu odwołań zgodnie z procedurą
odwoławczą dla PO IG. Poświadcza wnioski o płatność, dokonuje refundacji części poniesionych
wydatków, przeprowadza wyrywkową kontrolę realizacji projektów na miejscu. Odpowiada za system
rejestracji wniosków. Organizuje szkolenia i warsztaty dla wnioskodawców, beneficjentów oraz instytucji
zaangaŜowanych w system wdraŜania.
Instytucja Pośrednicząca (IP) – Minister Gospodarki (MG), nadzoruje prawidłowy przebieg wyboru
i realizacji projektów - uczestniczy w kontroli systemowej IW oraz w kontrolach realizacji projektów na
miejscu, moŜe uczestniczyć w pracach Komisji Konkursowej. Akceptuje listę projektów do wsparcia
przekazaną przez IW.
Instytucja Zarządzająca (IZ) - Minister Rozwoju Regionalnego, zatwierdza dokumenty związane
z realizacją działania, uczestniczy w kontrolach systemowych IW i IP, uczestniczy w rozpatrywaniu
odwołań zgodnie z procedurą odwoławczą dla PO IG, moŜe uczestniczyć w pracach Komisji
Konkursowej. Zatwierdza listę projektów do wsparcia przekazaną przez IW.
Komisja Konkursowa – pracownicy IW oraz eksperci zewnętrzni uczestniczący w procesie oceny
merytorycznej wniosków oraz w procedurze odwoławczej. KK ocenia projekty w oparciu o kryteria
przyjęte przez Komitet Monitorujący. KK przyjmuje ekspertyzy dokonane przez ekspertów wykonujących
analizy dotyczące poziomu innowacyjności projektu. W pracach KK mogą równieŜ uczestniczyć
przedstawiciele IP i IZ. Wynikiem prac KK jest lista projektów rekomendowanych do wsparcia.
Eksperci zewnętrzni - członkowie Komisji Konkursowej, zaangaŜowanie przez IW, uczestniczący
w procesie oceny merytorycznej (obligatoryjnej i fakultatywnej) wniosków o dofinansowanie. Eksperci
zewnętrzni powoływani są do oceny projektów w oparciu o kryteria ustalone przez IW we współpracy
z IP/IZ.
Dokumenty
Wniosek o dofinansowanie – wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, przygotowany przez
wnioskodawcę zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku, na formularzu zamieszczonym w powszechnie
dostępnej sieci tele-informatycznej. Wniosek zawiera opis planowanego przedsięwzięcia, w tym m. in.:
dane wnioskodawcy, cel realizacji projektu, planowane działania, oczekiwane rezultaty, budŜet wraz
z wyszczególnieniem kategorii wydatków kwalifikowanych i źródłami finansowania oraz niezbędne
załączniki.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie przeprowadzana jest kwalifikacja projektu mająca na celu
stwierdzenie, czy projekt „co do zasady” kwalifikuje się do wsparcia w ramach działania (tzn. czy spełnia
obowiązujące kryteria formalne), z zastrzeŜeniem szczegółowej weryfikacji wniosku o udzielenie
wsparcia. Kwalifikowalność wydatków w projekcie rozpoczyna się po otrzymaniu przez wnioskodawcę
pisemnego potwierdzenia o kwalifikowalności „co do zasady” projektu do wsparcia.
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Biznes plan - niezbędny do oceny ekonomicznej przedsięwzięcia pod kątem m.in. trwałości projektu oraz
opłacalności finansowej. IW określa minimalne wymagania w odniesieniu do zakresu ww. dokumentu
i przedstawia do akceptacji IZ. W szczególności obejmują one: oczekiwane rezultaty finansowe, nowe
miejsca pracy, opis konkurencji i rynku docelowego.
Ocena projektu
Na stronie internetowej IW zostaje umieszczony wzór wniosku o dofnansowanie. Wnioskodawca przesyła
do IW elektroniczną i papierową wersję wniosku o dofinansowanie sporządzonego na podstawie
obowiązującego wzoru, do którego dołącza dokumenty tzn. biznes plan oraz promesę
kredytową/leasingową (jeśli przedsięwzięcie będzie współfinansowane ze środków kredytu bankowego
lub leasingu).
IW rejestruje wniosek w lokalnym systemie informatycznym i potwierdza spójność wszystkich złoŜonych
przez wnioskodawcę dokumentów. Dokonuje równieŜ oceny formalnej złoŜonych dokumentów.
W przypadku braków formalnych wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia w ciągu 5 dni roboczych.
JeŜeli wnioskodawca nie uzupełni braków w wymaganym terminie wniosek zostaje wykluczony z dalszej
oceny.
Kompletny zestaw dokumentów zostaje zarejestrowany w krajowym systemie informatycznym
i przekazany do oceny merytorycznej przez Komisję Konkursową, która ocenia wniosek zgodnie
z kryteriami merytorycznymi obligatoryjnymi i fakultatywnymi.
Ocena merytoryczna obligatoryjna dokonywana jest w systemie „zero-jedynkowym”. Spełnienie
wszystkich kryteriów obligatoryjnych jest warunkiem przekazania wniosku do oceny merytorycznej
fakultatywnej.
Ocena merytoryczna fakultatywna jest oceną punktową. Liczba moŜliwych do otrzymania punktów
wynosi od 0 do 100. Warunkiem otrzymania rekomendacji Komisji Konkursowej do otrzymania
dofinansowania jest spełnienie wszystkich kryteriów obligatoryjnych oraz otrzymania minimum 55
punktów w zakresie spełnienia kryteriów merytorycznych fakultatywnych.
W sytuacji, gdy wnioskodawca załączył do wniosku o dofinansowanie umowę kredytową, promesę
kredytową lub promesę leasingową, która zapewnia finansowanie min. 30% wydatków kwalifikowanych,
uznaje się, Ŝe projekt spełnia kryteria oceny finansowej, tj. kryteria:


projekt wskazuje opłacalność finansową,



informacje zawarte we wniosku lub załączone dokumenty (np. promesa kredytowa) potwierdzają
zdolność wnioskodawcy do sfinansowania projektu.

W przypadku projektów, co do których nie planuje się finansowania ze środków kredytu
bankowego/leasingu lub udział kredytu/leasingu w kosztach kwalifikowanych projektu będzie mniejszy
niŜ 30%, ocena ww. kryteriów finansowych jest dokonywana przez ekspertów zewnętrznych,
posiadających kwalifikacje do oceny finansowej przedsięwzięć inwestycyjnych.
Lista projektów z pozytywną rekomendacją KK jest przekazywana do akceptacji IP. PO akceptacji, IP
przekazuje ją do zatwierdzenia IZ. Po zatwierdzeniu przez IZ lista projektów objętych wsparciem jest
publikowana na stronie internetowej IW. IW informuje beneficjenta o zatwierdzeniu projektu do wsparcia,
a następnie przygotowuje umowę o dofinansowanie.
Czas oceny wniosków
Proces od przesłania przez wnioskodawcę do IW kompletu dokumentów dotyczących projektu do chwili
poinformowania wnioskodawcy o przyznaniu wsparcia trwa maksymalnie 3 miesiące.
Nabór wniosków
W trybie konkursowym - nabór ciągły do wyczerpania alokacji na dany rok.
Tryb odwoławczy
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Zgodnie z procedurą odwoławczą zatwierdzoną przez IZ, stanowiącą załącznik do Szczegółowego opisu
osi prioryterowych PO IG.

Ocena projektów duŜych w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) 1083/200648
Po otrzymaniu informacji o warunkowym zatwierdzeniu przez IZ wniosku o dofinansowanie (po
zatwierdzeniu przez IZ listy rankingowej projektów) IW przekazuje do IP wypełniony, zweryfikowany
i zatwierdzony Wniosek o potwierdzenie pomocy (formularz stanowiący załącznik do rozporządzenia
Komisji (WE) 1828/2006) wraz z kompletem wymaganych załączników. Wniosek o potwierdzenie
pomocy (zwany dalej Wnioskiem), będący dla Komisji Europejskiej podstawowym źródłem informacji
o przygotowywanym przedsięwzięciu, jest przekazywany do Komisji za pośrednictwem systemu
SFC2007. Uprawnienia w zakresie wprowadzania danych do systemu SFC2007 oraz ich modyfikacji mają
IP zaś uprawnienia do przesyłania danych do KE ma IZ.
IW przekazuje obligatoryjnie 3 egzemplarze Wniosku w wersji polskiej oraz 3 egzemplarze wniosku
w wersji angielskiej wraz z wersjami elektronicznymi na CD-ROM.
Ponadto, w przypadku przekazania dwóch wersji językowych, do Wniosku dołączone jest oświadczenie
Beneficjenta o zgodności wersji Wniosku w języku angielskim z wersją w języku polskim. Za nadzór nad
dopełnieniem powyŜszych wymogów odpowiedzialna jest IP.
IP sprawdza formalną kompletność wniosku oraz dokonuje jego oceny, przy wykorzystywanniu jest listy
sprawdzającej wniosek. IP jest odpowiedzialna za dotrzymanie terminu sporządzenia listy sprawdzającej.
Lista jest podpisywana przez wszystkich pracowników IP zaangaŜowanych w ocenę danego wniosku.
W przypadku stwierdzenia błędów bądź braków we wniosku IP wysyła pismo do IW z prośbą
o przekazanie wyjaśnień lub dokonanie poprawek bądź uzupełnień.
Po otrzymaniu poprawionej wersji wniosku IP ponownie weryfikuje wniosek w tym w szczególności po
względem tego, czy czy wszystkie zgłoszone uwagi zostały uwzględnione i uzupełnia listę sprawdzającą.
Negatywna weryfikacja jest powodem zwrócenia dokumentacji. W przypadku uwag ponownie
przekazywane są one do IW.
W przypadku pozytywnej weryfikacji (lista sprawdzająca wskazuje na poprawność wniosku) IP wypełnia
dane w systemie SFC2007 i przekazuje do IZ informacje o tym fakcie z prośbą o przesłanie Wniosku do
Komisji Europejskiej. Do IZ przekazywany jest Wniosek w polskiej i ewentualnie angielskiej wersji
językowej wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami, które powinny zawierać następujące informacje:
a) informacje o podmiocie odpowiedzialnym za ich wdraŜanie;
b) informacje o charakterze inwestycji oraz jej opis, wartość finansową i lokalizację;
c) wyniki studiów wykonalności;
d) harmonogram realizacji projektu oraz, jeŜeli spodziewany okres wdraŜania danej operacji
wykracza poza okres programowania, etapy, dla których wnioskuje się w okresie programowania
2007–2013 o współfinansowanie wspólnotowe;
e) analizę kosztów i korzyści, obejmującą ocenę ryzyka i przewidywalne oddziaływanie na dany
sektor oraz na sytuację społeczno-gospodarczą państwa członkowskiego lub regionu oraz, jeŜeli to
moŜliwe i w odpowiednich przypadkach, innych regionów Wspólnoty;
f) analizę oddziaływania na środowisko;
48

Zgodnie z art. 39 rozporzadzenia Rady (WE) 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr
1260/1999, za duŜy projekt uznawany jest projekt, którego całkowity koszt przekracza kwotę 25 mln EUR w przypadku
środowiska naturalnego oraz 50 mln EUR w przypadku innych dziedzin.
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g) uzasadnienie wkładu publicznego;
h) plan finansowy wykazujący kwotę całkowitą przewidywanych zasobów finansowych
i przewidywany wkład funduszy, EBI, EFI i wszystkich innych źródeł finansowania
wspólnotowego, w tym roczny indykatywny harmonogram dla wkładu finansowego EFRR lub
Funduszu Spójności na duŜy projekt.
Szczegółowe zestawienie informacji przekazywanych Komisji Europejskiej określa Załącznik XX do
Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r.
Po akceptacji Wniosku przez Komisję Europejską IP informuje IW o tym fakcie i warunkach akceptacji.
W procesie weryfikacji informacji zamieszczonych w systemie SFC2007 dotyczącym tzw. duŜych
projektów przez IZ mogą pojawić się pytania dotyczące informacji zawartych we Wniosku oraz prośby
o dokonanie poprawek i uzupełnień. Tryb postępowania w przypadku zgłoszenia zapytania bądź prośby
o wprowadzenie poprawek przedstawia się następująco:
 w przypadku, gdy wszystkie informacje niezbędne do udzielenia odpowiedzi są dostępne w IP
przygotowuje ona pismo, które jest przekazywane do IZ (równieŜ drogą elektroniczną). Odpowiedź
powinna zostać przygotowywana w moŜliwie najkrótszym terminie;
 w przypadku braku informacji niezbędnych do udzielenia odpowiedzi, IP przygotowuje pismo do IW
z wnioskiem o przekazanie odpowiednich informacji wyjaśniających bądź poprawionej wersji;
 po otrzymaniu wyjaśnień bądź poprawionej wersji Wniosku IP przygotowuje pismo do IZ. Pismo jest
przekazywane równieŜ drogą elektroniczną. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian we
Wniosku są one wprowadzane w systemie SFC2007 przez IP.
W procesie weryfikacji informacji zamieszczonych w systemie SFC2007 dot. tzw. duŜych projektów
przez Komisję Europejską mogą pojawić się pytania dotyczące informacji zawartych we Wnioskach oraz
prośby o dokonanie poprawek i uzupełnień. Tryb postępowania w przypadku zgłoszenia zapytania bądź
prośby o wprowadzenie poprawek przedstawia się następująco:
 W przypadku, gdy wszystkie informacje niezbędne do udzielenia odpowiedzi są dostępne w IP
przygotowuje ona pismo, które jest przekazywane do KE (równieŜ drogą elektroniczną); odpowiedź
powinna zostać przygotowywana w moŜliwie najkrótszym terminie; odpowiedzi przekazywane są do
wiadomości IZ. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian we Wniosku są one wprowadzane
w systemie SFC2007 przez IP.
 W przypadku braku informacji niezbędnych do udzielenia odpowiedzi, IP przygotowuje pismo do IW
z prośbą o przygotowanie i przekazanie odpowiednich informacji wyjaśniających bądź poprawionej
wersji wniosku.
 Po otrzymaniu wyjaśnień bądź poprawionej wersji Wniosku właściwy IP przygotowuje pismo do
Komisji. Pismo jest przekazywane do KE równieŜ drogą elektroniczną. Kopia informacji przekazanej
KE przesyłana jest IZ. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian we wniosku są one
wprowadzane w systemie SFC2007 przez IP.
Notyfikacji Komisji Europejskiej podlega pomoc dla duŜych projektów inwestycyjnych, w przypadku
których całkowita wartość planowanej pomocy ze wszystkich źródeł publicznych przekracza 75%
maksymalnej kwoty pomocy, jaką moŜna przeznaczyć na inwestycje o kosztach kwalifikujących się do
objęcia pomocą w wysokości 100 mln euro, przy zastosowaniu intensywności pomocy określonej w § 3
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy
regionalnej (Dz. U. Nr 190, poz. 1402). O dokonanie notyfikacji zwraca się do Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów organ udzielający pomocy (IW).
Czas oceny wniosków
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Proces oceny Wniosku nie powinien być dłuŜszy niŜ 30 dni, a proces odpowiedzi na pytania oraz prośby
o dokonanie poprawek lub/i uzupełnień zgłoszone przez IZ oraz/lub przez Komisję Europejską w kaŜdym
z tych dwóch przypadków nie powinien być dłuŜszy niŜ 22 dni.

225

Priorytet 5 – Dyfuzja innowacji
Działanie 5.1 – Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym
Opis podmiotów systemu wdraŜania działania 5.1
Wnioskodawca – przesyła do IW wniosek o dofinansowanie (w formie papierowej i elektronicznej) wraz
z pozostałymi wymaganymi załącznikami – w szczególności studium wykonalności projektu. Po
zatwierdzeniu projektu do wsparcia przez IZ, przekazuje do IW niezbędne do podpisania umowy
o dofinansowanie dokumenty. Podpisuje umowę o dofinansowanie.
Beneficjent – wnioskodawca, który podpisał umowę o dofinansowanie i realizuje projekt zgodnie
z jej postanowieniami. Przedkłada wnioski o płatność do IW.
Instytucja WdraŜająca (IW) – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), odpowiedzialna za
proces oceny projektów, zawierania umów o dofinansowanie, monitoring i rozliczanie realizowanych
przez Beneficjentów projektów. IW odpowiada za ocenę formalną i merytoryczną złoŜonej dokumentacji
aplikacyjnej, zgodnie z kryteriami zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący PO IG. Współpracuje
z wnioskodawcą w zakresie ewentualnych uzupełnień wniosku o dofinansowanie. Ponadto odpowiada za
pracę Komisji Konkursowej. Przygotowuje listę projektów rekomendowanych do wsparcia, uczestniczy
w rozpatrywaniu odwołań zgodnie z procedurą odwoławczą zatwierdzoną przez IZ, poświadcza wnioski
o płatność, dokonuje refundacji części poniesionych wydatków, przeprowadza wyrywkową kontrolę
realizacji projektów na miejscu, organizuje szkolenia i warsztaty dla beneficjentów oraz instytucji
zaangaŜowanych w system wdraŜania.
Instytucja Pośrednicząca (IP) – Minister Gospodarki, nadzoruje prawidłowy przebieg wyboru i realizacji
projektów - akceptuje dokumenty związane z realizacją działania, uczestniczy w kontroli systemowej IW
oraz w kontrolach realizacji projektów na miejscu, moŜe uczestniczyć w pracach Komisji Konkursowej,
akceptuje listę projektów rekomendowanych do wsparcia.
Instytucja Zarządzająca (IZ) – Minister Rozwoju Regionalnego, zatwierdza dokumenty związane
z realizacją działania, uczestniczy w kontroli systemowej IW i IP, uczestniczy w rozpatrywaniu odwołań
zgodnie z zatwierdzoną przez IZ procedurą odwoławczą, moŜe uczestniczyć w pracach Komisji
Konkursowej, zatwierdza listę projektów rekomendowanych do wsparcia.
Komisja Konkursowa (KK) - zespół oceniający wnioski o dofinansowanie, złoŜony z ekspertów
zewnętrznych, przedstawicieli IW oraz przewodniczącego i sekretarza, powołany zgodnie z zasadami
określonymi przez IW we współpracy z IP i IZ. W pracach KK mogą uczestniczyć przedstawiciele IP i IZ.
KK ocenia wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami w oparciu o przyjęte przez Komitet
Monitorujący PO IG kryteria i zgodnie z regulaminem KK. Gdy ocena członków KK jest rozbieŜna, jest
przedmiotem dyskusji na jej posiedzeniu. W przypadku, gdy wypracowanie wspólnego stanowiska nie jest
moŜliwe, wniosek oceniany jest przez trzeciego członka KK, którego ocena jest decydująca. Wynikiem
prac KK jest lista projektów rekomendowanych do wsparcia.
Punkty Konsultacyjne (PK) – udzielają informacji potencjalnym wnioskodawcom na temat dostępnych
instrumentów wsparcia w ramach poszczególnych Programów Operacyjnych, zasad udzielania wsparcia
oraz typów projektów kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach poszczególnych działań.
Informują, jakie są najczęstsze błędy popełniane przez wnioskodawców w zakresie przygotowania
i rozliczenia projektu.
Dokumenty
Wniosek o dofinansowanie – wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, przygotowany przez
wnioskodawcę zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku, na formularzu zamieszczonym w ogólno
dostępnej sieci tele-informatycznej. Zawiera elementy niezbędne do jego oceny oraz wymagane z punktu
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widzenia monitorowania realizacji projektu, np.: wskaźniki produktu i rezultatu, wydatki kwalifikowane
oraz wymagane oświadczenia.
Studium wykonalności projektu - niezbędne do oceny ekonomicznej przedsięwzięcia pod kątem m. in.
trwałości projektu oraz jego opłacalności finansowej. IW określa minimalne wymagania w odniesieniu do
zakresu w/w dokumentu, obejmujące w szczególności: oczekiwane rezultaty finansowe, nowe miejsca
pracy, opis konkurencji i rynku oraz przedstawia do akceptacji IZ. Informacja na temat minimalnych
wymagań co do studium wykonalności znajduje się na stronie interenetowej IW.
Ocena projektu
Wnioskodawca przesyła do IW wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami w formie papierowej
i elektronicznej. Wniosek wraz załącznikami podlega rejestracji przez IW poprzez wprowadzenie go do
lokalnego systemu informatycznego i nadanie numeru.
IW potwierdza spójność wszystkich złoŜonych przez wnioskodawcę dokumentów oraz przeprowadza
ocenę formalną. Wnioskodawca, na wezwanie IW, moŜe uzupełnić przedstawioną dokumentację
projektową. Poprawny formalnie wniosek jest rejestrowany w krajowym systemie informatycznym
i kierowany do oceny merytorycznej dokonywanej przez KK. W przypadku rozbieŜności w ocenie,
wniosek jest przedmiotem uzgodnień pomiędzy członkami oceniającymi na najbliŜszym posiedzeniu KK.
KK moŜe prosić wnioskodawców (wyłącznie za pośrednictwem IW) o dodatkowe informacje
i wyjaśnienia niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia oceny merytorycznej.
Kryteria oceny merytorycznej są podzielone na dwie grupy: kryteria merytoryczne obligatoryjne oraz
kryteria merytoryczne fakultatywne. Wniosek musi spełnić 100% kryteriów formalnych i merytorycznych
obligatoryjnych oraz minimum 4 z 8 kryteriów merytorycznych fakultatywnych. Wsparcie uzyskują
projekty pozytywnie ocenione, do wyczerpania środków finansowych na dany rok. W przypadku, gdy
dostępny budŜet nie wystarczy na dofinansowanie wszystkich pozytywnie ocenionych projektów,
wsparcie uzyskują projekty, które spełniają największą liczbę kryteriów fakultatywnych. W przypadku
projektów z jednakową liczbą spełnionych kryteriów fakultatywnych, o otrzymaniu wsparcia decyduje
data wpływu kompletnego wniosku.
Lista projektów z pozytywną rekomendacją KK jest przekazywana do akceptacji IP. Po akceptacji ww.
listy IP przekazuje ją do zatwierdzenia IZ. Po zatwierdzeniu listy przez Ministra Rozwoju Regionalengo
IW publikuje ją na swojej stronie internetowej.
IW informuje beneficjentów o przyznaniu wsparcia oraz przygotowuje umowę o dofinansowanie.
Wnioskodawca składa dokumenty niezbędne do podpisania umowy. Podpisanie umowy przez beneficjenta
następuje w siedzibie IW lub umowa jest przesyłana do podpisu pocztą.
Termin rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków w projekcie został określony w Rozporządzeniu
Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy
finansowej w ramach PO IG.
Czas oceny wniosków
Proces od przesłania przez wnioskodawcę do PARP kompletu dokumentów dotyczących projektu do
chwili poinformowania wnioskodawcy o przyznaniu wsparcia trwa około 3 miesięcy.
Nabór wniosków
W trybie konkursowym – nabór ciągły do wyczerpania alokacji na dany rok.
Tryb odwoławczy
Zgodnie z procedurą odwoławczą zatwierdzoną przez IZ, stanowiącą załącznik do Szczegółowego opisu
osi prioryterowych PO IG.
Tryb indywidualny
Nie dotyczy.
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Działanie 5.2 – Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz
ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym
W ramach działania 5.2 wspierane będą projekty:
1. Wybierane w trybie konkursowym.
2. Systemowy49 Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Indywidualne projekty50: Instytutu Wzornictwa Przemysłowego oraz Akademickich Inkubatorów
Przedsiębiorczości, zamieszczonymi w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19
kwietnia 2008 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka na lata 2007-2013 (M.P. z dnia 2 kwietnia 2008 r. Nr 27, poz. 260).

System wyboru projektów w trybie konkursowym
Opis podmiotów systemu wdraŜania Działania 5.2
Wnioskodawca – przygotowuje wniosek o dofinansowanie i przesyła w formie papierowej i elektronicznej
do IW. Po akceptacji przez IZ projektu do wsparcia, podpisuje umowę o dofinansowanie projektu.
Beneficjent – wnioskodawca, który podpisał umowę o dofinansowanie i realizuje projekt zgodnie z jej
postanowieniami. Składa do IW wnioski o płatność.
Instytucja WdraŜająca (IW) – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), odpowiada za proces
oceny i wyboru projektów, zawieranie umów o dofinansowanie, monitoring i rozliczenie realizowanych
przez Beneficjentów projektów. IW odpowiada za ocenę formalną i merytoryczną złoŜonej dokumentacji
aplikacyjnej, zgodnie z kryteriami zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący PO IG. Współpracuje
z wnioskodawcą w zakresie ewentualnych uzupełnień wniosku o dofinansowanie. Ponadto przygotowuje
listę projektów rekomendowanych do wsparcia, uczestniczy w rozpatrywaniu odwołań zgodnie
z procedurą odwoławczą zatwierdzoną przez IZ, poświadcza wnioski o płatność, dokonuje refundacji
poniesionych wydatków, przeprowadza wyrywkową kontrolę realizacji projektów na miejscu, organizuje
szkolenia i warsztaty dla beneficjentów oraz instytucji zaangaŜowanych w system wdraŜania.
Instytucja Pośrednicząca (IP) – Minister Gospodarki, nadzoruje prawidłowy przebieg wyboru i realizacji
projektów - akceptuje dokumenty związane z realizacją działania, uczestniczy w kontroli systemowej IW
oraz w kontrolach realizacji projektów na miejscu, moŜe uczestniczyć w pracach Komisji Konkursowej,
akceptuje listę projektów rekomendowanych do wsparcia.
Instytucja Zarządzająca (IZ) – Minister Rozwoju Regionalnego, zatwierdza dokumenty związane
z realizacją działania, uczestniczy w kontroli systemowej IW i IP, uczestniczy w rozpatrywaniu odwołań
zgodnie z zatwierdzoną przez IZ procedurą odwoławczą, moŜe uczestniczyć w pracach Komisji
Konkursowej, zatwierdza listę projektów rekomendowanych do wsparcia.
Komisja Konkursowa (KK) – zespół oceniający wnioski o dofinansowanie, złoŜony z ekspertów
zewnętrznych, przedstawicieli IW oraz przewodniczącego i sekretarza, powołany zgodnie z zasadami
określonymi przez IW we współpracy z IP i IZ. W pracach KK mogą uczestniczyć przedstawiciele IP i IZ.
KK ocenia wnioski o dofinansowanie w oparciu o przyjęte przez Komitet Monitorujący PO IG kryteria
i zgodnie z regulaminem KK. W przypadku, gdy ocena członków KK jest rozbieŜna, jest ona przedmiotem
dyskusji na posiedzeniu KK. JeŜeli wypracowanie wspólnego stanowiska nie jest moŜliwe wniosek
oceniany jest przez trzeciego członka KK, którego ocena jest decydująca. Wynikiem prac KK jest lista
projektów rekomendowanych do wsparcia.

49

Projekt systemowy, zgodnie z art. 28 ust. 1, pkt 2 znowelizowanej ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju, polega na dofinansowaniu realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach.
50

Projekt indywidualny, zgodnie z art. 28 ust. 1, pkt 1 znowelizowanej ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju, to projekt o strategicznym znaczeniu dla realizacji programu, wskazany przez instytucję
zarządzającą zgodnie z kryteriami zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący.
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Dokumenty
Wniosek o dofinansowanie – wniosek o dofinansowanie realizacji projektu - przygotowany przez
wnioskodawcę zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku, ma formularzu zamieszczonym w powszechnie
dostępnej sieciu tele-informatycznej. Zawiera opis planowanego przedsięwzięcia, w tym m.in.: dane
wnioskodawcy, cel realizacji projektu, planowane działania/zakupy, oczekiwane rezultaty, wstępny budŜet
wraz z wyszczególnieniem kategorii wydatków kwalifikowanych i źródłami finansowania.
Ocena projektu
Wnioskodawca przesyła do IW wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami w formie papierowej
i elektronicznej. Wniosek wraz załącznikami podlega rejestracji i nadaniu numeru w IW.
IW przeprowadza ocenę formalną wniosku. Ocena formalna wniosku dokonywana jest na bieŜąco po
wpłynięciu wniosku do PARP. W terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia oceny formalnej IW
przekazuje wnioskodawcy informację o pozytywnym wyniku oceny formalnej. W przypadku stwierdzenia
uchybień IW wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia. W ciągu 7 dni roboczych od dnia wezwania
wnioskodawca powinien dostarczyć poprawiony wniosek.
Po pozytywnej ocenie formalnej, wniosek jest rejestrowany w krajowym systemie informatycznym
i kierowany do oceny merytorycznej przez wybranych członków KK. W przypadku rozbieŜności
w ocenie wniosek jest przedmiotem uzgodnień pomiędzy członkami oceniającymi na najbliŜszym
posiedzeniu KK. KK moŜe prosić wnioskodawców (wyłącznie za pośrednictwem IW) o dodatkowe
informacje i wyjaśnienia. Wnioskodawca na wezwanie IW uzupełnia przedstawioną dokumentację. Proces
oceny merytorycznej trwa ok. 30 dni roboczych.
Ocena formalna i merytoryczna przeprowadzana jest metodą „zero - jedynkową”. Wniosek musi spełniać
100% kryteriów formalnych, 100% kryteriów merytorycznych obligatoryjnych oraz min. 20% kryteriów
merytorycznych fakultatywnych (tzn. co najmniej 1 z 5 kryteriów).
W przypadku, gdy dostępny budŜet nie wystarczy na udzielenie wsparcia wszystkim pozytywnie
ocenionym projektom, wsparcie uzyskują projekty, które spełniają najwięcej kryteriów merytorycznych
fakultatywnych. W przypadku zrównania tych wartości decyduje kolejność wpłynięcia kompletnego
wniosku do IW.
Lista projektów z rekomendacją KK jest kierowana do akceptacji IP. Po akceptacji, IP przekazuje listę do
zawierdzenia IZ. Po zatwierdzeniu listy przez Ministra Rozwoju Regionalnego IW publikuje listę
zatwierdzonych do wsparcia projektów na swojej stronie internetowej.
IW informuje wnioskodawcę o przyznaniu wsparcia. Wnioskodawca składa dokumenty niezbędne do
podpisania umowy a IW przygotowuje umowę o udzielenie wsparcia. Podpisanie umowy przez
beneficjenta następuje w siedzibie, IW lub umowa jest przesyłana wnioskodawcy do podpisu pocztą.
Termin rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków w projekcie został określony w Rozporządzeniu
Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach PO IG.
Czas oceny wniosków
Proces od przesłania przez wnioskodawcę do IW kompletu dokumentów dotyczących projektu do chwili
poinformowania wnioskodawcy o zatwierdzeniu projektu do wsparcia trwa około 4 miesięcy.
Nabór wniosków
W trybie konkursowym – nabór ciągły do wyczerpania alokacji.
Tryb odwoławczy
Zgodnie z procedurą odwoławczą zatwierdzoną przez IZ, stanowiącą załącznik do Szczegółowego opisu
osi prioryterowych PO IG.
Tryb indywidualny
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Nie dotyczy.

Realizacja projektu systemowego PARP
Opis podmiotów systemu wdraŜania
Wnioskodawca – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), przygotowuje wniosek i przesyła
go do IP. Po zatwierdzeniu przez IZ projektu do wsparcia, przekazuje niezbędne dokumenty w celu
podpisania umowy o dofinansowanie, podpisuje umowę o dofinansowanie.
Beneficjent – wnioskodawca, który podpisał umowę o dofinansowanie, realizuje projekt zgodnie
z postanowieniami umowy o dofinansowanie, składa do IP wnioski o płatność.
Instytucja Pośrednicząca (IP) – Minister Gospodarki, odpowiada za proces wyboru i realizacji projektu zawarcie umowy o dofinansowanie, monitoring i rozliczenie realizowanego przez PARP projektu. IP
odpowiada za formalną i merytoryczną ocenę złoŜonej dokumentacji aplikacyjnej, zgodnie z kryteriami
zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący PO IG. Współpracuje z wnioskodawcą w zakresie
ewentualnych zmian/uzupełnień wniosku. Odpowiada za pracę Komisji Oceny Projektów, przygotowuje
rekomendacje projektu do wsparcia, poświadcza wnioski o płatność, dokonuje refundacji części
poniesionych wydatków, przeprowadza wyrywkową kontrolę realizacji projektu na miejscu, odpowiada za
przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi instytucjami w systemie wdraŜania oraz za system
rejestracji wniosku o dofinansowanie, organizuje szkolenia i warsztaty dla beneficjenta oraz instytucji
zaangaŜowanych w system wdraŜania.
Instytucja Zarządzająca (IZ) - Minister Rozwoju Regionalnego, zatwierdza dokumenty związane
z realizacją działania, moŜe uczestniczyć w pracach Komisji Oceny Projektów, zatwierdza projekt
systemowy PARP.
Komisja Oceny Projektów (KOP) – pracownicy IP oraz ewentualnie eksperci zewnętrzni uczestniczący
w procesie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie. W pracach KOP mogą równieŜ uczestniczyć
przedstawiciele IZ. KOP ocenia projekt w oparciu o kryteria merytoryczne zatwierdzone przez Komitet
Monitorujący PO IG. Wynikiem prac KOP jest rekomendacja projektu do wsparcia. W przypadku udziału
ekspertów zewnętrznych, są oni powoływani w oparciu o kryteria ustalone przez IP we współpracy z IZ.
Dokumenty
Wniosek o dofinansowanie – wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, przygotowany przez
wnioskodawcę zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku, na formularzu zamiwszczonym w ogólno
dostępnej sieci tele-informatycznej. Wniosek zawiera opis planowanego przedsięwzięcia, w tym m.in.:
dane wnioskodawcy, cel realizacji projektu, planowane działania, oczekiwane rezultaty, wstępny budŜet
wraz z wyszczególnieniem kategorii wydatków kwalifikowanych i źródłami finansowania.
Ocena projektu
Wnioskodawca przesyła do IP wniosek o dofinansowanie, w wersji papierowej i elektronicznej, który
podlega rejestracji poprzez wprowadzenie go do lokalnego systemu i nadanie numeru. Następnie w ciągu
10 dni roboczych od daty wpływu podlega weryfikacji przez pracowników IP, podczas której sprawdzane
jest czy przedsięwzięcie opisane we wniosku spełnia kryteria formalne. Jeśli weryfikacja jest pozytywna,
lecz wniosek wymaga poprawy/uzupełnienia, IP nawiązuje kontakt z wnioskodawcą w celu jego
uzupełnienia. Wniosek poprawny pod kątem spełnienia kryteriów formalnych rejestrowany jest
w krajowym systemie informatycznym. Po pozytywnej ocenie formalnej, wniosek jest kierowany do
oceny merytorycznej przeprowadzanej w systemie „zero-jedynkowym” przez KOP. KOP moŜe prosić
wnioskodawców o dodatkowe informacje i wyjaśnienia. Wnioskodawca na wezwanie IP uzupełnia
przedstawioną dokumentację. Projekt z pozytywną rekomendacją KOP jest kierowany do zatwierdzenia
IZ. Po akceptacji projektu do wsparcia przez IZ, IP informuje beneficjenta o zatwierdzeniu projektu do
wsparcia, a następnie przygotowuje umowę o dofinansowanie. Wnioskodawca składa dokumenty
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niezbędne do podpisania umowy. Podpisanie umowy przez beneficjenta następuje w siedzibie IP lub
umowa jest przesyłana wnioskodawcy do podpisu pocztą.
Czas oceny wniosków
Proces od przesłania przez wnioskodawcę do IP kompletu dokumentów dotyczących projektu do chwili
podpisania umowy trwa około 3 miesięcy.
Nabór wniosków
Nie dotyczy.
Tryb odwoławczy
Nie dotyczy.
Tryb indywidualny
Nie dotyczy

System wyboru projektów indywidualnych
Zgodnie z trybem przewidzianym w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 stycznia 2008
r. w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitoringu projektów indywidualnych zgodnych z art. 28
ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju51.
Opis podmiotów systemu wdraŜania
Wnioskodawca – Instytut Wzornictwa Przemysłowego (IWP), Akademickie Inkubatory
Przedsiębiorczości (AIP), przygotowuje wniosek i przesyła go do IP. Po zatwierdzeniu przez IZ projektu
do wsparcia, podpisuje umowę o dofinansowanie projektu.
Beneficjent – wnioskodawca, który podpisał umowę o dofinansowanie, realizuje projekt zgodnie z jej
postanowieniami, składa do IP wnioski o płatność.
Instytucja Pośrednicząca (IP) – Minister Gospodarki, odpowiada za proces wyboru i realizacji projektów zawieranie umów na przygotowanie projektów do realizacji (pre-umów) i umów o dofinansowanie,
monitoring i rozliczenie realizowanych przez beneficjentów projektów. IP odpowiada za ocenę formalną
i merytoryczną złoŜonej dokumentacji aplikacyjnej, zgodnie z kryteriami zatwierdzonymi przez Komitet
Monitorujący PO IG. Współpracuje z wnioskodawcą w zakresie ewentualnych zmian/uzupełnień wniosku,
odpowiada za pracę Komisji Oceny Projektów, przygotowuje rekomendację projektów do wsparcia,
poświadcza wnioski o płatność, dokonuje refundacji części poniesionych wydatków, przeprowadza
wyrywkową kontrolę realizacji projektów na miejscu, odpowiada za przepływ informacji pomiędzy
poszczególnymi instytucjami w systemie wdraŜania oraz za system rejestracji wniosków, organizuje
szkolenia i warsztaty dla beneficjentów oraz instytucji zaangaŜowanych w system wdraŜania.
Instytucja Zarządzająca (IZ) - Minister Rozwoju Regionalnego, zatwierdza dokumenty związane
z realizacją działania, moŜe uczestniczyć w pracach Komisji Oceny Projektów, zatwierdza projekty
indywidualne IWP i AIP.
Komisja Oceny Projektów (KOP) – pracownicy IP oraz ewentualnie eksperci zewnętrzni uczestniczący
w procesie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie. W pracach KOP mogą równieŜ uczestniczyć
przedstawiciele IZ. KOP ocenia projekt w oparciu o kryteria merytoryczne zatwierdzone przez Komitet
Monitorujący PO IG. Wynikiem prac KOP jest rekomendacja projektu do wsparcia. W przypadku udziału
ekspertów zewnętrznych, są oni powoływani w oparciu o kryteria ustalone przez IP we współpracy z IZ.
Dokumenty
Wniosek o dofinansowanie – wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, przygotowany przez
wnioskodawcę zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku, na formularzu zamieszczonym w ogólno
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dostępnej sieci tele-informatycznej. Wniosek zawiera opis planowanego przedsięwzięcia, w tym m.in.:
dane wnioskodawcy, cel realizacji projektu, planowane działania/zakupy, oczekiwane rezultaty, wstępny
budŜet wraz z wyszczególnieniem kategorii wydatków kwalifikowanych i źródłami finansowania.
Ocena projektu
Wnioskodawca przesyła do IP wniosek o dofinansowanie, w wersji papierowej i elektronicznej, który
podlega rejestracji poprzez wprowadzenie go do lokalnego systemu i nadanie numeru. W ciągu 10 dni
roboczych od daty wpływu wniosek podlega weryfikacji przez pracowników IP, podczas której
sprawdzane jest, czy przedsięwzięcie opisane we wniosku spełnia kryteria formalne. Jeśli weryfikacja jest
pozytywna, lecz wniosek wymaga poprawy/uzupełnienia, IP nawiązuje kontakt z wnioskodawcą w celu
jego dopracowania. Po pozytywnej ocenie formalnej, wnioski rejestrowanę są w krajowym systemie
informatycznym i kierowane do oceny merytorycznej przeprowadzanej w systemie „zero-jedynkowym”
przez KOP. KOP moŜe prosić wnioskodawców o dodatkowe informacje i wyjaśnienia. Wnioskodawca na
wezwanie IP uzupełnia przedstawioną dokumentację. Projekty wraz z pozytywną rekomendacją KOP są
kierowane do zatwierdzenia IZ.
IP informuje beneficjenta o zatwierdzeniu projektu do wsparcia, a następnie przygotowuje umowę
o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca składa dokumenty niezbędne do podpisania umowy.
Podpisanie umowy przez beneficjenta następuje w siedzibie IP lub umowa jest przesyłana wnioskodawcy
do podpisu pocztą.
Czas oceny wniosków
Proces od przesłania przez wnioskodawcę do IP kompletu dokumentów dotyczących projektu do chwili
poinformowania wnioskodawcy o przyznaniu wsparcia trwa około 3 miesięcy.
Nabór wniosków
Wnioskodawcy znajdujący się na liście projektów indywidualnych przekazują do IP wnioski
o dofinansowanie w terminie wskazanym w umowie na przygotowanie projektu do realizacji (preumowie).
Tryb odwoławczy
Nie dotyczy.
Działanie 5.3 – Wspieranie ośrodków innowacyjności
W ramach działania 5.3 wspierane będą tylko projekty indywidualne52 zamieszczone w Obwieszczeniu
Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (M.P. z dnia 2 kwietnia 2008 r. Nr
27, poz. 260).

System wyboru projektów
Zgodnie z trybem przewidzianym w Wytycznych z dnia 4 stycznia 2008 r.53 w zakresie jednolitego
systemu zarządzania i monitoringu projektów indywidualnych zgodnych z art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 6
grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Ministra Rozwoju Regionalnego.
Opis podmiotów systemu wdraŜania
Wnioskodawca – przygotowuje wniosek o dofinansowanie. Po akceptacji przez IZ projektu do wsparcia,
wnioskodawca podpisuje umowę o dofinansowanie projektu.
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Beneficjent – wnioskodawca, który podpisał umowę o dofinansowanie i realizuje projekt zgodnie
z jej postanowieniami.
Instytucja WdraŜająca (IW) – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), odpowiedzialna za
proces oceny projektów, zawierania umów o dofinansowanie, monitoring i rozliczenie realizowanych
przez Beneficjentów projektów.Odpowiada za ocenę zgodności dokumentacji aplikacyjnej z kryteriami
formalnymi i merytorycznymi zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący PO IG. Współpracuje
z wnioskodawcą w zakresie ewentualnych uzupełnień wniosku, przygotowuje listę projektów
rekomendowanych do wsparcia, poświadcza wnioski o płatność, dokonuje refundacji części poniesionych
wydatków, przeprowadza wyrywkową kontrolę realizacji projektów na miejscu, organizuje szkolenia
i warsztaty dla beneficjentów oraz instytucji zaangaŜowanych w system wdraŜania.
Instytucja Pośrednicząca (IP) – Minister Gospodarki, nadzoruje prawidłowy przebieg wyboru projektów,
akceptuje dokumenty związane z realizacją działania, uczestniczy w kontroli systemowej IW oraz
w kontrolach realizacji projektów na miejscu, moŜe uczestniczyć w pracach Komisji Oceny Projektów.
Instytucja Zarządzająca (IZ) – Minister Rozwoju Regionalnego, zatwierdza dokumenty związane
z realizacją działania, uczestniczy w kontroli systemowej IW i IP, moŜe uczestniczyć w pracach Komisji
Oceny Projektów. Zatwierdza projekt indywidualny do wsparcia.
Komisja Oceny Projektów (KOP) – pracownicy IW oraz eksperci zewnętrzni uczestniczący w procesie
oceny formalnej i merytorycznej nadesłanych wniosków. Eksperci zewnętrzni powoływani są do oceny
projektów w oparciu o kryteria ustalone przez IW we współpracy z IP/IZ. W pracach KOP mogą równieŜ
uczestniczyć przedstawiciele IP i IZ. KOP ocenia wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami
w oparciu o przyjęte dla danego działania kryteria. Wynikiem prac KOP jest rekomendacja projektu do
wsparcia.
Dokumenty
Wniosek o dofinansowanie – wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, przygotowany przez
wnioskodawcę zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku, na formularzu zamieszczonym w ogólno
dostępnej sieci tele-informatycznej. Wniosek zawiera opis planowanego przedsięwzięcia, w tym m.in.:
dane wnioskodawcy, cel realizacji projektu, planowane działania, oczekiwane rezultaty, budŜet wraz
z wyszczególnieniem kategorii wydatków kwalifikowanych i źródłami finansowania oraz niezbędne
załączniki.
Studium wykonalności projektu – dokument niezbędny do oceny ekonomicznej przedsięwzięcia pod
kątem m. in. trwałości projektu oraz opłacalności ekonomicznej. IW określa minimalne wymagania
w odniesieniu do zakresu w/w dokumentu, obejmujące w szczególności: oczekiwane rezultaty finansowe,
społeczne, wartość dodaną, jaką niesie za sobą realizacja projektu, nowe miejsca pracy, opis poprawy
warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej, poprawy w zakresie tworzenia i wykorzystania
nowych technologii. Dokument przedstawiany jest do akceptacji IP i IZ.
Ocena projektu
Wnioskodawca przesyła wniosek o dofinansowanie do IW, w wersji papierowej i elektronicznej, gdzie
podlega on rejestracji w systemie lokalnym. Następnie wniosek podlega weryfikacji przez pracowników
IW wchodzących w skład KOP, podczas której sprawdzane jest czy przedsięwzięcie opisane we wniosku
spełnia kryteria formalne. Jeśli weryfikacja jest pozytywna, lecz wniosek wymaga poprawy/uzupełnienia,
PARP nawiązuje kontakt z wnioskodawcą w celu jego dopracowania. Po pozytywnej ocenie formalnej,
wniosek jest rejestrowany w krajowym systemie informatycznym i kierowany do oceny merytorycznej
dokonywanej przez członków KOP. KOP moŜe prosić wnioskodawców (wyłącznie za pośrednictwem IW)
o dodatkowe informacje i wyjaśnienia. Wnioskodawca na wezwanie IW uzupełnia przedstawioną
dokumentację. W przypadku kryteriów formalnych i merytorycznych ocena przeprowadzana jest metodą
”zero – jedynkową”. Wniosek musi spełnić 100% kryteriów formalnych i merytorycznych.
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Projekty z pozytywną rekomendacją KOP przekazywane są do akceptacji IP. W przypadku akceptacji, IP
przekazuje listę do zatwierdzenia przez IZ. Po zatwierdzeniu przez IZ, informacja o projektach
zatwierdzonych do wsparcia umieszczana jest na stronie internetowej IW.
IW informuje beneficjentów o przyznaniu wsparcia, a następnie przygotowuje umowę o dofinansowanie.
Wnioskodawca składa dokumenty niezbędne do podpisania umowy. Podpisanie umowy przez beneficjenta
następuje w siedzibie IW lub umowa jest przesyłana wnioskodawcy do podpisu pocztą.
Czas oceny wniosków
Proces od przesłania przez wnioskodawcę do PARP kompletu dokumentów dotyczących projektu do
chwili poinformowania Wnioskodawcy o przyznaniu wsparcia trwa około 3 miesięcy.
Nabór wniosków
Wnioskodawcy znajdujący się na liście projektów indywidualnych przekazują do IW wnioski
o dofinansowanie w terminie określonym w umowie o przygotowanie projektu do realizacji (pre-umowie).
Wnioskodawcy z listy rezerwowej projektów indywidualnych mogą złoŜyć wniosek o dofinansowanie
wyłącznie po powiadomieniu przez IW, Ŝe w ramach dostępnej na działanie alokacji, uwolniły się środki
pozwalające na realizację projektu wnioskodawcy.
Tryb odwoławczy
Nie dotyczy.
Działanie 5.4 – Zarządzanie własnością intelektualną
W ramach działania 5.4 wybierane będą projekty w trybie konkursowym:
1. dla przedsiębiorców
2. dla instytucji otoczenia biznesu (IOB).

System wyboru projektów dla przedsiębiorców
Opis podmiotów systemu wdraŜania działania 5.4:
Wnioskodawca – przygotowuje i przesyła wniosek do IW. Po zatwierdzeniu projektu do wsparcia,
przekazuje dokumenty niezbędne do zawarcia umowy, a następnie podpisuje umowę o dofinansowanie.
Beneficjent – wnioskodawca, który podpisał umowę o dofinansowanie i realizuje projekt zgodnie z jej
postanowieniami, składa do IW wniosek o płatność.
Instytucja WdraŜająca (IW) – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) – odpowiada za proces
oceny i wyboru projektów, zawieranie umów o dofinansowanie, monitoring i rozliczanie realizowanych
przez beneficjentów projektów, przeprowadza ocenę wniosku o dofinansowanie zgodnie z przyjętymi
przez Komitet Monitorujący PO IG kryteriami formalnymi i merytorycznymi oceny, współpracuje
z wnioskodawcą w zakresie ewentualnych zmian/uzupełnień wniosku, przygotowuje listę projektów
rekomendowanych do wsparcia, podpisuje umowy o dofinansowanie, organizuje prace Komisji
Konkursowej. Organizuje i uczestniczy w rozpatrywaniu odwołań zgodnie z procedurą odwoławczą
zatwierdzoną przez IZ, poświadcza wnioski o płatność, dokonuje refundacji części poniesionych
wydatków, przeprowadza wyrywkową kontrolę realizacji projektów na miejscu, organizuje działania
informacyjno-promocyjne dla beneficjentów.
Instytucja Pośrednicząca (IP) –– Minister Gospodarki, nadzoruje prawidłowy przebieg wyboru i realizacji
projektów - uczestniczy w kontroli systemowej IW oraz w kontrolach realizacji projektów na miejscu,
moŜe uczestniczyć w pracach Komisji Konkursowej, akceptuje listę projektów rekomendowanych do
wsparcia.
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Instytucja Zarządzająca (IZ) – Minister Rozwoju Regionalnego, zatwierdza dokumenty związane
z realizacją działania, uczestniczy w kontroli systemowej IW i IP, uczestniczy w rozpatrywaniu odwołań
zgodnie z zatwierdzoną przez IZ procedurą, moŜe uczestniczyć w pracach Komisji Konkursowej,
zatwierdza listę projektów rekomendowanych do wsparcia.
Komisja Konkursowa (KK) – zespół oceniający projekty, którego zadaniem jest ocena merytoryczna
wniosków poprawnych formalnie, złoŜony z pracowników PARP oraz fakultatywnie przedstawicieli IP
i IZ. Ocena wniosków o dofinansowanie odbywa się w oparciu o kryteria przyjęte dla danego działania
zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IG, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie KK.
W przypadku, gdy ocena danego wniosku dokonana przez dwóch członków KK jest rozbieŜna,
członkowie oceniający mają obowiązek jej uzgodnienia, a w przypadku braku jednomyślności wniosek
jest przekazywany do oceny trzeciemu członkowi oceniającemu. Wynikiem prac KK jest lista projektów
rekomendowanych do dofinansowania. Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania
zawierająca wnioski, dla których zakończono ocenę z wynikiem pozytywnym jest przekazywana,
z częstotliwością określoną w regulaminie KK, do akceptacji IP i zatwierdzenia IZ.
Punkty Konsultacyjne (PK) – udzielają informacji potencjalnym wnioskodawcom na temat dostępnych
instrumentów wsparcia w ramach poszczególnych programów operacyjnych, zasad udzielania wsparcia
oraz typów projektów kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach poszczególnych działań.
Informują, jak poprawnie przygotować wniosek i jakie są najczęstsze błędy popełniane przez
wnioskodawców w zakresie przygotowania i rozliczenia projektów.
Dokumenty
Wniosek o dofinansowanie – wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, przygotowany przez
wnioskodawcę zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku, na formularzu zamieszczonym w powszechnie
dostępnej sieci tele-informatycznej. Wniosek zawiera opis planowanego przedsięwzięcia, w tym m. in.
dane wnioskodawcy, opis zasobów, cel realizacji projektu, planowane działania itp., oczekiwane rezultaty,
budŜet wraz z wyszczególnieniem kategorii wydatków kwalifikowanych i źródłami finansowania oraz
niezbędne załączniki.
Ocena projektu
Wnioskodawca przesyła wniosek o dofinansowanie do IW w wersji papierowej i elektronicznej. Wniosek
podlega rejestracji i nadanie numeru w IW.
Wniosek o dofinansowanie podlega ocenie formalnej, przeprowadzanej przez pracowników IW. Jeśli
wnioskodawca oraz jego projekt spełnia kryteria formalne, lecz wniosek wymaga poprawy/uzupełnienia,
PARP nawiązuje kontakt z wnioskodawcą w celu jego dopracowania. Po dokonaniu wymaganych
poprawek/uzupełnień i weryfikacji ich poprawności wnioski przekazywane są do sekretarza KK. Wnioski
poprawne pod względem formalnym rejestrowane są w krajowym systemie informatycznym
i przekazywane członkom KK w celu dokonania oceny merytorycznej. Oceny merytorycznej dokonują
zawsze dwie osoby.
Ocena formalna oraz merytoryczna przeprowadzana jest metodą „zero-jedynkową”. Pozytywną
rekomendację uzyskują tylko te projekty, które spełniają wszystkie kryteria formalne i merytoryczne. Do
wsparcia rekomendowane są projekty pozytywnie ocenione, do wyczerpania środków finansowych
przeznaczonych na dany rok. W przypadku wyczerpywania się środków finansowanych o przyznaniu
wsparcia decyduje kolejność wpływu wniosku do IW.
Wynikiem prac KK jest lista projektów rekomendowanych do dofinansowania. Lista projektów
z rekomendacją KK jest kierowana do akceptacji IP. Po akceptacji, IP przekazuje listę do zatwierdzenia
IZ. Po zatwierdzeniu listy przez Ministra Rozwoju Regionalnego, IW publikuje listę na swojej stronie
internetowej, a następnie informuje wnioskodawców o przyznaniu wsparcia.
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IW informuje beneficjentów o przyznaniu wsparcia oraz przygotowuje umowę o dofinansowanie.
Wnioskodawca składa dokumenty niezbędne do podpisania umowy. Podpisanie umowy przez beneficjenta
następuje w siedzibie IW lub umowa jest przesyłana do podpisu pocztą.
Termin rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków w projekcie został określony w Rozporządzeniu
Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach PO IG.
Czas oceny wniosków
Proces od przesłania przez wnioskodawcę do IW kompletu dokumentów dotyczących projektu do chwili
poinformowania wnioskodawcy o zatwierdzeniu projektu do wsparcia trwa około 4 miesięcy .
Nabór wniosków
W trybie konkursowym – nabór ciągły do wyczerpania alokacji na dany rok.
Tryb odwoławczy
Zgodnie z procedurą odwoławczą zatwierdzoną przez IZ, stanowiącą załącznik do Szczegółowego opisu
osi prioryterowych PO IG.
Tryb indywidualny
Nie dotyczy.

System wyboru projektów dla IOB
Opis podmiotów systemu wdraŜania
Wnioskodawca - przygotowuje wniosek o dofinansowanie i przesyła go w formie papierowej
i elektronicznej do IW. Po zatwierdzeniu przez IZ projektu do wsparcia, podpisuje umowę
o dofinansowanie projektu.
Beneficjent - wnioskodawca, który podpisał umowę o dofinansowanie, realizuje projekt zgodnie z jej
postanowieniami, składa do IW wnioski o płatność.
Instytucja WdraŜająca (IW) - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), odpowiada za proces
oceny i wyboru projektów, zawieranie umów o dofinansowanie, monitoring i rozliczanie realizowanych
przez Beneficjentów projektów. IP odpowiada za ocenę zgodności dokumentacji aplikacyjnej
z zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący PO IG kryteriami formalnymi i merytorycznymi,
Współpracuje z wnioskodawcą w zakresie ewentualnych zmian/uzupełnień wniosku. IW odpowiada za
pracę Komisji Konkursowej, przygotowuje listę projektów rekomendowanych do wsparcia, uczestniczy
w rozpatrywaniu odwołań zgodnie z procedurą odwoławczą zatwierdzoną przez IZ, poświadcza wnioski
o płatność, dokonuje refundacji poniesionych wydatków, przeprowadza wyrywkową kontrolę realizacji
projektów na miejscu, organizuje szkolenia i warsztaty dla beneficjentów oraz instytucji zaangaŜowanych
w system wdraŜania.
Instytucja Pośrednicząca (IP) - Minister Gospodarki, nadzoruje prawidłowy przebieg wyboru i realizacji
projektów - akceptuje dokumenty związane z realizacją działania, moŜe uczestniczyć w pracach Komisji
Konkursowej, uczestniczy w kontroli systemowej IW oraz w kontrolach realizacji projektów na miejscu.
Instytucja Zarządzająca (IZ) - Minister Rozwoju Regionalnego, zatwierdza dokumenty związane
z realizacją działania, uczestniczy w rozpatrywaniu odwołań zgodnie z zatwierdzoną przez IZ procedurą
odwoławczą, moŜe uczestniczyć w pracach Komisji Konkursowej, zatwierdza listę projektów
rekomendowanych do wsparcia.
Komisja Konkursowa (KK) - zespół oceniający wnioski o dofinansowanie, złoŜony z ekspertów
zewnętrznych, przedstawicieli IW oraz przewodniczącego i sekretarza, powołany zgodnie z zasadami
określonymi przez IW we współpracy z IP i IZ. W pracach KK mogą uczestniczyć przedstawiciele IP i IZ.
KK ocenia wnioski o dofinansowanie w oparciu o przyjęte przez Komitet Monitorujący PO IG kryteria
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i zgodnie z regulaminem KK. W przypadku, gdy ocena członków KK jest rozbieŜna, jest ona
przedmiotem dyskusji na posiedzeniu KK. JeŜeli wypracowanie wspólnego stanowiska nie jest moŜliwe,
wniosek oceniany jest przez trzeciego członka KK, którego ocena jest decydująca. Wynikiem prac KK
jest lista projektów rekomendowanych do wsparcia.
Dokumenty
Wniosek o dofinansowanie - wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, przygotowany przez
wnioskodawcę zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku, zamieszczonym w ogólno dostępnej sieci teleinformatycznej. Wniosek zawiera opis planowanego przedsięwzięcia, w tym m.in.: dane wnioskodawcy,
cel realizacji projektu, planowane działania/zakupy, oczekiwane rezultaty, wstępny budŜet wraz
z wyszczególnieniem kategorii wydatków kwalifikowanych i źródłami finansowania.
Ocena projektu
Wnioskodawca przesyła do IW wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej i elektronicznej. Wniosek
podlega rejestracji poprzez wprowadzenie do lokalnego systemu informatycznego i nadanie numeru.
Pracownicy IW przeprowadzają ocenę formalną wniosku. Ocena ta dokonywana jest na bieŜąco po
wpłynięciu wniosku do PARP. W terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia oceny formalnej IW
przekazuje wnioskodawcy informacje o pozytywnym wyniku oceny formalnej. W przypadku stwierdzenia
uchybień IW wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia. W ciągu 7 dni roboczych od dnia wezwania
wnioskodawca powinien dostarczyć poprawiony wniosek, który następnie podlega rejestracji w lokalnym
systemie informatycznym. Po pozytywnej ocenie formalnej, wniosek jest rejestrowany w krajowym
systemie informatycznym i kierowany do oceny merytorycznej przez wybranych członków KK.
W przypadku rozbieŜności w ocenie wniosek jest przedmiotem uzgodnień pomiędzy członkami
oceniającymi na najbliŜszym posiedzeniu KK.
KK moŜe prosić wnioskodawców (wyłącznie za pośrednictwem IW) o dodatkowe informacje
i wyjaśnienia. Wnioskodawca na wezwanie IW uzupełnia przedstawioną dokumentację. Proces oceny
merytorycznej trwa ok. 30 dni roboczych.
Ocena formalna i merytoryczna przeprowadzana jest metodą „zero - jedynkową”. Wniosek musi spełniać
100% kryteriów formalnych, 100% kryteriów merytorycznych obligatoryjnych oraz min. 20% kryteriów
merytorycznych fakultatywnych (tzn. co najmniej 1 z 5 kryteriów).
W przypadku, gdy dostępny budŜet nie wystarczy na udzielenie wsparcia wszystkim pozytywnie
ocenionym projektom, wsparcie uzyskują projekty, które spełniają najwięcej kryteriów merytorycznych
fakultatywnych. W przypadku zrównania tych wartości decyduje kolejność wpłynięcia kompletnego
wniosku do IW.
Lista projektów z rekomendacją KK jest kierowana do akceptacji IP. Po akceptacji, IP przekazuje listę do
zatwierdzenia IZ. Po zatwierdzeniu przez Ministra Rozwoju Regionalnego, IW publikuje listę na swojej
stronie internetowej.
IW informuje wnioskodawcę o przyznaniu wsparcia. Wnioskodawca składa dokumenty niezbędne do
podpisania umowy a IW przygotowuje umowę o udzielenie wsparcia. Podpisanie umowy przez
beneficjenta następuje w siedzibie IW lub umowa jest przesyłana wnioskodawcy do podpisu pocztą.
Termin rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków w projekcie został określony w Rozporządzeniu
Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach PO IG.
Czas oceny wniosków
Proces od przesłania przez wnioskodawcę do IW kompletu dokumentów dotyczących projektu do chwili
poinformowania wnioskodawcy o zatwierdzeniu projektu do wsparcia trwa około 4 miesięcy.
Nabór wniosków
W trybie konkursowym - nabór ciągły do wyczerpania alokacji.
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Tryb odwoławczy
Zgodnie z procedurą odwoławczą zatwierdzoną przez IZ, stanowiącą załącznik do Szczegółowego opisu
osi prioryterowych PO IG.
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Priorytet 6 – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Działanie 6.1 – Paszport do eksportu54
W ramach działania 6.1 wspierane będą projekty:
1. Wybierane w trybie konkursowym - dla przedsiębiorców.
2. Systemowy55 Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

System wyboru projektów w trybie konkursowym
Opis podmiotów systemu wdraŜania działania 6.1
Wnioskodawca – przygotowuje wniosek i przesyła go wraz z załącznikami (m. in. oceną potencjału
eksportowego przedsiębiorcy oraz Planem Rozwoju Eksportu przygotowanym we współpracy z Instytucją
Doradczą) do Regionalnej Instytucji Finansującej właściwej z punktu widzenia siedziby wnioskodawcy.
Beneficjent – wnioskodawca, który podpisał umowę o dofinansowanie. Realizuje projekt zgodnie
z postanowieniami ww. umowy. Beneficjent składa do RIF wnioski o płatność.
Instytucja WdraŜająca (IW) – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) – odpowiada za proces
prawidłowej realizacji Działania 6.1 w zakresie powierzonych zadań. Powołuje składy Komisji
Konkursowej w RIF. Weryfikuje przygotowane przez RIF listy projektów rekomendowanych do
dofinansowania, które następnie przekazuje do akceptacji Instytucji Pośredniczącej. Uczestniczy
w rozpatrywaniu odwołań zgodnie z procedurą odwoławczą zatwierdzoną przez IZ. Akceptuje/odrzuca
wnioski beneficjentów o wprowadzenie zmian w umowie o dofinansowanie. Przeprowadza wyrywkową
kontrolę realizacji projektów na miejscu. Weryfikuje wnioski beneficjentów o płatność i realizuje
płatności na rzecz beneficjentów. Koordynuje działania informacyjne i promocyjne.
Regionalna Instytucja Finansująca (RIF) – przyjmuje i dokonuje oceny formalnej i merytorycznej
wniosków o dofinansowanie, zapewnia obsługę Komisji Konkursowej (KK), przygotowuje i przekazuje
do IW listę projektów rekomendowanych do dofinansowania, weryfikuje dokumenty dostarczone przez
wnioskodawcę na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie, przygotowuje i podpisuje umowy
o dofinansowanie. Przyjmuje i weryfikuje wnioski beneficjentów o wprowadzenie zmian w umowie
o dofinansowanie oraz podpisuje aneksy do umów o dofinansowanie. Przyjmuje, weryfikuje i przekazuje
do IW wnioski o płatność. Rekomenduje IW dokonanie płatności na rzecz beneficjentów z tytułu realizacji
projektu. Prowadzi monitoring realizowanych projektów. Uczestniczy w realizacji działań informacyjnych
i promocyjnych. Do czasu powołania RIF, za realizację ww. zadań odpowiedzialna jest IW.
Instytucje doradcze (ID) - podmioty wybrane przez PARP w drodze konkursu do obsługi Działania 6.1,
realizujące na rzecz przedsiębiorcy standardową usługę w zakresie kwalifikowalności przedsiębiorcy,
oceny potencjału eksportowego przedsiębiorcy oraz doradztwa w zakresie tworzenia Planu Rozwoju
Eksportu. Instytucja doradcza zawiera z przedsiębiorcą umowę określającą zakres usługi, warunki oraz
termin jej realizacji. Po zrealizowaniu usługi ID przekazuje przedsiębiorcy informację o wysokości
otrzymanej przez niego pomocy de minimis zgodnie ze wzorem określonym w odrębnych przepisach.
Instytucja Pośrednicząca (IP) - Minister Gospodarki, nadzoruje prawidłowy przebieg wyboru i realizacji
projektów - uczestniczy w kontroli systemowej PARP oraz w kontrolach realizacji projektów na miejscu,
54

UŜyte w całym opisie słowa „eksport/eksporter” oznaczają zarówno sprzedaŜ/sprzedającego na Jednolity Rynek Europejski
(JRE) jak równieŜ eksport/eksportującego do państw spoza JRE.
55

Projekt systemowy, zgodnie z art. 28 ust. 1, pkt 2 znowelizowanej ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju, polega na dofinansowaniu realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach.
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moŜe uczestniczyć w pracach Komisji Konkursowej, Akceptuje listę projektów rekomendowanych do
dofinansowania, przygotowaną w wyniku prac Komisji Konkursowej.
Instytucja Zarządzająca (IZ) - Minister Rozwoju Regionalnego, zatwierdza dokumenty związane
z realizacją działania, uczestniczy w kontroli systemowej IW i IP, uczestniczy w rozpatrywaniu odwołań
zgodnie z zatwierdzoną procedurą odwoławczą, moŜe uczestniczyć w pracach Komisji Konkursowej.
Zatwierdza listę projektów rekomendowanych do dofinansowania, przygotowaną w wyniku prac Komisji
Konkursowej.
Komisja Konkursowa (KK) – zespół oceniający projekty, którego zadaniem jest ocena merytoryczna
wniosków poprawnych formalnie, powoływany w kaŜdej RIF wskutek zatwierdzenia składu osobowego
zaproponowanego przez poszczególne RIFy przez Prezesa PARP w porozumieniu z IP, złoŜony
z pracowników RIF oraz fakultatywnie przedstawicieli IW, IP i IZ. Ocena wniosków odbywa się
w oparciu o kryteria przyjęte dla kaŜdego działania przez Komitet Monitorujący PO IG, zgodnie
z zasadami określonymi w regulaminie KK. W przypadku, gdy ocena danego wniosku dokonana przez
dwóch członków KK jest rozbieŜna, członkowie oceniający mają obowiązek jej uzgodnienia,
a w przypadku braku jednomyślności wniosek przekazywany jest do oceny trzeciemu członkowi
oceniającemu. Wynikiem prac KK jest lista projektów rekomendowanych do dofinansowania. Lista
projektów rekomendowanych do dofinansowania zawierająca wnioski, dla których zakończono ocenę
z wynikiem pozytywnym jest przekazywana, z częstotliwością określoną w regulaminie KK, do akceptacji
IW/IP i zatwierdzenia przez IZ.
Punkty Konsultacyjne (PK) – udzielają potencjalnym wnioskodawcom informacji nt. instrumentów
wsparcia dostępnych w ramach poszczególnych Programów Operacyjnych, zasad udzielania wsparcia oraz
typów projektów kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach poszczególnych działań. Informują,
jakie są najczęstsze błędy popełniane przez wnioskodawców.
Dokumenty
Kwestionariusz kwalifikacji wstępnej oraz oceny potencjału eksportowego (Kwestionariusz) –
umieszczony w powszechnie dostępnej sieci tele-informatycznej, wypełniany przez przedsiębiorcę w celu
wstępnej oceny kwalifikowalności przedsiębiorcy/projektu do Działania oraz potencjału eksportowego.
Kwestionariusz składa się z dwóch części. Pierwsza część Kwestionariusza zawiera pytania dotyczące
spełniania kryteriów kwalifikacyjnych przez przedsiębiorcę określonych dla Działania tj. kryteriów
formalnych dotyczących wnioskodawcy i projektu. Druga część Kwestionariusza stanowi podstawę do
oceny przedsiębiorcy pod kątem potencjału eksportowego i składa się z działów opisujących
najwaŜniejsze obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa: zarządzanie, strategia i planowanie, finanse,
zasoby, marketing eksportowy, sprzedaŜ, klienci, logistyka, produkt/usługa, innowacyjność
produktu/usługi/technologii.
Wniosek o dofinansowanie - wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, przygotowany przez
wnioskodawcę zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku, na określonym wzorze, umieszczonym
w powszechnie dostępnej sieci telei-nformatycznej. Wniosek zawiera elementy nieujęte
w Kwestionariuszu niezbędne z punktu widzenia monitorowania realizacji projektu np. wskaźniki
produktu i rezultatu, wydatki kwalifikowane, informacje na temat zgodności projektu z politykami
horyzontalnymi oraz opis wybranych instrumentów moŜliwych do wyboru w ramach działania 6.1,
o których dofinansowanie wnioskuje przedsiębiorca. Załącznikiem do wniosku jest kopia Planu Rozwoju
Eksportu. Przedsiębiorca moŜe złoŜyć tylko jeden wniosek w okresie realizacji Działania 6.1. Wniosek
powinien dotyczyć kompleksowego projektu proeksportowego słuŜącego realizacji strategii określonej
w Planie Rozwoju Eksportu.
Plan Rozwoju Eksportu - dokument tworzony przez ID wspólnie z przedsiębiorcą, który zawiera: opis
bieŜącej sytuacji przedsiębiorstwa w najwaŜniejszych obszarach funkcjonowania i prognozy zmian,
analizę i wybór rynku docelowego, moŜliwości wsparcia finansowego kosztów ubezpieczenia transakcji
związanych z eksportem, analizę SWOT dla eksportu danego towaru/usługi na wybranym rynku
zagranicznym oraz opis celów i strategii eksportowej wraz z szacowaną wielkością kosztów niezbędnych
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do sfinansowania projektu. Plan Rozwoju Eksportu powinien w sposób kompleksowy określać strategię
proeksportową przedsiębiorcy (np. w celu wejścia na dany rynek – zaplanowanie udziału w targach
w kolejnych dwóch latach). W dokumencie musi być równieŜ opisany i wskazany (przez doradcę) co
najmniej jeden z instrumentów moŜliwych do wyboru w ramach Działania 6.1 słuŜący wdroŜeniu
opracowanej strategii.
Ocena projektu
Przedsiębiorca samodzielnie wypełnia najpierw pierwszą część Kwestionariusza, którego wzór
zamieszczony jest w powszechnie dostępnej sieci tele-informatycznej, a następnie przesyła go drogą
elektroniczną do wybranej ID. ID weryfikuje informacje podane przez przedsiębiorcę w części pierwszej
Kwestionariusza i ocenia spełnianie podstawowych kryteriów kwalifikowalnosci przedsiębiorcy.
ID informuje przedsiębiorcę o wyniku weryfikacji. W przypadku nie spełnienia podstawowych kryteriów,
ID informuje przedsiębiorcę o braku moŜliwości dalszego ubiegania się o dofinansowanie. Natomiast
w sytuacji spełnienia podstawowych kryteriów kwalifikacyjnych określonych dla działania tj. kryteriów
formalnych dotyczących wnioskodawcy przedsiębiorca przystępuje do wypełnienia drugiej części
Kwestionariusza i przesyła go drogą elektroniczną do wcześniej wybranej ID.
Następnie ID zawiera z przedsiębiorcą umowę na realizację usługi i umawia z przedsiębiorcą spotkanie,
które ma na celu zweryfikowanie - za pomocą pogłębionego wywiadu - poprawności oceny potencjału
eksportowego/sprzedaŜy na JRE dokonanej samodzielnie przez przedsiębiorcę w drugiej części
Kwestionariusza. Ocena będzie stanowiła podstawę do zakwalifikowania przedsiębiorstwa do
opracowania Planu Rozwoju Eksportu. Spotkanie przedstawiciela ID oraz przedsiębiorcy powinno odbyć
się w siedzibie przedsiębiorstwa, gdzie doradca zapozna się ze specyfiką przedsiębiorstwa. Ze względu na
konieczność uzyskania rzetelnych danych dotyczących przedsiębiorstwa wskazane jest aby w procesie
weryfikacji Kwestionariusza uczestniczyli: właściciel przedsiębiorstwa lub osoba zarządzająca
przedsiębiorstwem przez niego wskazana, oraz osoby odpowiedzialne za: finanse przedsiębiorstwa,
produkcję oraz za sprzedaŜ.
W przypadku, gdy zweryfikowane przez ID na podstawie pogłębionej analizy przedsiębiorstwa informacje
dotyczące bieŜącej sytuacji przedsiębiorcy i potencjału eksportowego nie potwierdzą zdolności
przedsiębiorstwa do eksportu nie zostanie przygotowany Plan Rozwoju Eksportu, a tym samym umowa
zawarta z ID nie jest dalej realizowana i przedsiębiorca nie ma moŜliwości ubiegania się
o dofinansowanie.
Jeśli po weryfikacji potencjału eksportowego na postawie pogłębionego wywiadu doradca stwierdzi, Ŝe
przedsiębiorstwo posiada zdolność do eksportu/sprzedaŜy na JRE, doradca wspólnie z przedsiębiorcą
przystępują do opracowywania Planu Rozwoju Eksportu, w którym opisana będzie bieŜąca sytuacja
przedsiębiorstwa w najwaŜniejszych obszarach funkcjonowania oraz prognozy zmian, analiza i wybór
rynku docelowego, źródła finansowania działalności eksportowej - w tym moŜliwości wsparcia
finansowego kosztów ubezpieczenia transakcji związanych z eksportem, analiza SWOT dla eksportu
danego towaru/usługi na wybranym rynku zagranicznym oraz opis celów i strategii eksportowej wraz
z wielkością niezbędnego budŜetu. Opracowanie Planu kończy usługę świadczoną przez ID.
Po opracowaniu Planu Rozwoju Eksportu przedsiębiorca przesyła do RIF (właściwej z punktu widzenia
siedziby wnioskodawcy) wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu. Projekt planowany do realizacji
musi zawierać co najmniej jeden z instrumentów moŜliwych do wyboru w ramach Działania oraz słuŜący
wdroŜeniu opracowanej strategii. Instrumenty ujęte we wniosku powinny być wskazane przez doradcę
w Planie Rozwoju Eksportu. Kopia Planu Rozwoju Eksportu stanowi załącznik do wniosku.
Przedsiębiorca jest zobowiązany do złoŜenia wniosku o dofinansowanie najpóźniej w terminie dwóch
miesięcy od zakończenia prac nad Planem Rozwoju Eksportu.
Wniosek podlega rejestracji przez RIF poprzez wprowadzenie go do lokalnego systemu informatycznego
i nadanie numeru.
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W RIF dokonywana jest ocena formalna wniosków o dofinansowanie, przeprowadzana metodą „zerojedynkową”. Jeśli wnioskodawca oraz jego projekt spełnia kryteria oceny formalnej, lecz wniosek
wymaga poprawy/uzupełnienia, RIF nawiązuje kontakt z wnioskodawcą w celu jego dopracowania. Po
dokonaniu przez wnioskodawcę wymaganych poprawek/uzupełnień RIF weryfikuje ich poprawność.
Wnioski poprawne pod względem formalnym podlegają rejestracji w krajowym systemie informatycznym
i są przekazywane do sekretarza KK. Następnie wnioski są przekazywane członkom KK w celu dokonania
oceny merytorycznej (dokonują jej zawsze dwie osoby). Ocena merytoryczna dokonywana jest na
podstawie dwóch rodzajów kryteriów: obligatoryjnych i fakultatywnych (ocena przeprowadzana jest
metodą „zero-jedynkową”).
W przypadku spełnienia wszystkich kryteriów oceny formalnej i wszystkich kryteriów oceny
merytorycznej obligatoryjnej wniosek jest wpisywany na listę projektów rekomendowanych do wsparcia.
WyŜszą pozycję uzyskają projekty, które dodatkowo spełniają minimum jedno kryterium merytoryczne
fakultatywne.
Pozytywną rekomendację uzyskują tylko te projekty, które spełniają wszystkie kryteria formalne i
merytoryczne obligatoryjne. Do wsparcia rekomendowane są projekty pozytywnie ocenione, do
wyczerpania środków finansowych.
W przypadku, gdy dostępny budŜet jest niewystarczający na udzielenie dofinansowania wszystkim
pozytywnie ocenionym projektom, wsparcie uzyskują projekty, które spełniają najwięcej kryteriów
merytorycznych fakultatywnych. W sytuacji, gdy kilka wniosków spełnia tę samą ilość kryteriów
fakultatywnych, o przyznaniu wsparcia decyduje kolejność wpłynięcia kompletnego wniosku do RIF.
Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania przekazywana jest do IW. IW weryfikuje listę
rekomendowanych wniosków i przekazuje do IP w celu akceptacji. Zaakceptowana przez IP lista
przekazywana jest do zatwierdzenia przez IZ. Po uzyskaniu informacji o zatwierdzeniu listy przez IZ, RIF
przygotowują umowy o dofinansowanie i przesyłają do wnioskodawcy do podpisu. Po zakończeniu
realizacji projektu beneficjent składa wniosek o płatność do RIF, która go weryfikuje i rekomenduje IW
wypłatę środków na rzecz beneficjenta.
Od dnia następującego po dniu złoŜenia wniosku wnioskodawca ma maksymalnie 24 miesiące na
realizację projektu.
Czas oceny wniosków
Proces od przesłania przez wnioskodawcę do IW kompletu dokumentów dotyczących projektu do chwili
poinformowania wnioskodawcy o zatwierdzeniu projektu do wsparcia trwa około 4 miesięcy.
Nabór wniosków
W trybie konkursowym – nabór ciągły do wyczerpania alokacji na dany rok.
Tryb odwoławczy
Zgodnie z procedurą odwoławczą zatwierdzoną przez IZ, stanowiącą załącznik do Szczegółowego opisu
osi prioryterowych PO IG.

System wyboru projektu systemowego PARP
Podmioty systemu wdraŜania działania 6.1
Wnioskodawca – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Przygotowuje wniosek i przesyła
go do IP. Po zatwierdzeniu przez IZ projektu do wsparcia, podpisuje umowę o dofinansowanie projektu.
Beneficjent – wnioskodawca, który podpisał umowę o dofinansowanie. Realizuje projekt zgodnie
z postanowieniami ww. umowy. Beneficjent składa do IP wnioski o płatność.
Instytucja Pośrednicząca (IP) – Minister Gospodarki, nadzoruje proces wyboru i realizacji projektu zawarcie umowy o dofinansowanie, monitoring i rozliczenie realizowanego przez beneficjenta projektu
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systemowego. Właściwy zespół merytoryczny w IP przeprowadza ocenę zgodności wniosku
o dofinansowanie z obowiązującymi kryteriami formalnymi, współpracuje z wnioskodawcą w zakresie
ewentualnych zmian/uzupełnień wniosku. Odpowiada za pracę ekspertów Komisji Oceny Projektów,
podpisuje umowę o dofinansowanie. Poświadcza wnioski o płatność, dokonuje refundacji części
poniesionych wydatków, przeprowadza wyrywkową kontrolę realizacji projektu na miejscu. Odpowiada
za przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi instytucjami w systemie wdraŜania oraz za system
rejestracji wniosków. Organizuje szkolenia i warsztaty dla beneficjenta oraz instytucji zaangaŜowanych
w system wdraŜania.
Instytucja Zarządzająca (IZ) - Minister Rozwoju Regionalnego - zatwierdza dokumenty związane
z realizacją działania, moŜe uczestniczyć w pracach Komisji Oceny Projektów. Zatwierdza projekt
systemowy beneficjenta działania.
Komisja Oceny Projektów (KOP) – pracownicy IP oraz ewentualnie eksperci zewnętrzni uczestniczący
w procesie oceny merytorycznej nadesłanego wniosku. Eksperci zewnętrzni powoływani są do oceny
projektów w oparciu o kryteria ustalone przez IP we współpracy z IZ. W pracach Komisji mogą równieŜ
uczestniczyć przedstawiciele IZ. KOP ocenia wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami w oparciu
o przyjęte dla działania 6.1 kryteria przez Komitet Monitorujący PO IG. Wynikiem prac KOP jest
rekomendacja projektu do wsparcia.
Dokumenty
Wniosek o dofinansowanie – wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, przygotowany przez
wnioskodawcę zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku, na określonym formularzu zamieszczonym
w powszechnie dostępnej sieci tele-informatycznej. Wniosek zawiera opis planowanego przedsięwzięcia,
w tym m. in. dane wnioskodawcy, opis zasobów, cel realizacji projektu, planowane działania itp.,
oczekiwane rezultaty, budŜet wraz z wyszczególnieniem kategorii wydatków kwalifikowanych i źródłami
finansowania oraz niezbędne załączniki potwierdzające stopień gotowości projektu do realizacji.
Ocena projektów
Wnioskodawca przesyła do IP wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej i papierowej, który
podlega rejestracji poprzez wprowadzenie go do lokalnego systemu informatycznego i nadanie numeru.
Następnie w ciągu 10 dni roboczych od daty wpływu podlega weryfikacji przez pracowników IP, podczas
której sprawdzane jest, czy przedsięwzięcie opisane we wniosku spełnia obowiązujące kryteria formalne.
Jeśli pierwsza weryfikacja jest pozytywna, lecz wniosek wymaga poprawy/uzupełnienia, IP nawiązuje
kontakt z wnioskodawcą w celu jego dopracowania. Wnioskodawca na poprawę/uzupełnienie wniosku ma
5 dni od daty poinformowania przez IP o takiej konieczności.
Po dokonaniu poprawek/uzupełnień oraz pozytywnej ocenie formalnej, wniosek podlega rejestracji
w krajowym systemie informatycznym i jest kierowany do oceny merytorycznej przeprowadzanej metodą
„zero-jedynkową” przez KOP. KOP moŜe prosić wnioskodawcę o dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
Wnioskodawca na wezwanie IP moŜe uzupełnić przedstawioną dokumentację.
Projekt wraz z rekomendacją KOP (pozytywną i negatywną) jest kierowany do zatwierdzenia IZ.
IP informuje beneficjenta o przyznaniu wsparcia, a następnie przygotowuje umowę o dofinansowanie.
Wnioskodawca składa dokumenty niezbędne do podpisania umowy. Podpisanie umowy przez beneficjenta
następuje w siedzibie IP lub umowa jest przesyłana wnioskodawcy do podpisu pocztą.
Czas oceny wniosków
Proces od przesłania przez wnioskodawcę do IP kompletu dokumentów dotyczących projektu do chwili
poinformowania wnioskodawcy o przyznaniu wsparcia trwa około 3 miesięcy.
Nabór wniosków
Nie dotyczy.
Tryb odwoławczy
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Nie dotyczy.
Działanie 6.2 – Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych
terenów inwestycyjnych
W ramach działania 6.2 wspierane będą projekty:
1. Systemowy56 Ministerstwa Gospodarki.
2.Wybierane w trybie konkursowym - poddziałanie 6.2.2. Wsparcie działań studyjno – koncepcyjnych
w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych „od podstaw”.

Ocena projektu systemowego Ministerstwa Gospodarki
Podmioty systemu wdraŜania poddziałania 6.2.1
Wnioskodawca – Departament Instrumentów Wsparcia w Ministerstwie Gospodarki (DIW). Przygotowuje
wniosek o dofinansowanie i przesyła go do IP. Po zatwierdzeniu przez IZ projektu do wsparcia,
podpisuje umowę o dofinansowanie projektu.
Beneficjent – wnioskodawca, który podpisał umowę o dofinansowanie. Realizuje projekt zgodnie
z postanowieniami ww. umowy. Beneficjent składa do IP wnioski o płatność.
Instytucja Pośrednicząca (IP) – Minister Gospodarki, odpowiada za proces wyboru i realizacji projektu monitoring i rozliczenie realizowanego projektu systemowego. Właściwy zespół merytoryczny w IP
przeprowadza ocenę zgodności wniosku o dofinansowanie z obowiązującymi kryteriami formalnymi,
współpracuje z wnioskodawcą w zakresie ewentualnych zmian/uzupełnień wniosku. Odpowiada za pracę
ekspertów oraz Komisji Oceny Projektów. Poświadcza wnioski o płatność, przeprowadza wyrywkową
kontrolę realizacji projektu na miejscu. Odpowiada za przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi
instytucjami w systemie wdraŜania oraz za system rejestracji wniosków. Organizuje szkolenia i warsztaty
dla beneficjenta oraz instytucji zaangaŜowanych w system wdraŜania.
Instytucja Zarządzająca (IZ) - Minister Rozwoju Regionalnego - zatwierdza dokumenty związane
z realizacją działania, moŜe uczestniczyć w pracach Komisji Oceny Projektów. Zatwierdza projekt
systemowy do wsparcia oraz zawiera umowę o dofinansowanie projektu. Odpowiada za kontrolę
prawidłowości realizacji projektu na miejscu, co jednak nie ogranicza prawa Instytucji Pośredniczącej do
przeprowadzania odrębnych kontroli.
Komisja Oceny Projektów (KOP) – pracownicy IP oraz ewentualnie eksperci zewnętrzni uczestniczący
w procesie oceny merytorycznej nadesłanego wniosku. Eksperci zewnętrzni powoływani są do oceny
projektów w oparciu o kryteria ustalone przez IP we współpracy z IZ. W pracach Komisji mogą równieŜ
uczestniczyć przedstawiciele IZ. KOP ocenia wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami w oparciu
o przyjęte dla poddziałania 6.2.1 kryteria przez Komitet Monitorujący PO IG. Wynikiem prac KOP jest
rekomendacja projektu do wsparcia.
Dokumenty
Wniosek o dofinansowanie – wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, przygotowany przez
wnioskodawcę zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku, na określonym formularzu zamieszczonym
w powszechnie dostępnej sieci tele-informatycznej. Wniosek zawiera opis planowanego przedsięwzięcia,
w tym m. in. dane wnioskodawcy, opis zasobów, cel realizacji projektu, planowane działania itp.,
oczekiwane rezultaty, budŜet wraz z wyszczególnieniem kategorii wydatków kwalifikowanych i źródłami
finansowania oraz niezbędne załączniki potwierdzające stopień gotowości projektu do realizacji.
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Projekt systemowy, zgodnie z art. 28 ust. 1, pkt 2 znowelizowanej ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju, polega na dofinansowaniu realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych
przepisach.
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Ocena projektów
Wnioskodawca przesyła do IP wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej i elektronicznej, który
podlega rejestracji poprzez wprowadzenie go do lokalnego systemu informatycznego i nadanie numeru.
Następnie w ciągu 10 dni roboczych od daty wpływu podlega weryfikacji przez pracowników IP, podczas
której sprawdzane jest, czy przedsięwzięcie opisane we wniosku spełnia obowiązujące kryteria formalne.
Jeśli pierwsza weryfikacja jest pozytywna, lecz wniosek wymaga poprawy/uzupełnienia, IP nawiązuje
kontakt z wnioskodawcą w celu jego dopracowania. Wnioskodawca na poprawę/uzupełnienie wniosku ma
5 dni od daty poinformowania przez IP o takiej konieczności.
Po dokonaniu poprawek/uzupełnień oraz pozytywnej ocenie formalnej, wniosek podlega rejestracji
w krajowym systemie informatycznym i jest kierowany do oceny merytorycznej dokonywanej przez KOP
w systemie „zero-jedynkowym”. KOP moŜe prosić wnioskodawcę o dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
Wnioskodawca na wezwanie IP moŜe uzupełnić przedstawioną dokumentację.
Projekt wraz z rekomendacją KOP (pozytywną) jest kierowany do zatwierdzenia IZ.
IZ informuje beneficjenta o przyznaniu wsparcia i przesyła tę informację do IP, a następnie przygotowuje
umowę o dofinansowanie. Wnioskodawca składa dokumenty niezbędne do podpisania umowy. Podpisanie
umowy przez beneficjenta następuje w siedzibie IZ lub umowa jest przesyłana wnioskodawcy do podpisu
pocztą.
Czas oceny wniosków
Proces od przesłania przez wnioskodawcę do IP kompletu dokumentów dotyczących projektu do chwili
poinformowania wnioskodawcy o przyznaniu wsparcia trwa około 3 miesięcy.
Nabór wniosków
Nie dotyczy.
Tryb odwoławczy
Nie dotyczy.

System wyboru projektów w trybie konkursowym
Opis podmiotów systemu wdraŜania poddziałania 6.2.2
Wnioskodawca – przygotowuje wniosek i przesyła go do IW wraz z załącznikami. Po zatwierdzeniu przez
IZ projektu do wsparcia, IW podpisuje umowę o dofinansowanie projektu.
Beneficjent – wnioskodawca, który podpisał umowę o dofinansowanie. Realizuje projekt zgodnie
z postanowieniami ww. umowy. Beneficjent składa do IW wnioski o płatność.
Instytucja WdraŜająca (IW) – Minister Gospodarki (DIW) odpowiada za proces oceny i wyboru
projektów, zawierania umów o dofinansowanie, monitoring i rozliczenie realizowanych przez
Beneficjentów projektów. Właściwi pracownicy IW przeprowadzają ocenę zgodności wniosku
o dofinansowanie z obowiązującymi kryteriami formalnymi, współpracują z wnioskodawcą w zakresie
ewentualnych uzupełnień wniosku. IW odpowiada ponadto za pracę Komisji Konkursowej, przygotowuje
listę projektów rekomendowanych do wsparcia. Uczestniczy w rozpatrywaniu odwołań zgodnie
z procedurą odwoławczą zatwierdzoną przez IZ. Poświadcza wnioski o płatność, dokonuje refundacji
części poniesionych wydatków, przeprowadza wyrywkową kontrolę realizacji projektów na miejscu.
Odpowiada za system rejestracji wniosków.
Instytucja Pośrednicząca (IP) - Minister Gospodarki, nadzoruje prawidłowy przebieg wyboru i realizacji
projektów - uczestniczy w kontroli systemowej IW oraz w kontrolach realizacji projektów na miejscu,
zatwierdzoną przez IZ, moŜe uczestniczyć w pracach Komisji Konkursowej. Akceptuje listę projektów
rekomendowanych do wsparcia, przygotowaną w wyniku prac Komisji Konkursowej.
Instytucja Zarządzająca (IZ) - Minister Rozwoju Regionalnego, zatwierdza dokumenty związane
z realizacją działania, uczestniczy w kontroli systemowej IW i IP, uczestniczy w rozpatrywaniu odwołań
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zgodnie z zatwierdzoną procedurą odwoławczą, moŜe uczestniczyć w pracach Komisji Konkursowej.
Zatwierdza listę projektów rekomendowanych do wsparcia, przygotowaną w wyniku prac Komisji
Konkursowej.
Komisja Konkursowa – pracownicy IW oraz eksperci zewnętrzni uczestniczący w procesie oceny
merytorycznej wniosków oraz w procedurze odwoławczej. Eksperci zewnętrzni powoływani są do oceny
projektów w oparciu o kryteria ustalone przez IW we współpracy z IP/IZ. KK ocenia projekty w oparciu
o przyjęte dla danego działania kryteria przez Komitet Monitorujący PO IG. W pracach Komisji mogą
równieŜ uczestniczyć przedstawiciele IP i IZ. Wynikiem prac Komisji jest lista projektów
rekomendowanych do wsparcia.
Dokumenty
Wniosek o dofinansowanie – wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, przygotowany przez
wnioskodawcę zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku, na określonym formularzu zamieszczonym
w powszechnie dostępnej sieci tele-informatycznej. Wniosek zawiera opis planowanego przedsięwzięcia,
w tym m. in. dane wnioskodawcy, opis zasobów, cel realizacji projektu, planowane działania itp.,
oczekiwane rezultaty, budŜet wraz z wyszczególnieniem kategorii wydatków kwalifikowanych i źródłami
finansowania oraz niezbędne załączniki potwierdzające stopień gotowości projektu do realizacji.
Ocena projektu
Wnioskodawca dostarcza do IW elektroniczną i papierową wersję wniosku o dofinansowanie wraz
z wymaganymi załącznikami.
IW rejestruje wniosek w lokalnym systemie informatycznym i potwierdza spójność wszystkich złoŜonych
przez wnioskodawcę dokumentów. Dokonuje równieŜ weryfikacji formalnej złoŜonych dokumentów.
W przypadku braków formalnych wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia w przeciągu 5 dni
roboczych. JeŜeli wnioskodawca nie uzupełni braków w wymaganym terminie wniosek zostaje
wykluczony z dalszej oceny.
Wniosek po pozytywnej ocenie formalnej, podlega rejestracji w krajowym systemie informatycznym
i zostaje przekazany do oceny merytorycznej dokonywanej przez Komisję Konkursową w systemie „zerojedynkowym” w zakresie kryteriów merytorycznych obligatoryjnych oraz - „punktowym”, w przypadku
kryteriów merytorycznych fakultatywnych. W przypadku, gdy dostępny budŜet nie wystarczy na
dofinansowanie wszystkich pozytywnie ocenionych projektów, wsparcie uzyskują projekty, które uzyskają
najwięcej punktów po ocenie kryteriów merytorycznych fakultatywnych.
Lista projektów z rekomendacją Komisji Konkursowej (pozytywną lub negatywną) jest przekazywana do
akceptacji IP. W przypadku akceptacji, IP przekazuje listę do zatwierdzenia IZ.
Po zatwierdzeniu przez IZ lista projektów objętych wsparciem jest publikowana na stronie internetowej
IW. IW informuje beneficjenta o przyznaniu wsparcia, a następnie przygotowuje umowę
o dofinansowanie.
Czas oceny wniosków
Proces od przesłania przez wnioskodawcę do IW kompletu dokumentów dotyczących projektu do chwili
poinformowania wnioskodawcy o przyznaniu wsparcia trwa około 3 miesięcy.
Nabór wniosków
W trybie konkursowym – nabór w ramach rund aplikacyjnych organizowanych co kwartał.
Tryb odwoławczy
Zgodnie z procedurą odwoławczą zatwierdzoną przez IZ, stanowiącą załącznik do Szczegółowego opisu
osi prioryterowych PO IG.
Tryb indywidualny
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Nie dotyczy.
Działanie 6.3 – Promocja turystycznych walorów Polski
W ramach działania 6.3 realizowany będzie tylko projekt systemowy57 Polskiej Organizacji Turystycznej.
Podmioty systemu wdraŜania działania 6.3
Wnioskodawca – Polska Organizacja Turystyczna (POT). Przygotowuje wniosek i przesyła go do IP. Po
zatwierdzeniu przez IZ projektu do wsparcia, podpisuje umowę o dofinansowanie projektu.
Beneficjent – wnioskodawca, który podpisał umowę o dofinansowanie. Realizuje projekt zgodnie
z postanowieniami ww. umowy. Beneficjent składa do IP wnioski o płatność.
Instytucja Pośrednicząca (IP) – Minister Gospodarki, nadzoruje proces wyboru i realizacji projektu
systemowego - zawarcie umowy o dofinansowanie, monitoring i rozliczenie realizowanego przez
beneficjenta projektu systemowego. Właściwy zespół merytoryczny w IP przeprowadza ocenę zgodności
wniosku o dofinansowanie z obowiązującymi kryteriami formalnymi, współpracuje z wnioskodawcą
w zakresie ewentualnych zmian/uzupełnień wniosku. Odpowiada za pracę ekspertów, Komisji Oceny
Projektów. Poświadcza wnioski o płatność, dokonuje refundacji części poniesionych wydatków,
przeprowadza wyrywkową kontrolę realizacji projektu na miejscu. Odpowiada za przepływ informacji
pomiędzy poszczególnymi instytucjami w systemie wdraŜania oraz za system rejestracji wniosków.
Organizuje szkolenia i warsztaty dla beneficjenta oraz instytucji zaangaŜowanych w system wdraŜania.
Instytucja Zarządzająca (IZ) - Minister Rozwoju Regionalnego - zatwierdza dokumenty związane
z realizacją działania, moŜe uczestniczyć w pracach Komisji Oceny Projektów. Zatwierdza projekt
systemowy beneficjenta działania (POT).
Komisja Oceny Projektów (KOP) – pracownicy IP oraz ewentualnie eksperci zewnętrzni uczestniczący
w procesie oceny merytorycznej nadesłanego wniosku. Eksperci zewnętrzni powoływani są do oceny
projektu w oparciu o kryteria ustalone przez IP we współpracy z IZ. W pracach Komisji mogą równieŜ
uczestniczyć przedstawiciele IZ. KOP ocenia wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami w oparciu
o przyjęte dla danego działania kryteria przez Komitet Monitorujący PO IG. Wynikiem prac KOP jest
rekomendacja projektu do wsparcia.
Dokumenty
Wniosek o dofinansowanie – wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, przygotowany przez
wnioskodawcę zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku, na określonym formularzu zamieszczonym
w powszechnie dostępnej sieci tele-informatycznej. Wniosek zawiera opis planowanego przedsięwzięcia,
w tym m. in. dane wnioskodawcy, opis zasobów, cel realizacji projektu, planowane działania itp.,
oczekiwane rezultaty, budŜet wraz z wyszczególnieniem kategorii wydatków kwalifikowanych i źródłami
finansowania oraz niezbędne załączniki potwierdzające stopień gotowości projektu do realizacji
Ocena projektu
Wnioskodawca przesyła do IP wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej i elektronicznej, który
podlega rejestracji poprzez wprowadzenie go do lokalnego systemu informatycznego i nadanie numeru.
Następnie podlega weryfikacji przez pracowników IP, podczas której sprawdzane jest, czy
przedsięwzięcie opisane we wniosku spełnia obowiązujące kryteria formalne. Jeśli pierwsza weryfikacja
jest pozytywna, lecz wniosek wymaga poprawy/uzupełnienia, IP nawiązuje kontakt z wnioskodawcą w
celu jego dopracowania. Wnioskodawca na poprawę/uzupełnienie wniosku ma 5 dni od daty
poinformowania przez IP o takiej konieczności.
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Projekt systemowy, zgodnie z art. 28 ust. 1, pkt 2 znowelizowanej ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju, polega na dofinansowaniu realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych
przepisach.
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Po dokonaniu poprawek/uzupełnień oraz pozytywnej ocenie formalnej, wniosek podlega rejestrsacji
w krajowym systemie informatycznym i jest kierowany do oceny merytorycznej dokonywanej w systemie
„zero-jedynkowym” przez KOP. KOP moŜe prosić wnioskodawców o dodatkowe informacje
i wyjaśnienia. Wnioskodawca na wezwanie IP moŜe uzupełnić przedstawioną dokumentację.
Projekt wraz z rekomendacją KOP (pozytywną i negatywną) jest kierowany do zatwierdzenia IZ.
IP informuje beneficjenta o przyznaniu wsparcia, a następnie przygotowuje umowę o dofinansowanie.
Wnioskodawca składa dokumenty niezbędne do podpisania umowy. Podpisanie umowy przez beneficjenta
następuje w siedzibie IP lub umowa jest przesyłana wnioskodawcy do podpisu pocztą..
Czas oceny wniosków
Proces od przesłania przez wnioskodawcę do IP kompletu dokumentów dotyczących projektu do chwili
poinformowania wnioskodawcy o przyznaniu wsparcia trwa około 3 miesięcy.
Nabór wniosków
Nie dotyczy.
Tryb odwoławczy
Nie dotyczy.
Działanie 6.4 – Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym
W ramach działania 6.4 wspierane będą tylko projekty indywidualne zamieszczone w Obwieszczeniu
Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (M.P. Nr 27 poz.260).
System oceny projektów indywidualnych
Zgodnie z trybem przewidzianym w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 stycznia 2008
r. w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych zgodnych z art.
28 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju58.
Opis podmiotów systemu wdraŜania
Wnioskodawca – przygotowuje wniosek o dofinansowanie. Po zatwierdzeniu przez IZ projektu do
wsparcia, wnioskodawca podpisuje umowę o dofinansowanie projektu.
Beneficjent – wnioskodawca, który podpisał umowę o dofinansowanie. Realizuje projekt zgodnie z
postanowieniami ww. umowy.
Instytucja WdraŜająca (IW) – Polska Organizacja Turystyczna (POT), odpowiedzialna za proces oceny
projektów, zawieranie umów o dofinansowanie, monitoring i rozliczenie realizowanych przez
Beneficjentów projektów. Właściwy zespół merytoryczny w POT przeprowadza ocenę zgodności wniosku
o dofinansowanie, w tym studium wykonalności z kryteriami formalnymi, współpracuje z wnioskodawcą
w zakresie ewentualnych uzupełnień wniosku, odpowiada za ocenę formalną i merytoryczną złoŜonych
dokumentów, zgodnie z kryteriami zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący PO IG, przygotowuje
listę projektów rekomendowanych do wsparcia, poświadcza wnioski o płatność, dokonuje refundacji
części poniesionych wydatków, przeprowadza wyrywkową kontrolę realizacji projektów na miejscu,
organizuje szkolenia i warsztaty dla beneficjentów oraz instytucji zaangaŜowanych w system wdraŜania.
Instytucja Pośrednicząca (IP) – Minister Gospodarki, nadzoruje prawidłowy przebieg oceny i wyboru
projektów, akceptuje dokumenty związane z realizacją działania, uczestniczy w kontroli systemowej IW
oraz w kontrolach realizacji projektów na miejscu, moŜe uczestniczyć w pracach Komisji Oceny
Projektów, akceptuje projekt indywidualny.
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Wytyczne dostępne są na stronie internetowej MRR – zakładka „Obowiązujące wytyczne MRR”.
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Instytucja Zarządzająca (IZ) – Minister Rozwoju Regionalnego - zatwierdza dokumenty związane z
realizacją działania, uczestniczy w kontroli systemowej IW i IP, moŜe uczestniczyć w pracach Komisji
Oceny Projektów, zatwierdza projekt indywidualny do wsparcia.
Komisja Oceny Projektów (KOP) – pracownicy IW oraz ewentualnie eksperci zewnętrzni uczestniczący w
procesie oceny merytorycznej nadesłanego wniosku. Eksperci zewnętrzni powoływani są do oceny
projektów w oparciu o kryteria ustalone przez IW we współpracy z IP/IZ. W pracach KOP mogą równieŜ
uczestniczyć przedstawiciele IP i IZ. KOP ocenia wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami w
oparciu o przyjęte dla danego działania kryteria przez Komitet Monitorujący PO IG. Wynikiem prac KOP
jest rekomendacja projektu do wsparcia.
Dokumenty
Wniosek o dofinansowanie – wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, przygotowany przez
wnioskodawcę zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku, na określonym formularzu zamieszczonym w
powszechnie dostępnej sieci tele-informatycznej. Wniosek zawiera opis planowanego przedsięwzięcia, w
tym m. in. dane wnioskodawcy, opis zasobów, cel realizacji projektu, planowane działania, oczekiwane
rezultaty, budŜet wraz z wyszczególnieniem kategorii wydatków kwalifikowanych i źródłami
finansowania oraz wymagane załączniki.
Ocena projektu
Wnioskodawca przesyła do IW wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej i papierowej Wniosek
podlega rejestracji poprzez wprowadzenie go do lokalnego systemu informatycznego i nadanie numeru.
Następnie podlega weryfikacji przez pracowników właściwego zespołu merytorycznego IW, podczas
której sprawdzane jest, czy przedsięwzięcie opisane we wniosku spełnia obowiązujące kryteria formalne.
Jeśli pierwsza weryfikacja jest pozytywna, lecz wniosek wymaga poprawy/uzupełnienia, IW nawiązuje
kontakt z wnioskodawcą w celu jego dopracowania.
Po dokonaniu poprawek/uzupełnień oraz pozytywnej ocenie formalnej, wniosek podlega rejestracji w
krajowym systemie informatycznym i jest kierowany do oceny merytorycznej dokonywanej w systemie
„zero-jedynkowym” przez KOP. KOP moŜe prosić wnioskodawców o dodatkowe informacje i
wyjaśnienia. Wnioskodawca na wezwanie IW uzupełnia przedstawioną dokumentację.
Projekty wraz z pozytywną rekomendacją KOP są kierowane do akceptacji IP. Po akceptacji IP przekazuje
listę do zatwierdzenia przez IZ. Po zatwierdzeniu listy przez IZ informacja o projektach zatwierdzonych
do wsparcia umieszczana jest na stronach IW.
IW informuje beneficjentów o przyznaniu wsparcia, a następnie przygotowuje umowy o dofinansowanie.
Wnioskodawca składa dokumenty niezbędne do podpisania umowy. Podpisanie umowy przez beneficjenta
następuje w siedzibie IW lub umowa jest przesyłana wnioskodawcy do podpisu pocztą.
Czas oceny wniosków
Proces od przesłania przez wnioskodawcę do IW kompletu dokumentów dotyczących projektu do chwili
poinformowania Wnioskodawcy o przyznaniu wsparcia trwa około 3 miesięcy.
Nabór wniosków
Wnioskodawcy znajdujący się na głównej liście projektów indywidualnych przekazują do IW wnioski o
dofinansowanie w terminie wskazanym w umowie na przygotowanie projektu do realizacji (pre-umowie).
Wnioskodawcy z listy rezerwowej projektów indywidualnych mogą złoŜyć wniosek o dofinansowanie
wyłącznie po powiadomieniu przez IW, Ŝe w ramach dostępnej na działanie alokacji, uwolniły się środki
pozwalające na realizację projektu.
Tryb odwoławczy
Nie dotyczy
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Działanie 6.5 – Promocja polskiej gospodarki
W ramach działania 6.5 realizowany będzie tylko projekt systemowy59 Ministerstwa Gospodarki.
Ocena projektu systemowego MG
Wnioskodawca – Departament Instrumentów Wsparcia w Ministerstwie Gospodarki (DIW). Przygotowuje
wniosek i przesyła go do IP. Po zatwierdzeniu przez IZ projektu do wsparcia, podpisuje umowę
o dofinansowanie projektu.
Beneficjent – wnioskodawca, który podpisał umowę o dofinansowanie. Realizuje projekt zgodnie
z postanowieniami ww. umowy. Beneficjent składa do IP wnioski o płatność.
Instytucja Pośrednicząca (IP) – Minister Gospodarki, odpowiada za proces wyboru i realizacji projektu monitoring i rozliczenie projektu systemowego. Właściwy zespół merytoryczny w IP przeprowadza ocenę
zgodności wniosku o dofinansowanie z obowiązującymi kryteriami formalnymi, współpracuje
z wnioskodawcą w zakresie ewentualnych zmian/uzupełnień wniosku. Odpowiada za pracę ekspertów
oraz Komisji Oceny Projektów . Poświadcza wnioski o płatność, przeprowadza wyrywkową kontrolę
realizacji projektu na miejscu. Odpowiada za przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi instytucjami
w systemie wdraŜania oraz za system rejestracji wniosku. Organizuje szkolenia i warsztaty dla
beneficjenta oraz instytucji zaangaŜowanych w system wdraŜania.
Instytucja Zarządzająca (IZ) - Minister Rozwoju Regionalnego - zatwierdza dokumenty związane
z realizacją działania, moŜe uczestniczyć w pracach Komisji Oceny Projektów. Zatwierdza projekt
systemowy do wsparcia oraz zawiera umowę o dofinansowanie projektu. Odpowiada za kontrolę
prawidłowości realizacji projektu na miejscu, co jednak nie ogranicza prawa Instytucji Pośredniczącej do
przeprowadzania odrębnych kontroli.
Komisja Oceny Projektów (KOP) – pracownicy IP oraz ewentualnie eksperci zewnętrzni uczestniczący
w procesie oceny merytorycznej nadesłanego wniosku. Eksperci zewnętrzni powoływani są do oceny
projektu w oparciu o kryteria ustalone przez IP we współpracy z IZ. W pracach Komisji mogą równieŜ
uczestniczyć przedstawiciele IZ. KOP ocenia wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami w oparciu
o przyjęte dla danego działania kryteria przez Komitet Monitorujący PO IG. Wynikiem prac KOP jest
rekomendacja projektu do wsparcia.
Dokumenty
Wniosek o dofinansowanie – wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, przygotowany przez
wnioskodawcę zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku, na określonym formularzu zamieszczonym
w powszechnie dostępnej sieci tele-informatycznej. Wniosek zawiera opis planowanego przedsięwzięcia,
w tym m. in. dane wnioskodawcy, opis zasobów, cel realizacji projektu, planowane działania itp.,
oczekiwane rezultaty, budŜet wraz z wyszczególnieniem kategorii wydatków kwalifikowanych i źródłami
finansowania oraz niezbędne załączniki potwierdzające stopień gotowości projektu do realizacji.
Ocena projektów
Wnioskodawca przesyła do IP wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej i papierowej, który
podlega rejestracji poprzez wprowadzenie go do lokalnego systemu informatycznego i nadanie numeru.
Następnie w ciągu 10 dni roboczych od daty wpływu podlega weryfikacji przez pracowników IP, podczas
której sprawdzane jest, czy przedsięwzięcie opisane we wniosku spełnia obowiązujące kryteria formalne.
Jeśli pierwsza weryfikacja jest pozytywna, lecz wniosek wymaga poprawy/uzupełnienia, IP nawiązuje
kontakt z wnioskodawcą w celu jego dopracowania. Wnioskodawca na poprawę/uzupełnienie wniosku ma
5 dni od daty poinformowania przez IP o takiej konieczności.
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Projekt systemowy, zgodnie z art. 28 ust. 1, pkt 2 znowelizowanej ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju, polega na dofinansowaniu realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych
przepisach.

250

Po dokonaniu poprawek/uzupełnień oraz pozytywnej ocenie formalnej, wniosek podlega rejestracji
w krajowym systemie informatycznym i jest kierowany do oceny merytorycznej dokonywanej w systemie
„zero-jedynkowym” przez KOP. KOP moŜe prosić wnioskodawców o dodatkowe informacje
i wyjaśnienia. Wnioskodawca na wezwanie IP moŜe uzupełnić przedstawioną dokumentację.
Projekt wraz z rekomendacją KOP (pozytywną i negatywną) jest kierowany do zatwierdzenia IZ.
IZ informuje beneficjenta o przyznaniu wsparcia i przesyła tę informację do IP, a następnie przygotowuje
umowę o dofinansowanie. Wnioskodawca składa dokumenty niezbędne do podpisania umowy. Podpisanie
umowy przez beneficjenta następuje w siedzibie IZ lub umowa jest przesyłana wnioskodawcy do podpisu
pocztą.
Czas oceny wniosków
Proces od przesłania przez wnioskodawcę do IP kompletu dokumentów dotyczących projektu do chwili
poinformowania wnioskodawcy o przyznaniu wsparcia trwa około 3 miesięcy.
Nabór wniosków
Nie dotyczy.
Tryb odwoławczy
Nie dotyczy.
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Priorytet 7 – Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji
W ramach 7. osi priorytetowej wspierane będą projekty:
1. indywidualne60, zamieszczone w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 marca
2008 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
na lata 2007-2013 (M.P. z dnia 2 kwietnia 2008 r. Nr 27, poz. 260),
2. systemowy61 Władzy WdraŜającej Programy Europejskie „Stworzenie centrum kompetencji w zakresie
wsparcia działań MSWiA w koordynacji wdraŜania projektów kluczowych Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego”.

System wyboru projektów indywidualnych
Zasady ubiegania się o dofinansowanie, zarządzanie i monitoring projektów umieszczonych na liście
projektów indywidualnych, podlegają odrębnym procedurom określonym w Wytycznych nr 7 Ministra
Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów
indywidualnych, zgodnych z art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju.
Opis podmiotów systemu wdraŜania
Wnioskodawca - przygotowuje wniosek i składa do IW. Po akceptacji przez IZ projektu do wsparcia
podpisuje umowę o dofinansowanie realizacji projektu.
Beneficjent – wnioskodawca, który podpisał umowę o dofinansowanie i realizuje projekt zgodnie z jej
postanowieniami. Przedkłada wniosek o płatność do Instytucji WdraŜającej.
Instytucja WdraŜająca (IW) – Władza WdraŜająca Programy Europejskie (WWPE), odpowiada za ocenę
formalną wniosków o dofinansowanie na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet
Monitorujący PO IG. Współuczestniczy w wyborze ekspertów dokonujących oceny merytorycznej
wniosków, po zatwierdzeniu przez IZ listy projektów rekomendowanych do dofinansowania podpisuje
umowy o dofinansowanie, dokonuje płatności na rzecz beneficjentów, poświadcza wydatki, przeprowadza
kontrolę realizacji projektów, w tym wizyty na miejscu, prowadzi działalność informacyjną i szkoleniową.
IW moŜe zlecić ww. czynności instytucji zewnętrznej, wybranej w drodze przetragu.
Instytucja Pośrednicząca (IP) - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA), nadzoruje
prawidłowość procesu wyboru i realizacji projektów -, zawiera z beneficjentami umowy na przygotowanie
projektu do realizacji (tzw. pre-umowy) zgodnie z wzorem uzgodnionym pomiędzy IP i IZ, monitoruje
i nadzoruje prawidłowe i terminowe przygotowanie do realizacji oraz wdroŜenie projektów
indywidualnych, powołuje ekspertów dokonujących oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie,
uczestniczy w kontroli systemowej IW, kontrolach realizacji projektów na miejscu oraz w ewaluacji
wdraŜania, odpowiada za przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi instytucjami w systemie
wdraŜaniaodpowiada za czynności związane z procesem notyfikowania do KE duŜych projektów
w rozumieni prawa wspólnotowego.
Instytucja Zarządzająca (IZ) – Minister Rozwoju Regionalnego, zatwierdza dokumenty związane
z realizacją działania, zatwierdza przekazywane przez IP listy projektów rekomendowanych do
dofinansowania,

60

Projekt indywidualny, zgodnie z art. 28 ust. 1, pkt 1 znowelizowanej ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju, to projekt o strategicznym znaczeniu dla realizacji programu, wskazany przez instytucję
zarządzającą zgodnie z kryteriami zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący
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Projekt systemowy, zgodnie z art. 28 ust. 1, pkt 2 znowelizowanej ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju, polega na dofinansowaniu realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach.
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Komisja Ocniająca (KO) – zespół, którego zadaniem jest ocena wniosków pod względem merytorycznym,
zgodnie z kryteriami wyboru projektów zaakceptowanymi przez Komitet Monitorujący PO IG.
Członkowie KO powoływani są przez IP, na podstawie dokumentów uzgodnionych z IZ. W pracach KO
mogą równieŜ uczestniczyć eksperci zewnętrzni oraz przedstawiciele IZ. Efektem prac KO jest
pozytywna lub negatywna rekomendacja projektu indywidualnego do wsparcia.
Eksperci – eksperci z listy prowadzonej przez MRR lub eksperci związani m.in. z jednostkami badawczorozwojowym, z uczelniami wyŜszymi, stowarzyszeniami, bądź samorządami zawodowymi, którzy
przeprowadzają ocenę merytoryczną projektów w ramach KO.
Dokumenty
Wniosek o dofinansowanie – wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, przygotowany przez
wnioskodawcę zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku, na formularzu zamieszczonym w ogólno
dostępnym systemie tele-informatycznym. Zawiera opis planowanego przedsięwzięcia, w tym m.in.: dane
wnioskodawcy, cel realizacji projektu, planowane działania, oczekiwane rezultaty, planowany budŜet
projektu wraz z wyszczególnieniem kategorii wydatków kwalifikowanych i źródłami finansowania oraz
wymaganymi załącznikami.
Ocena projektu
Procedura wyboru projektu jest przeprowadzana dwuetapowo w oparciu o kryteria formalne
i merytoryczne przyjęte przez Komitet Monitorujący PO IG.
Wnioskodawca przesyła do IW wniosek w wersji elektronicznej i papierowej. Wniosek podlega rejestracji
w loklanym systemie informtycznym. Ocena formalna oraz rejestracja przeprowadzana jest przez
pracowników IW. Jeśli weryfikacja jest pozytywna, lecz wniosek wymaga poprawy/uzupełnienia, IP
nawiązuje kontakt z wnioskodawcą w celu jego dopracowania. Uzupełniony wniosek jest ponownie
kierowany do oceny formalnej. Jeśli ponowna ocena jest negatywna, wniosek jest odrzucany.
W przypadku pozytywnej oceny formalnej, projekt jest rejestrowany przez pracowników IW w krajowym
systemie informatycznym i przekazywany do oceny merytorycznej dokonywanej w systemie „zerojedynkowym” przez ekspertów, wchodzących w skład KO. W wyniku oceny merytorycznej powstaje lista
projektów wraz z rekomendacją udzielenia lub nie udzielenia dofinansowania. Ostateczną decyzję
o udzieleniu lub odmowie udzielenia dofinansowania podejmuje IZ. Umowy o dofinansowanie podpisuje
upowaŜniony pracownik IW.
W przypadku projektów indywidualnych realizowanych przez MSWiA wniosek składany jest
bezpośrednio do IZ. IZ odpowiada za jego ocenę formalną i merytoryczną. Po pozytywnej ocenie projektu
IZ zawiera z wnioskodawcą umowę o dofinansowanie.
Czas oceny wniosków
Proces od przesłania przez wnioskodawcę do IW kompletu dokumentów dotyczących projektu do chwili
podpisania umowy trwa nie więcej niŜ 6 miesięcy licząc od momentu złoŜenia wniosku.
Nabór wniosków
Wnioskodawcy znajdujący się na liście projektów indywidualnych przekazują do IW wnioski
o dofinansowanie w terminie wskazanym w umowach na przygotowanie projektu do realizacji
(pre-umowach).
Tryb odwoławczy
Nie dotyczy.
Opis podmiotów systemu wdraŜania dla projektów indywidualnych, których beneficjentem jest IP
Wnioskodawca – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA). Odpowiada za przygotowanie
projektów. Składa wnioski o dofinansowanie projektów do IZ. Po akceptacji projektów do wsparcia przez
IZ, podpisuje z IZ umowy o dofinansowanie.
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Beneficjent – wnioskodawca, który podpisał umowę o dofinansowanie. Realizuje projekt zgodnie
z postanowieniami ww. umowy. Beneficjent składa do IZ wnioski o płatność.
Instytucja Pośrednicząca (IP) – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA)– na podstawie
poświadczonych przez IZ wniosków o płatność, dokonuje rozliczenia projektu.
Instytucja Zarządzająca (IZ) – Minister Rozwoju Regionalnego. Zawiera z beneficjentem umowy na
przygotowanie projektów do realizacji (tzw. pre-umowy) zgodnie z wzorem uzgodnionym pomiędzy IP
i IZ oraz monitoruje i nadzoruje prawidłowe i terminowe przygotowanie projektów indywidualnych do
realizacji. Pracownicy IZ przeprowadzają ocenę zgodności wniosku o dofinansowanie z zatwierdzonymi
przez Komitet Monitorujący PO IG kryteriami formalnymi, współpracują z wnioskodawcą w zakresie
ewentualnych zmian/uzupełnień we wniosku. Odpowiada za pracę Komisji Oceny Projektu projektów
indywidualnych MSWiA. Zatwierdza wnioski do wsparcia oraz podpisuje umowy o dofinansowanie
projektu. Prowadzi monitoring, weryfikuje kwalifikowalność wydatków poniesionych w ramach
projektów i poświadcza wnioski o płatność oraz przeprowadza kontrole projektów indywidualnych.
Komisja Oceny Projektów (KOP) – pracownicy IZ oraz eksperci zewnętrzni powołani w celu oceny
merytorycznej projektów indywidualnych MSWiA. Eksperci zewnętrzni powoływani są z listy Ministra
Rozwoju Regionalnego. KOP ocenia dokumentację projektową - wniosek o dofinansowanie wraz
z załącznikami - w oparciu o kryteria merytoryczne zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IG.
Wynikiem prac KOP jest rekomendacja lub nie projektu do wsparcia.
Dokumenty
Wniosek o dofinansowanie – wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, przygotowany przez
wnioskodawcę zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku. Zawiera opis planowanych przedsięwzięć
w ramach projektu indywidualnego, w tym dane Wnioskodawcy, cel realizacji projektu, planowane
działania, oczekiwane rezultaty, wstępny budŜet wraz z wyszczególnieniem kategorii wydatków
kwalifikowalnych.
Ocena projektu
Procedura wyboru i oceny projektu jest przeprowadzana dwuetapowo w oparciu o kryteria formalne
i merytoryczne przyjęte przez Komitet Monitorujący PO IG. Wniosek podlega weryfikacji przez
pracowników IZ, podczas której sprawdzane jest, czy przedsięwzięcie opisane we wniosku spełnia
obowiązujące kryteria formalne. Jeśli pierwsza weryfikacja jest pozytywna, lecz wniosek wymaga
poprawy/uzupełnienia, IZ nawiązuje kontakt z Wnioskodawcą w celu jego dopracowania. Wniosek
poprawny pod kątem spełnienia kryteriów formalnych rejestrowany jest w krajowym systemie
informatycznym i jest kierowany do oceny merytorycznej dokonywanej przez KOP. KOP moŜe prosić
wnioskodawcę o dodatkowe informacje i wyjaśnienia. Wnioskodawca na wezwanie IZ moŜe uzupełnić
przedstawioną dokumentację.
Projekt wraz z rekomendacją KOP (pozytywną) jest kierowany do zatwierdzenia IZ.
IZ informuje Beneficjenta o przyznaniu wsparcia, a następnie MSWiA sporządza w uzgodnieniu z IZ
projekt umowy o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca składa dokumenty niezbędne do podpisania
umowy. Podpisanie umowy przez Wnioskodawcę następuje w siedzibie IZ lub umowa jest przesyłana
Wnioskodawcy do podpisu pocztą. Ze strony Wnioskodawcy umowę o dofinansowanie podpisuje
właściwy Podsekretarz Stanu.
Czas oceny wniosków
Proces od przesłania przez Wnioskodawcę kompletu dokumentów dotyczących projektu IZ do chwili
podpisania umowy trwa około 30 dni.
Nabór wniosków
Wnioski o dofinansowanie projektów indywidualnych składane są w terminach określonych w umowach
na przygotowanie projektów do realizacji (pre-umowy).
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Tryb odwoławczy
Nie dotyczy.

Realizacja projektu systemowego WWPE
Opis podmiotów systemu wdraŜania
Wnioskodawca – Władza WdraŜajaca Programy Europejskie (WWPE), przygotowuje wniosek
o dofinansowanie wraz z wymaganymi załacznikami i przesyła go do IP. Po uwzględnieniu ewentualnych
uwag IP przesyła ostateczną dokumentację projektową w formie elektronicznej i papierowej. Po akceptacji
przez IZ projektu do dofinansownia podpisuje umowę o dofinansowanie projektu. WWPE moŜe wyłonić
podwykonawcę w trybie procedury zamówień publicznych.
Beneficjent – wnioskodawca, który podpisał umowę o dofinansowanie i realizuje projekt zgodnie z jej
postanowieniami. Składa do IP wnioski o płatność.
Instytucja Pośrednicząca (IP) – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA), odpowiada za
prawidłowość procesu wyboru i realizacji projektu, w szczególności - ocenę projektu na podstawie
kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący PO IG, kontraktację, monitoring i rozliczenie
realizowanego przez WWPE projektu systemowego. Współpracuje z wnioskodawcą w zakresie
ewentualnych zmian/uzupełnień wniosku, podpisuje umowę o dofinansowanie, po akceptacji projektu do
wsparcia przez IZ, poświadcza wnioski o płatność, dokonuje refundacji części poniesionych wydatków,
przeprowadza kontrolę realizacji projektu na miejscu.
Instytucja Zarządzająca (IZ) - Minister Rozwoju Regionalnego, zatwierdza dokumenty związane
z realizacją działania, moŜe uczestniczyć w pracach Komisji Oceny Projektów. Zatwierdza projekt
systemowy do dofinansowania.
Komisja Oceny Projektów (KOP) – zespół, którego zadaniem jest ocena wniosków pod względem
merytorycznym, zgodnie z kryteriami wyboru projektów zaakceptwanymi przez Komitet Monitorujący PO
IG. Członkowie KOP powoływani są przez IP, na podstawie dokumentów uzgodnionych z IZ, spośród
przedstawicieli IP. W pracach KOP mogą równieŜ uczestniczyć eksperci zewnętrzni oraz przedstawiciele
IZ. Efektem prac KOP jest pozytywna lub negatywna rekomendacja projektu systemowego do wsparcia.
Dokumenty
Wniosek o dofinansowanie – wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, przygotowany przez
wnioskodawcę zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku, na formularzu zamieszczonym w ogólno
dostępnej sieci tele-informatycznej. Wniosek zawiera opis planowanego przedsięwzięcia, w tym m.in.:
dane wnioskodawcy, cel realizacji projektu, planowane działania, oczekiwane rezultaty, wstępny budŜet
projektu wraz z wyszczególnieniem kategorii wydatków kwalifikowanych i źródłami finansowania.
Ocena projektu
Procedura oceny projektu jest przeprowadzana dwuetapowo w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne
przyjęte przez Komitet Monitorujący PO IG.
Wnioskodawca przesyła w wersji elektronicznej i papierowej do IP wniosek o dofinansowanie, który
podlega rejestracji poprzez wprowadzenie go do lokalnego systemu informatycznego i nadanie numeru.
Następnie w ciągu 30 dni roboczych od daty wpływu podlega ocenie formalnej przeprowadzanej przez
pracowników IP. Jeśli weryfikacja jest pozytywna, lecz wniosek wymaga poprawy/uzupełnienia, IP
nawiązuje kontakt z wnioskodawcą w celu jego dopracowania. Po pozytywnej ocenie formalnej, wniosek
jest rejestrowany w krajowym systemie informatycznym i kierowany do oceny merytorycznej
przeprowadzanej przez KOP. KOP moŜe prosić wnioskodawcę o dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
Wnioskodawca na wezwanie KOP uzupełnia przedstawioną dokumentację projektową. Ocena formalna
oraz merytoryczna przeprowadzana jest metodą „zero-jedynkową”. Aby projekt zyskał pozytywną
rekomendację KOP, musi spełnić wszystkie kryteria formalne i merytoryczne.
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Po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji IP, projekt jest kierowany do zatwierdzenia przez IZ. IP informuje
wnioskodawcę o zatwierdzeniu projektu do dofinansowania, a następnie przygotowuje umowę
o dofinansowanie. Wnioskodawca składa dokumenty niezbędne do podpisania umowy (zgodnie
z informacją otrzymaną od IP). Podpisanie umowy przez beneficjenta następuje w siedzibie IP lub umowa
jest przesyłana wnioskodawcy do podpisu pocztą.
Czas oceny wniosków
Proces od przesłania przez wnioskodawcę do IP kompletu dokumentów dotyczących projektu do chwili
podpisania umowy trwa nie więcej niŜ 50 dni licząc od momentu złoŜenia wniosku.
Nabór wniosków
Nie dotyczy.
Tryb odwoławczy
Nie dotyczy.

Ocena projektów duŜych w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) 1083/200662
Ocena projektów duŜych, do momentu akceptacji przez IZ zatwierdzonych przez IP list projektów
rekomendowanych do wsparcia, przebiega analogicznie jak ocena pozostałych projektów.
Po przedstawieniu IZ przez IP listy projektów rekomendowanych do wsparcia IZ przekazuje zwrotną
informację o warunkowym przyznaniu dofinansowania dla tych projektów. Na tej podstawie IP/IW zwraca
się do Beneficjentów wzywając ich do wypełnienia wniosku o potwierdzenie pomocy na mocy art. 39 do
41 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, zwany dalej wnioskiem63. Po otrzymaniu wypełnionych w języku
polskim oraz angielskim wniosków o potwierdzenie pomocy, IP/IW weryfikuje prawidłowość ujętych
w nich danych, a następnie przekazuje poprawne wnioski do IZ. Dane z wniosków wprowadzane są
niezwłocznie przez IP/IW do systemu informatycznego SFC2007 oraz przesyłane do IZ. IZ dokonuje
weryfikacji danych i przesyła wniosek do KE przez system SFC2007, informując o tym fakcie IP/IW oraz
Beneficjenta.
W przypadku konieczności dokonania uzupełnień we wnioskach lub pojawienia się dodatkowych pytań ze
strony IZ, IP/IW odpowiedzialna jest za uzyskanie odpowiednich informacji od Beneficjenta oraz
przekazanie ich do IZ.
W przypadku, gdy po przesłaniu do KE wniosku, zaŜąda ona wyjaśnień i/lub uzupełnień, IP/IW - po
uzyskaniu odpowiednich informacji od Beneficjenta – przekazuje je bezpośrednio do KE oraz do
wiadomości IZ. Zawarcie umowy o dofinansowanie następuje po podjęciu przez KE decyzji
o potwierdzeniu pomocy.

62

Zgodnie z art. 39 rozporzadzenia Rady (WE) 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr
1260/1999, za duŜy projekt uznawany jest projekt, którego całkowity koszt przekracza kwotę 25 mln EUR w przypadku
środowiska naturalnego oraz 50 mln EUR w przypadku innych dziedzin.
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Odpowiedni wzór wniosku, w zaleŜności od typu projektu, określony został w załączniku XXI lub załączniku XXII do
rozporządzenia rady (WE)1828/2006.
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Priorytet 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.1 – Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
W ramach działania realizowane są projekty:
1. wybierane w trybie konkursowym,
2. projekt systemowy64 PARP – Utworzenie i prowadzenie portalu internetowego na potrzeby
promocji działań 8.1 i 8.2.

System wyboru projektów w trybie konkursowym
Opis podmiotów systemu wdraŜania
Wnioskodawca – przygotowuje wniosek wraz z załacznikami i składa go do Regionalnej Instytucji
Finansującej właściwej z punktu widzenia miejsca realizacji projektu.
Beneficjent – wnioskodawca, który podpisał umowę o dofinansowanie i realizuje projekt zgodnie z jej
postanowieniami. Przedkłada wniosek o płatność do właściwej Regionalnej Instytucji Finansującej.
Instytucja WdraŜająca (IW) – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), odpowiada za proces
prawidłowej realizacji działania w zakresie powierzonych jej zadań. Powołuje członków Komisji
Konkursowej w RIF. Weryfikuje przygotowane przez Regionalne Instytucje Finansujące listy projektów
rekomendowanych do dofinansowania, które następnie przekazuje IP do akceptacji. Uczestniczy
w rozpatrywaniu odwołań zgodnie z procedurą odwoławczą zatwierdzoną przez IZ. Przeprowadza
wyrywkową kontrolę realizacji projektów na miejscu. Weryfikuje wnioski beneficjentów o płatność
i realizuje płatności na rzecz beneficjentów. Odpowiada za przepływ informacji pomiędzy IW
a Regionalnymi Instytucjami Finansującymi. Koordynuje działania informacyjne i promocyjne.
Regionalna Instytucja Finansująca (RIF) – przyjmuje wnioski o dofinansowanie i dokonuje oceny
formalnej i merytorycznej, zgodnie z kryteriami wyboru projektów zatwierdzonymi przez Komitet
Monitorujący PO IG. Zapewnia obsługę Komisji Konkursowej, przygotowuje i przekazuje do IW listę
projektów rekomendowanych do dofinansowania, weryfikuje dokumenty dostarczone przez
wnioskodawcę na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie, przygotowuje i podpisuje umowy
o dofinansowanie. Przyjmuje, weryfikuje i przekazuje do IW wnioski o płatność. Rekomenduje IW
dokonanie płatności na rzecz beneficjentów z tytułu realizacji projektu. Prowadzi monitoring
realizowanych projektów. Uczestniczy w realizacji działań informacyjnych i promocyjnych.
Instytucja Pośrednicząca (IP) – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) nadzoruje
prawidłowość procesu wyboru i realizacji projektów – w szczególności: zatwierdza dokumenty związane z
realizacją działania, uczestniczy w kontroli systemowej IW oraz w kontrolach realizacji projektów na
miejscu, akceptuje przekazywane przez IW listy projektów rekomendowanych do dofinansowania.
Uczestniczy w ewaluacji wdraŜania.
Instytucja Zarządzająca (IZ) – Minister Rozwoju Regionalnego, zatwierdza dokumenty związane
z realizacją działania, uczestniczy w kontroli systemowej IP i IW, zatwierdza przekazywane przez IP listy
projektów rekomendowanych do dofinansowania, uczestniczy w rozpatrywaniu odwołań zgodnie
z zatwierdzoną przez IZ procedurą odwoławczą.
Komisja Konkursowa (KK) – zespół, którego zadaniem jest ocena merytoryczna wniosków poprawnych
formalnie. KK powoływana jest w kaŜdej RIF. Skład osobowy KK jest proponowany przez RIF
i zatwierdzany przez Prezesa PARP, w porozumieniu z IP. KK składa się z: pracowników RIF oraz
fakultatywnie przedstawicieli: IW, IP, IZ. Członkami KK mogą być równieŜ eksperci zewnętrzni,
64

Projekt systemowy, zgodnie z art. 28 ust. 1, pkt 2 znowelizowanej ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju, polega na dofinansowaniu realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach.
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powoływani przez IW we współpracy z IP i IZ. Ocena wniosków odbywa się w oparciu o kryteria przyjęte
przez Komitet Monitorujący POIG, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie KK. W przypadku,
gdy ocena wniosku dokonana przez dwóch członków KK jest rozbieŜna członkowie oceniający mają
obowiązek uzgodnienia swoich ocen, a w przypadku braku jednomyślności wniosek jest przekazywany do
oceny trzeciemu członkowi oceniającemu, którego ocena jest decydująca. Wynikiem prac KK jest lista
projektów rekomendowanych do dofinansowania. Lista projektów z pozytywną rekomendacją jest
przekazywana do weryfikacji IW z częstotliwością określoną w regulamnie KK. Lista akceptowana jest
przez IP, a następnie zatwierdzana przez IZ.
Punkty Konsultacyjne (PK) – udzielają potencjalnym wnioskodawcom informacji nt. instrumentów
wsparcia dostępnych w ramach poszczególnych Programów Operacyjnych, zasad udzielania wsparcia oraz
typów projektów kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach poszczególnych działań, informują,
jakie są najczęstsze błędy popełniane przez wnioskodawców.
Dokumenty
Wniosek o dofinansowanie – wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, przygotowany przez
wnioskodawcę zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku, na formularzu zamieszczonym w powszechnie
dostępnej sieci tele-informatycznej. Wniosek zawiera m.in.: informacje o działaniach planowanych do
realizacji, budŜet wraz z wyszczególnieniem kategorii wydatków kwalifikowanych i źródłami
finansowania, wskaźniki produktu i rezultatu, informacje na temat zgodności realizacji projektu
z politykami horyzontalnymi.
Ocena projektu
Procedura wyboru projektu jest przeprowadzana dwuetapowo w oparciu o kryteria formalne
i merytoryczne przyjęte przez Komitet Monitorujący PO IG.
Wnioskodawca przesyła wniosek do RIF właściwej z punktu widzenia miejsca realizacji projektu w wersji
papierowej i elektronicznej. Wniosek podlega rejestracji poprzez wprowadzenie go do lokalnego systemu
informatycznego i nadanie numeru. W RIF dokonywana jest ocena formalna wniosków o dofinansowanie.
Ocena dokonywana jest w systemie „zero-jedynkowym” – wszystkie kryteria muszą być spełnione. Jeśli
wnioskodawca oraz jego projekt spełnia kryteria formalne, lecz wniosek wymaga poprawy/uzupełnienia,
RIF nawiązuje kontakt z wnioskodawcą w celu jego dopracowania. Po dokonaniu przez wnioskodawcę
poprawek/uzupełnień, wnioski poprawne pod względem formalnym rejestrowane są w krajowym systemie
informatycznym. Następnie wnioski są przekazywane członkom KK w celu dokonania oceny
merytorycznej. Oceny dokonują zawsze dwie osoby. Ocena merytoryczna przeprowadzana jest metodą
„zero-jedynkową”. W przypadku spełnienia wszystkich kryteriów merytorycznych wniosek jest
wpisywany na listę projektów rekomendowanych do dofinansowania.
Do wsparcia rekomendowane są projekty pozytywnie ocenione, do wyczerpania środków finansowych
przeznaczonych na dany rok. W przypadku wyczerpywania się środków finansowanych o przyznaniu
wsparcia decyduje kolejność wpływu kompletnego wniosku do RIF.
Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania przekazywana jest do IW. IW weryfikuje listę
i przekazuje ją do IP w celu akceptacji. Zaakceptowana przez IP lista przekazywana jest do zatwierdzenia
przez IZ. Po uzyskaniu informacji o zatwierdzeniu listy przez IZ, RIF przygotowuje i podpisuje umowy
o dofinansowanie.
Po zakończeniu realizacji projektu beneficjent składa wniosek o płatność do RIF. W trakcie realizacji
projektu beneficjent jest zobowiazany do złoŜenia dwóch wniosków o płatność: wniosku o płatność
pośrednią oraz wniosku o płatność końcową na warunkach określonych w umowie o dofinansowanie
projektu. RIF weryfikuje wniosek o płatność i rekomenduje IW wypłatę środków na rzecz beneficjenta.
Realizacja projektu trwa maksymalnie 24 miesiące i moŜe rozpocząć się najwcześniej od dnia
następującego po dniu złoŜenia wniosku o dofinansowanie projektu.
Czas oceny wniosków
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Okres przypadający na ocenę projektu oraz przedstawienie IP protokołu z oceny KK wynosi maksymalnie
90 dni od terminu złoŜenia wniosku.
Nabór wniosków
W trybie konkursowym - nabór ciągły do wyczerpania ustalonej na dany rok alokacji.
Tryb odwoławczy
Zgodnie z procedurą odwoławczą zatwierdzoną przez IZ, stanowiącą załącznik do Szczegółowego opisu
osi prioryterowych PO IG.

Realizacja projektu systemowego PARP
Opis podmiotów systemu wdraŜania
Wnioskodawca – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, przygotowuje wniosek i przesyła go do
Instytucji Pośredniczącej. Po uwzględnieniu ewentualnych uwag IP przesyła ostateczną wersję wniosku
w formie elektronicznej i papierowej, załączając wymagane dokumenty. Po akceptacji przez IZ projektu
do wsparcia, podpisuje umowę o dofinansowanie projektu.
Beneficjent – wnioskodawca, który podpisał umowę o dofinansowanie i realizuje projekt zgodnie z jej
postanowieniami. Składa do IP wnioski o płatność.
Instytucja Pośrednicząca (IP) – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, odpowiada za proces
realizacji projektu - ocenę projektu, kontraktację, monitoring i rozliczenie. Ocenę przeprowadza na
podstawie kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący PO IG.
Współpracuje z wnioskodawcą w zakresie ewentualnych zmian/uzupełnień wniosku. Podpisuje umowę
o dofinansowanie. Poświadcza wnioski o płatność, dokonuje refundacji części poniesionych wydatków,
przeprowadza wyrywkową kontrolę realizacji projektu na miejscu.
Instytucja Zarządzająca (IZ) - Minister Rozwoju Regionalnego, zatwierdza dokumenty związane
z realizacją działania, uczestniczy w kontroli systemowej IP, moŜe uczestniczyć w pracach Komisji Oceny
Projektów. Zatwierdza projekt systemowy PARP do wsparcia.
Komisja Oceny Projektów (KOP) – zespół, którego zadaniem jest ocena projektu systemowego pod
względem merytorycznym, zgodnie z kryteriami zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący PO IG.
Członkowie KOP powoływani są przez IP, spośród przedstawicieli IP. W pracach KOP mogą równieŜ
uczestniczyć eksperci zewnętrzni oraz przedstawiciele IZ. Efektem prac KOP jest pozytywna lub
negatywna rekomendacja projektu systemowego do wsparcia.
Dokumenty
Wniosek o dofinansowanie – wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, przygotowywany przez
wnioskodawcę zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku, na formularzu zamieszczonym w ogólno
dostępnej sieci tele-informatycznej, zawiera opis planowanego przedsięwzięcia, w tym m.in.: dane
wnioskodawcy, cel realizacji projektu, planowane działania, oczekiwane rezultaty, wstępny budŜet wraz
z wyszczególnieniem kategorii wydatków kwalifikowanych i źródłami finansowania.
Ocena projektu
Procedura oceny projektu jest przeprowadzana dwuetapowo, w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne
przyjęte przez Komitet Monitorujący PO IG.
Wnioskodawca przesyła w wersji elektronicznej i papierowej do IP wniosek o dofinansowanie, który
podlega rejestracji poprzez wprowadzenie go do lokalnego systemu i nadanie numeru. Następnie w ciągu
14 dni roboczych od daty wpływu podlega ocenie formalnej przeprowadzanej przez pracowników IP. Jeśli
weryfikacja jest pozytywna, lecz wniosek wymaga poprawy/uzupełnienia, IP nawiązuje kontakt
z wnioskodawcą w celu jego dopracowania. Po ocenie formalnej, wniosek jest rejestrowany w krajowym
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systemie informatycznym i kierowany do oceny merytorycznej, którą przperowadza KOP. KOP moŜe
prosić wnioskodawcę o dodatkowe informacje i wyjaśnienia. Wnioskodawca, na wezwanie KOP,
uzupełnia dokumentację projektową. Ocena formalna oraz merytoryczna przeprowadzana jest metodą
„zero-jedynkową”. Aby projekt zyskał pozytywną rekomendację KOP do dofinansowania, musi spełniać
wszystkie kryteria formalnej i merytoryczne.
Po zyskaniu pozytywnej rekomendacji IP, projekt jest kierowany do zatwierdzenia IZ.
Następnie IP informuje wnioskodawcę o zatwierdzeniu projektu do wsparcia, a następnie przygotowuje
umowę o dofinansowanie. Wnioskodawca składa dokumenty niezbędne do podpisania umowy. Podpisanie
umowy przez beneficjenta następuje w siedzibie IP lub umowa jest przesyłana wnioskodawcy do podpisu
pocztą.
Czas oceny projektu
Proces od przesłania przez wnioskodawcę do IP kompletu dokumentów dotyczących projektu do chwili
podpisania umowy trwa nie więcej niŜ 35 dni licząc od momentu złoŜenia wniosku.
Nabór wniosków
Nie dotyczy.
Tryb odwoławczy
Nie dotyczy.
Działanie 8.2 - Wspieranie wdraŜania elektronicznego biznesu typu B2B
Opis podmiotów systemu wdraŜania
Wnioskodawca – przygotowuje wniosek wraz z załącznikami i składa go do Regionalnej Instytucji
Finansującej właściwej z punktu widzenia miejsca realizacji projektu.
Beneficjent – wnioskodawca, który podpisał umowę o dofinansowanie i realizuje projekt zgodnie z jej
postanowieniami. Przedkłada wniosek o płatność do właściwej z punktu widzenia miejsca realizacji
projektu Regionalnej Instytucji Finansujacej.
Instytucja WdraŜająca (IW) – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), odpowiada za proces
prawidłowej realizacji działania w zakresie powierzonych jej zadań. Powołuje członków Komisji
Konkursowej w RIF. Weryfikuje przygotowane przez Regionalne Instytucje Finansujace listy projektów
rekomendowanych do dofinansowania, które następnie przekazuje IP do akceptacji. Uczestniczy
w rozpatrywaniu odwołań zgodnie z procedurą odwoławczą zatwierdzoną przez IZ. Przeprowadza
wyrywkową kontrolę realizacji projektów na miejscu. Weryfikuje wnioski beneficjentów o płatność
i realizuje płatności na rzecz beneficjentów. Odpowiada za przepływ informacji pomiędzy IW
a Regionalnymi Instytucjami Finansującymi, koordynuje działania informacyjne i promocyjne.
Regionalna Instytucja Finansująca (RIF) – przyjmuje i dokonuje oceny formalnej i merytorycznej
wniosków o dofinansowanie, zgodnie z kryteriami zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący PO IG.
Zapewnia obsługę Komisji Konkursowej, przygotowuje i przekazuje do IW listę projektów
rekomendowanych do dofinansowania, weryfikuje dokumenty dostarczone przez wnioskodawcę na etapie
podpisywania umowy o dofinansowanie, przygotowuje i podpisuje umowy o dofinansowanie. Przyjmuje,
weryfikuje i przekazuje do IW wnioski o płatność. Rekomenduje IW dokonanie płatności na rzecz
beneficjentów z tytułu realizacji projektu. Prowadzi monitoring realizowanych projektów. Uczestniczy
w realizacji działań informacyjnych i promocyjnych.
Instytucja Pośrednicząca (IP) – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA), nadzoruje
prawidłowość procesu wyboru i realizacji projektu – w szczególności: zatwierdza dokumenty związane
z realizacją działania, uczestniczy w kontroli systemowej IW oraz w kontrolach realizacji projektów na
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miejscu, akceptuje przekazywane przez IW listy rekomendowanych projektów. Uczestniczy w ewaluacji
wdraŜania.
Instytucja Zarządzająca (IZ) – Minister Rozwoju Regionalnego, zatwierdza dokumenty związane
z realizacją działania, uczestniczy w kontroli systemowej IW i IP, zatwierdza przekazywane przez IP listy
projektów rekomendowanych do dofinansowania, uczestniczy w rozpatrywaniu odwołań zgodnie
z zatwierdzoną przez IZ procedurą odwoławczą.
Komisja Konkursowa (KK) – zespół, którego zadaniem jest ocena merytoryczna wniosków poprawnych
formalnie. KK powoływany w kaŜdej RIF. Skład osobowy KK jest proponowany przez RIF
i zatwierdzany przez Prezesa PARP, w porozumieniu z IP. KK składa się z: pracowników RIF oraz
fakultatywnie przedstawicieli: IW, IP, IZ. Członkami KK mogą być równieŜ eksperci zewnętrzni,
powoływani przez IW we współpracy z IP i IZ. Ocena wniosków odbywa się w oparciu o kryteria przyjęte
przez Komitet Monitorujący POIG, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie KK. W przypadku,
gdy ocena wniosku dokonana przez dwóch członków KK jest rozbieŜna, członkowie oceniający mają
obowiązek uzgodnienia swoich ocen, a w przypadku braku jednomyślności wniosek jest przekazywany do
oceny trzeciemu członkowi oceniającemu, którego ocena jest decydująca. Wynikiem prac KK jest lista
projektów rekomendowanych do dofinansowania. Lista projektów z pozytywną rekomendacją jest
przekazywana do weryfikacji IW z częstotliwością określoną w regulamnie KK. Lista akceptowana jest
przez IP, a następnie zatwierdzana przez IZ.
Punkty Konsultacyjne (PK) – udzielają potencjalnym wnioskodawcom informacji nt. instrumentów
wsparcia dostępnych w ramach poszczególnych Programów Operacyjnych, zasad udzielania wsparcia oraz
typów projektów kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach poszczególnych działań, informują,
jakie są najczęstsze błędy popełniane przez wnioskodawców.
Dokumenty
Wniosek o dofinansowanie – wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, przygotowany przez
wnioskodawcę zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku, na formularzu zamieszczonym w powszechnie
dostępnej sieci tele-informatycznej. Wniosek zawiera m.in.: informacje o działaniach planowanych do
realizacji, budŜet wraz z wyszczególnieniem kategorii wydatków kwalifikowanych i źródłami
finansowania, wskaźniki produktu i rezultatu, informacje na temat zgodności realizacji projektu
z politykami horyzontalnymi.
Ocena projektu
Procedura wyboru projektu jest przeprowadzana dwuetapowo w oparciu o kryteria formalne
i merytoryczne przyjęte przez Komitet Monitorujący PO IG.
Wnioskodawca składa wniosek do RIF właściwej z punktu widzenia miejsca realizacji projektu w wersji
papierowej i elektronicznej. Wniosek podlega rejestracji poprzez wprowadzenie go do lokalnego systemu
informatycznego i nadanie numeru.
W RIF dokonywana jest ocena formalna wniosków o dofinansowanie. Jeśli wnioskodawca oraz jego
projekt spełnia kryteria formalne, lecz wniosek wymaga poprawy/uzupełnienia, RIF nawiązuje kontakt
z wnioskodawcą w celu jego dopracowania. Po dokonaniu przez wnioskodawcę poprawek/uzupełnień,
wnioski poprawne pod względem formalnym są rejestrowane w krajowym systemie informatycznym
i przekazaywane do sekretarza KK. W terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku o udzielenie wsparcia RIF
przesyła wnioskodawcy pisemną informację o kwalifikowalności projektu „co do zasady”,
z zastrzeŜeniem szczegółowej weryfikacji wniosku o dofinansowanie pod kątem spełniania
merytorycznych kryteriów wyboru projektów w ramach działania 8.2. Nastęnie wnioski są przekazywane
członkom KK w celu dokonania oceny merytorycznej. Oceny dokonują zawsze dwie osoby. Ocena
merytoryczna przeprowadzana jest metodą „zero-jedynkową”. W przypadku spełnienia wszystkich
kryteriów merytorycznych wniosek jest wpisywany na listę projektów rekomendowanych do
dofinansowania.
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Do wsparcia rekomendowane są projekty pozytywnie ocenione, do wyczerpania alokacji rocznej.
W przypadku wyczerpywania się środków finansowanych o przyznaniu wsparcia decyduje kolejność
wpływu kompletnego wniosku do RIF.
Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania przekazywana jest do IW. IW weryfikuje listę
i przekazuje ją do IP w celu akceptacji. Zaakceptowana przez IP lista przekazywana jest do zatwierdzenia
przez IZ. Po uzyskaniu informacji o zatwierdzeniu listy przez IZ, RIF przygotowuje i podpisuje umowy
o dofinansowanie.
Po zakończeniu realizacji projektu beneficjent składa wniosek o płatność do RIF. W trakcie realizacji
projektu beneficjent jest zobowiązany do złoŜenia dwóch wniosków o płatność pośrednią na warunkach
określonych w umowie o dofinansowanie projektu. RIF weryfikuje wniosek o płatność i rekomenduje IW
wypłatę środków na rzecz beneficjenta.
Realizacja projektu przez Beneficjenta trwa maksymalnie 24 miesiace i rozpoczyna się najwcześniej od
dnia następującego po dniu otrzymania potwierdzenia, Ŝe projekt kwalifikuje się „co do zasady” do
wsparcia, z zastrzeŜeniem szczegółowej weryfikacji wniosku pod kątem spełniania kryteriów
merytorycznych.
Czas oceny wniosków
Okres przypadający na ocenę projektu oraz przedstawienie IP protokołu z oceny wynosi maksymalnie 90
dni od terminu złoŜenia wniosku.
Nabór wniosków
W trybie konkursowym - nabór ciągły do wyczerpania ustalonej na dany rok alokacji.
Tryb odwoławczy
Zgodnie z procedurą odwoławczą zatwierdzoną przez IZ, stanowiącą załącznik do Szczegółowego opisu
osi prioryterowych PO IG.
Projekty indywidualne i duŜe
Nie dotyczy.
Działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion
Opis podmiotów systemu wdraŜania
Wnioskodawca - przygotowuje wniosek wraz z załacznikami i składa go do IW.
Beneficjent – wnioskodawca, który podpisał umowę o dofinansowanie i realizuje projekt zgodnie z jej
postanowieniami. Przedkłada wniosek o płatność do IW.
Grupa docelowa – podmioty, które bezpośrednio korzystają z pomocy. Szczegółowa lista tych podmiotów
została wskazana w Szczegółowym opisie osi priorytetowych PO IG.
Instytucja WdraŜająca (IW) – Władza WdraŜająca Programy Europejskie (WWPE), odpowiedzialna za
rejestrację wniosków oraz ich formalną ocenę. Po zatwierdzeniu wniosku przez IZ podpisuje umowę
o dofinansowanie. Dokonuje płatności na rzecz beneficjentów, przeprowadza kontrolę realizacji
projektów, w tym wizyty na miejscu. Prowadzi działalność informacyjną i szkoleniową, Zgodnie z ustawą
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju IW moŜe zlecić ww. czynności
instytucji zewnętrznej wybranej w drosze przetargu.
Instytucja Pośrednicząca (IP) – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA), nadzoruje
prawidłowość procesu wyboru i realizacji projektów – w szczególności: zatwierdza dokumenty związane
z realizacją działania, uczestniczy w kontroli systemowej IW oraz w kontrolach realizacji projektów na
miejscu, akceptuje przekazywane przez IW listy rekomendowanych projektów. Uczestniczy w ewaluacji
wdraŜania.
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Instytucja Zarządzająca (IZ) – Minister Rozwoju Regionalnego, zatwierdza dokumenty związane
z realizacją działania, uczestniczy w kontroli systemowej IW i IP, zatwierdza przekazywane przez IP listy
projektów rekomendowanych do dofinansowania, uczestniczy w rozpatrywaniu odwołań zgodnie
z zatwierdzoną przez IZ procedurą odwoławczą.
Komisja Oceniająca (KO) – ocenia wnioski o dofinansowanie pod względem spełniania kryteriów
merytorycznych zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący PO IG. Członkowie KO powoływani są
przez IW, na podstawie dokumentów uzgodnionych z IP i IZ. Prace KO organizuje i obsługuje IW.
W skład KO wchodzą przedstawiciele IP i IW. W pracach KO mogą równieŜ uczestniczyć asesorzy oraz
przedstawiciele IZ. Efektem prac KO jest lista rankingowa projektów rekomendowanych do wsparcia.
Dokumenty
Wniosek o dofinansowanie – wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, przygotowywany przez
wnioskodawcę zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku, na formularzu zamieszczonym w ogólno
dostępnej sieci tele-informatycznej. Zawiera opis planowanego przedsięwzięcia, w tym m.in.: dane
wnioskodawcy, cel realizacji projektu, planowane działania, oczekiwane rezultaty, planowany budŜet wraz
z wyszczególnieniem kategorii wydatków kwalifikowanych i źródłami finansowania oraz wymagane
załączniki.
Ocena projektu
Procedura wyboru i oceny projektu jest przeprowadzana dwuetapowo w oparciu o kryteria formalne
i merytoryczne przyjęte przez Komitet Monitorujący PO IG.
Wnioskodawca przesyła do IW wniosek w wersji elektronicznej i papierowej. Wniosek podlega rejestracji
w lokalnym systemie informatycznym. Ocena formalna przeprowadzana jest przez pracowników IW.
W przypadku negatywnej oceny formalnej, wnioskodawca otrzymuje informacje o zakresie koniecznych
zmian/uzupełnień w dostarczonych dokumentach. Uzupełniony wniosek jest ponownie kierowany do
oceny formalnej. Jeśli ponowna ocena jest negatywna, wniosek jest odrzucany.
W przypadku pozytywnej oceny formalnej, projekt jest rejestrowany w krajowym systemie
informtycznym i przekazywany do oceny merytorycznej, przeprowadzanej przez KO. Ocena wniosków
odbywa się w cyklu miesięcznym, tj. w danym miesiącu kalendarzowym oceniane są przez KO wnioski,
które w poprzednim miesiącu kalendarzowym zostały uznane za spełniające wymagania formalne
i przekazane KO przez IW. W wyniku oceny przez KO powstaje lista rankingowa projektów
rekomendowanych do dofinansowania. Projekty, które nie uzyskały minimalnej wymaganej liczby
punktów są odrzucane. Lista rankingowa jest przekazywana do akceptacji IP, a następnie do zatwierdzenia
IZ. Lista jest podstawą dla IW do podpisywania umów o dofinansowanie. Umowę o dofinansowanie
podpisuje upowaŜniony pracownik IW.
Czas oceny wniosków
Okres przypadający na ocenę formalną oraz merytoryczną projektów nie powinien przekroczyć 80 dni
roboczych liczonych od wpłynięcia wniosku o dofinansowanie. Czas oceny poszczególnych wniosków
moŜe ulec wydłuŜeniu w przypadku konieczności dokonywania poprawy/uzupełnienia złoŜonych
dokumentów.
Nabór wniosków
W trybie konkursowym - nabór ciągły do wyczerpania ustalonej na dany rok alokacji.
Tryb odwoławczy
Zgodnie z procedurą odwoławczą zatwierdzoną przez IZ, stanowiącą załącznik do Szczegółowego opisu
osi prioryterowych PO IG.
Projekty indywidualne i duŜe
Nie dotyczy.
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Działanie 8.4 - Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”.
Opis podmiotów systemu wdraŜania
Wnioskodawca - przygotowuje wniosek wraz z załacznikami i składa go do Instytucji WdraŜającej.
Beneficjent – wnioskodawca, który podpisał umowę o dofinansowanie i realizuje projekt zgodnie z jej
postanowieniami. Przedkłada wniosek o płatność do IW.
Grupa docelowa – Podmioty, które bezpośrednio korzystają z pomocy. Szczegółowa lista tych podmiotów
została wskazana w Szczegółowym opisie osi priorytetowych PO IG.
Instytucja WdraŜająca (IW) – Władza WdraŜająca Programy Europejskie (WWPE), odpowiedzialna za
rejestrację wniosków oraz ich formalną ocenę. Po zatwierdzeniu projektu do wsparcia przez IZ podpisuje
umowę o dofinansowanie. Dokonuje płatności na rzecz beneficjentów, przeprowadza kontrolę realizacji
projektów, w tym wizyty na miejscu. Prowadzi działalność informacyjną i szkoleniową. Zgodnie z ustawą
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju IW moŜe zlecić ww. czynności
instytucji zewnętrznej wybranej w przetargu.
Instytucja Pośrednicząca (IP) – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA), nadzoruje
prawidłowość procesu wyboru i realizacji projektów – w szczególności: zatwierdza dokumenty związane
z realizacją działania, uczestniczy w kontroli systemowej IW oraz w kontrolach realizacji projektów na
miejscu, akceptuje przekazywane przez IW listy rekomendowanych projektów. Uczestniczy w ewaluacji
wdraŜania.
Instytucja Zarządzająca (IZ) – Minister Rozwoju Regionalnego, zatwierdza dokumenty związane
z realizacją działania, uczestniczy w kontroli systemowej IW i IP, zatwierdza przekazywane przez IP listy
projektów rekomendowanych do dofinansowania, uczestniczy w rozpatrywaniu odwołań zgodnie
z zatwierdzoną przez IZ procedurą odwoławczą.
Komisja Oceniająca (KO) – ocenia wnioski pod względem spełniania kryteriów merytorycznych
zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący PO IG. Członkowie KO powoływani są przez IW, na
podstawie dokuemntów uzgodnionych z IP i IZ. Prace KO organizuje i obsługuje IW. W skład KO
wchodzą przedstawiciele IP i IW. W pracach KO mogą równieŜ uczestniczyć asesorzy oraz pracownicy
IZ. Efektem prac KO jest lista rankingowa projektów.
Dokumenty
Wniosek o dofinansowanie – wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, przygotowywany przez
wnioskodawcę zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku, na formularzu zamieszczonym w ogólno
dostępnej sieci tele-informatycznej. Zawiera opis planowanego przedsięwzięcia, w tym m.in.: dane
wnioskodawcy, cel realizacji projektu, planowane działania, oczekiwane rezultaty, planowany budŜet wraz
z wyszczególnieniem kategorii wydatków kwalifikowanych i źródłami finansowania oraz wymagane
załączniki.
Ocena projektu
Procedura wyboru i oceny projektu jest przeprowadzana dwuetapowo w oparciu o kryteria formalne
i merytoryczne przyjęte przez Komitet Monitorujący PO IG.
Wnioskodawca przesyła do IW wniosek w wersji elektronicznej i papierowej. Wniosek podlega rejestracji
w lokalnym systemie informatycznym. Ocena formalna przeprowadzana jest przez pracowników IW.
W przypadku negatywnej oceny formalnej, wnioskodawca otrzymuje informacje o zakresie koniecznych
zmian/uzupełnień w dostarczonych dokumentach. Uzupełniony wniosek jest ponownie kierowany do
oceny formalnej. Jeśli ponowna ocena jest negatywna, wniosek jest odrzucany.
W terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku o udzielenie wsparcia IW przesyła wnioskodawcy pisemną
informację o kwalifikowalności projektu „co do zasady” do wsparcia, z zastrzeŜeniem szczegółowej
weryfikacji wniosku o dofinansowanie pod kątem spełniania merytorycznych kryteriów wyboru projektów
264

w ramach działania 8.4. Otrzymanie przez wnioskodawcę ww. informacji rozpoczyna okres
kwalifikowalności wydatków w projekcie.
W przypadku pozytywnej oceny formalnej, projekt jest rejestrowany w krajowym systemie
informatycznym i przekazywany do oceny merytorycznej, przeprowadzanej przez KO metodą punktową.
Ocena wniosków odbywa się w cyklu miesięcznym, tj. w danym miesiącu kalendarzowym oceniane są
przez KO wnioski, które w poprzednim miesiącu kalendarzowym zostały uznane za spełniające
wymagania formalne i przekazane KO przez IW. W wyniku oceny przez KO powstaje lista rankingowa
projektów rekomendowanych do dofinansowania. Projekty, które nie uzyskały minimalnej wymaganej
liczby punktów są odrzucane. Lista rankingowa jest przekazywana do akceptacji IP, a następnie do
zatwierdzenia IZ. Lista jest podstawą dla IW do podpisywania umów o dofinansowanie. Umowę
o dofinansowanie podpisuje upowaŜniony pracownik IW.
Czas oceny wniosków
Okres przypadający na ocenę formalną oraz merytoryczną projektów nie powinien przekroczyć 80 dni
roboczych, liczonych od wpłynięcia wniosku o dofinansowanie. Czas oceny poszczególnych wniosków
moŜe ulec wydłuŜeniu w przypadku konieczności dokonywania poprawy/uzupełnienia złoŜonych
dokumentów.
Nabór wniosków
W trybie konkursowym - nabór ciągły do wyczerpania ustalonej na dany rok alokacji.
Tryb odwoławczy
Zgodnie z procedurą odwoławczą zatwierdzoną przez IZ, stanowiącą załącznik do Szczegółowego opisu
osi prioryterowych PO IG.
Projekty indywidualne i duŜe
Nie dotyczy.
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Załącznnnik 4.4 Procedura odwoławcza w ramach PO IG

Dział I
Postanowienia ogólne
§1
Podstawa prawna
Niniejsza procedura została opracowana na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.06. nr 227, poz. 1658, z późn. zm.) oraz zgodnie z Wytycznymi
w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnych z dnia 14 sierpnia 2007 r.
§2
Zakres zastosowania
1. Niniejsza procedura określa zasady odwoływania się od wyników oceny i wyboru projektów
składanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (PO IG).
2. Niniejsza procedura ma zastosowanie do wszystkich działań PO IG realizowanych w trybie
konkursowym, nie uchybiając szczegółowym zasadom w tym zakresie, które mogą być opisane dla
poszczególnych działań w regulaminach przeprowadzania konkursów.
3. Zgodnie z art. 5 pkt. 10, w związku z art. 29 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju, środki odwoławcze w niniejszej procedurze nie mają zastosowania do
projektów realizowanych w trybie indywidualnym i systemowym.
§3
Środki odwoławcze
Środkami odwoławczymi w procesie wyłaniania projektów do dofinansowania są: protest oraz wniosek
o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Wniesienie środka odwoławczego nie wstrzymuje biegu konkursu.
§4
Forma dokonywanych czynności
1. Wszelkie pisma i dokumenty mające zasadnicze znaczenie dla procedury odwoławczej, rozpoczynające
i kończące jej poszczególne etapy, w szczególności protest i wniosek o ponowne rozparzenie sprawy oraz
rozstrzygnięcia w ich przedmiocie, formułuje się na piśmie.
2. Korespondencja prowadzona w pozostałym zakresie (np. w celu dostarczenia dodatkowych informacji
lub dokumentów) moŜe być prowadzona za pomocą takŜe innych środków komunikacji. NaleŜy jednak
zawsze dołoŜyć wszelkich starań, aby uzyskać potwierdzenie dokonywanych czynności (np. zachowane
lub wydrukowane e-maile, potwierdzenia nadanych faksów, notatki słuŜbowe – w przypadku kontaktów
telefonicznych dotyczących istotnych kwestii, itp.).
3. Do doręczeń stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania
cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
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Dział II
Protest
§5
Protest
Protest to pisemne wystąpienie podmiotu wnioskującego o dofinansowanie projektu w ramach PO IG
o ponowne sprawdzenie zgodności złoŜonego wniosku o dofinansowanie z kryteriami wyboru
finansowanych operacji, zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący PO IG.
§6
Zakres podmiotowy
Protest moŜe wnieść kaŜdy wnioskodawca, którego projekt nie został wyłoniony do dofinansowania.
Uprawnienie wnioskodawcy w tym zakresie powstaje z dniem otrzymania przez niego pisemnej
informacji o wyniku oceny jego projektu.
§7
Zakres przedmiotowy
1. Zakres protestu moŜe dotyczyć wyników oceny projektu zarówno oceny formalnej jak i merytorycznej.
2. Protest zawiera:
a) dane wnioskodawcy, toŜsame z danymi wskazanymi we wniosku o dofinansowanie projektu,
b) numer wniosku o dofinansowanie projektu,
c) wyczerpujące określenie zarzutów odnośnie do przeprowadzonej oceny wniosku o dofinansowanie
projektu ze wskazaniem, w jakim zakresie, zdaniem wnioskodawcy, ocena zgodności złoŜonego wniosku
z kryteriami wyboru finansowanych operacji została przeprowadzona w sposób nieprawidłowy.
Wnioskodawca powinien przedstawić uzasadnione stanowisko, iŜ w trakcie oceny został popełniony błąd,
mający wpływ na wynik przeprowadzonej oceny, polegający przykładowo na:
 nieuwaŜnym przeanalizowaniu wniosku o dofinansowanie (pominięte zostały jego istotne elementy,
niewłaściwie zinterpretowano wskazane w nim okoliczności lub załączone dokumenty, itp.),
 niewłaściwym zsumowaniu punktów,
 rozbieŜności w punktacji przyznanej przez poszczególnych członków komisji konkursowej (lub inny
zbiorczy podmiot oceniający), jeŜeli rozbieŜność ta jest większa niŜ 6 pkt.,
 niewłaściwej ocenie projektu z innych, dających się zdefiniować w sposób obiektywny, przyczyn.
3. Wszystkie zarzuty wnioskodawcy powinny zostać ujęte w jednym proteście. JeŜeli zdaniem
wnioskodawcy ocena została przeprowadzona niezgodnie z więcej niŜ jednym kryterium oceny,
w proteście naleŜy wskazać wszystkie te kryteria.
4. Do protestu naleŜy dołączyć dokumenty związane bezpośrednio ze sprawą, w szczególności: kopię
wniosku o dofinansowanie projektu, kopię informacji o wyniku rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie
projektu otrzymaną przez wnioskodawcę, jak równieŜ pośrednio, jeŜeli zdaniem wnioskodawcy
dokumenty takie mogą świadczyć o słuszności podniesionych w proteście zarzutów.
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§8
Termin i miejsce złoŜenia
1. Protest naleŜy złoŜyć do Instytucji WdraŜającej (IW) dla danego działania (ewentualnie do Regionalnej
Instytucji Finansującej (RIF) lub Instytucji Pośredniczącej (IP), jeśli nie wskazano IW.
2. Protest jest składany w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o wynikach oceny wniosku
o dofinansowanie.
3. Termin 14-dniowy na wniesienie protestu naleŜy uznać za zachowany, jeŜeli przed jego upływem
protest wpłynie do odpowiedniej instytucji organizującej konkurs lub zostanie nadany w jednostce
pocztowej przed upływem ww. terminu (decyduje data stempla pocztowego).
4. Termin 14-dniowy liczony jest od dnia następnego po doręczeniu pisemnej informacji o wynikach
oceny wniosku. Za dzień doręczenia uwaŜa się datę widniejącą na zwrotnym potwierdzeniu odbioru. JeŜeli
koniec 14-dniowego terminu przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy (według ustawy
z dnia 18 stycznia 1951 o dniach wolnych od pracy; Dz. U. Nr 4, poz. 28 z późn. zm.), termin upływa dnia
następnego.
§9
Termin i tryb rozpatrzenia
1. Właściwa do rozpatrzenia protestu jest IW dane działanie lub IP jeśli nie wyznaczono IW.
2. IW rozpatruje protest w ciągu 1 miesiąca. Bieg miesięcznego terminu na rozpatrzenie protestu przez
IW, właściwą do jego rozpatrzenia, rozpoczyna się z dniem otrzymania protestu przez tę instytucję.
O rozpoczęciu biegu terminu decyduje data stempla z datą wpływu do właściwej merytorycznie jednostki
organizacyjnej. Termin udzielenia odpowiedzi kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą
odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia nie było – w ostatnim dniu miesiąca.
3. W celu zmaksymalizowania obiektywności w trakcie rozpatrywania protestu, w tym postępowaniu nie
biorą udziału osoby w jakikolwiek sposób związane z projektem lub jego wnioskodawcą. W tym celu,
instytucja rozpatrująca protest zapewnia, Ŝe w rozpatrywaniu protestu nie bierze udziału pracownik (lub
osoba wykonująca pracę lub określone czynności na innej podstawie):
a) który był bezpośrednio zaangaŜowany w proces naboru i rozpatrywania wniosku o dofinansowanie
projektu na którymkolwiek z etapów oceny, w związku z którym został następnie złoŜony protest,
b) który jest wnioskodawcą, brał udział w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu albo
pozostaje z wnioskodawcą lub podmiotem biorącym udział w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie
w takim stosunku prawnym lub rodzinnym (jest małŜonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego
stopnia), Ŝe wynik sprawy moŜe mieć wpływ na wynik postępowania odwoławczego,
c) wobec którego wszczęto dochodzenie słuŜbowe, postępowanie dyscyplinarne lub karne.
W przypadku wyłączenia danej osoby z rozpatrywania protestu jej bezpośredni przełoŜony (podmiot
nadzorujący) powinien wyznaczyć inną osobę do prowadzenia sprawy.
Brak występowania ww. okoliczności wyłączających daną osobę z prac nad protestem potwierdzane jest
oświadczeniem, które stanowi załącznik do niniejszej procedury.
4. W przypadku, jeŜeli protest został wniesiony za pośrednictwem RIF, instytucja ta:
a) moŜe, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protestu, dokonać ponownej weryfikacji przeprowadzonej
oceny wniosku o dofinansowanie projektu, lub
b) niezwłocznie, lecz w terminie nie dłuŜszym niŜ 5 dni od dnia jego otrzymania przekazuje protest, wraz
z dokumentacją załączoną do niego przez wnioskodawcę, do IW. Przekazując protest RIF załącza do
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niego równieŜ posiadane przez siebie dokumenty, które mogą być pomocne w wydaniu rozstrzygnięcia
(wyniki oceny itp.) w tym opinię w kwestii podniesionych przez wnioskodawcę zarzutów.
5. W przypadku, jeŜeli w wyniku ponownej weryfikacji, o której mowa w ust. 4 lit. a, RIF uzna, Ŝe protest
jest zasadny, moŜe zmienić swoje wcześniejsze rozstrzygnięcie, w wyniku czego projekt zostaje włączony
do dalszej procedury wyboru. O zmianie swojego wcześniejszego rozstrzygnięcia oraz o włączeniu
projektu do dalszej procedury jego oceny RIF informuje:
a) wnioskodawcę – wraz z uzasadnieniem zmienionego rozstrzygnięcia, oraz z pouczeniem, Ŝe wyniki
ponownie przeprowadzonej oceny są wiąŜące i nie przysługuje od nich dodatkowo Ŝaden środek
odwoławczy, oraz
b) instytucję właściwą do rozpatrzenia protestu.
6. W przypadku, jeŜeli w wyniku ponownej weryfikacji, o której mowa w ust. 4 lit. a, RIF uzna, Ŝe protest
nie jest zasadny i nie ma podstaw do zmiany uprzednio wydanego rozstrzygnięcia, niezwłocznie, lecz nie
później niŜ przed upływem terminu wskazanego w ust. 4 lit. b, przekazuje protest wraz z całą niezbędną
dokumentacją (zarówno dołączoną przez wnioskodawcę, jak i posiadaną przez siebie wraz z opinią kwestii
podniesionych przez wnioskodawcę zarzutów) do IW.
7. IW rozpatrująca protest jest związana zakresem protestu – sprawdza zgodność złoŜonego wniosku
o dofinansowanie projektu tylko z tym kryterium lub kryteriami oceny, które zostały wskazane
w proteście.
§ 10
Wynik rozpatrzenia
1. W wyniku złoŜenia protestu, IW moŜe:
a) rozpatrzyć protest pozytywnie – w przypadku, jeŜeli na podstawie zebranych informacji i dokumentacji
uzna, Ŝe sprawdzenie zgodności złoŜonego wniosku z kryteriami wyboru projektu nie zostało
przeprowadzone w sposób właściwy i złoŜony protest był zasadny,
b) rozpatrzyć protest negatywnie – w przypadku braku przesłanek do uznania, iŜ sprawdzenie zgodności
złoŜonego wniosku z kryteriami wyboru projektu zostało przeprowadzone w sposób niewłaściwy,
i złoŜony protest był niezasadny.
2. Uwzględniając protest, właściwa IP/IW kieruje wniosek objęty protestem do ponownej oceny w ramach
etapu oceny, której protest dotyczył, wraz z uzasadnieniem przyjętego rozstrzygnięcia, w którym
w szczególności wskazuje na czym jej zdaniem polegało niewłaściwe przeprowadzenie oceny wniosku
w zakresie objętym protestem.
3. W przypadku powtórnej oceny dotyczącej etapu oceny formalnej właściwa instytucja np. komisja
dokonująca oceny projektów, odpowiedzialna za jej przeprowadzenie jest związana wynikami
rozpatrzenia protestu.
Natomiast w przypadku powtórnej oceny merytorycznej instytucja jej dokonująca, zobowiązana jest do
zapoznania się z:
a) wynikami pierwotnej oceny projektu,
b) treścią protestu złoŜonego przez wnioskodawcę,
oraz do wzięcia pod uwagę treści rozstrzygnięcia instytucji rozpatrującej protest wraz z jego
uzasadnieniem, a w szczególności do wnikliwego przeanalizowania nieprawidłowości w przeprowadzonej
ocenie, które zostały przez instytucję rozpatrującą protest wskazane. Z uwzględnieniem powyŜszego, po
dokonaniu ponownej oceny merytorycznej właściwa instytucja podejmuje właściwe dla danego etapu
oceny rozstrzygnięcie.
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4.W przypadku pozytywnego wyniku ponownej oceny projektu, podlega on dalszej procedurze wyboru.
Wyniki ponownie przeprowadzonej oceny są wiąŜące i kończą procedurę odwoławczą na danym etapie
oceny, w odniesieniu do określonego projektu. Wnioskodawcy nie przysługuje dodatkowo Ŝaden środek
odwoławczy, takŜe w przypadku ponownie negatywnego wyniku oceny projektu. Procedura wyboru
w odniesieniu do niego zostaje tym samym zakończona.
§ 11
Sposób zawiadomienia wnioskodawcy o wyniku rozpatrzenia
1. W wyniku uwzględnienia protestu, instytucja dokonująca ponownej oceny przekazuje wnioskodawcy
informację zawierającą:
a) rozstrzygnięcie wraz z jego uzasadnieniem,
b) pouczenie, Ŝe wyniki danego etapu oceny projektu, ponownie przeprowadzonej w efekcie
uwzględnienia protestu, są wiąŜące i nie przysługuje od nich dodatkowo Ŝaden środek odwoławczy.
2. W przypadku nieuwzględnienia protestu instytucja rozpatrująca protest przekazuje wnioskodawcy
pisemną informację w tym zakresie. Informacja ta zawiera:
a) wskazanie rozstrzygnięcia i jego uzasadnienie ze wskazaniem z jakich powodów protest nie jest
zasadny i w związku z tym nie moŜe być uwzględniony,
b) pouczenie o przysługującym wnioskodawcy prawie do złoŜenia wniosku o ponowne rozpatrzenie
sprawy, ze wskazaniem do kogo, i w jakim terminie naleŜy taki wniosek złoŜyć,
c) pouczenie, Ŝe wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, w odniesieniu do którego zachodzi
którakolwiek z okoliczności wskazanych w Dziale IV § 20 będzie pozostawiony bez rozpatrzenia.
2. O rozstrzygnięciu w przedmiocie protestu instytucja go rozpatrująca przekazuje informację, oprócz
wnioskodawcy, takŜe:
a) RIF,
b) IZ – wraz z kompletną dokumentacją w sprawie (ma to na celu usprawnienie postępowania w sytuacji,
gdy wnioskodawca zdecyduje się na skorzystanie z przysługującego mu kolejnego środka odwoławczego.

Dział III
Wniosek o ponowne rozpatrzenia sprawy
§ 12
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy to pisemne wystąpienie podmiotu wnioskującego
o dofinansowanie projektu w ramach PO IG o ponowne rozpatrzenie kwestii będących uprzednio
przedmiotem protestu.
§ 13
Zakres podmiotowy
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy moŜe być wniesiony przez wnioskodawcę, którego protest został
rozpatrzony negatywnie.
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§ 14
Zakres przedmiotowy
1. Zakres przedmiotowy wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zdeterminowany jest zakresem
uprzednio złoŜonego protestu - podmiot podnoszący w proteście niewłaściwe przeprowadzenie danego
etapu oceny w zakresie zgodności jego projektu z jednym lub z kilkoma kryteriami wyboru projektu,
w przypadku negatywnego rozpatrzenia jego protestu moŜe zwrócić się o ponowne sprawdzenie tej
zgodności.
2. Nie jest moŜliwe wniesienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, jeŜeli protest w całości został
rozpatrzony pozytywnie.
3. We wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy powinny być wskazane jedynie te okoliczności, które
zostały uprzednio wskazane w proteście, chyba Ŝe na wcześniejszym etapie, z powodów niezaleŜnych od
wnioskodawcy wskazanie innych okoliczności nie było moŜliwe lub okoliczności takie nie były mu znane,
a są szczególnie istotne dla sprawy. Wnioskodawca musi udowodnić, Ŝe istniały okoliczności
uniemoŜliwiające na etapie protestu przedstawienie na zawartych we wniosku o ponowne rozpatrzenie
sprawy nie będzie brała ich pod uwagę.
§ 15
Termin i miejsce złoŜenia
1. Wnioskodawca moŜe skierować wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy bezpośrednio do Instytucji
Zarządzającej w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o negatywnym rozpatrzeniu protestu.
2. Zapisy § 8 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
§ 16
Termin i tryb rozpatrzenia
1. Właściwa do rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy jest Instytucja Zarządzająca.
2. Zapisy § 9 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
3. Instytucja rozpatrująca wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy związana jest jego zakresem –
rozstrzygnięcie nie dotyczy okoliczności i kwestii nie ujętych we wniosku.
§ 17
Wynik rozpatrzenia
1. W wyniku rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, Instytucja Zarządzająca, moŜe:
a) rozpatrzyć wniosek pozytywnie – w przypadku, jeŜeli na podstawie zebranych informacji
i dokumentacji uzna, Ŝe sprawdzenie zgodności złoŜonego wniosku z kryteriami wyboru projektu nie
zostało przeprowadzone w sposób właściwy i złoŜony protest był zasadny,
b) rozpatrzyć wniosek negatywnie – w przypadku, jeŜeli uzna, Ŝe protest został rozpatrzony w sposób
właściwy i z uzyskanych informacji i dokumentacji wynika, Ŝe protest nie był zasadny i nie było
przesłanek do jego uwzględnienia.
2. Rozpatrzywszy pozytywnie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, Instytucja Zarządzająca kieruje
wniosek do ponownej oceny w ramach etapu oceny, której wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
dotyczył, wraz z uzasadnieniem przyjętego rozstrzygnięcia, w którym w szczególności wskazuje na czym
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jej zdaniem polegało niewłaściwe przeprowadzenie oceny wniosku o dofinansowanie w zakresie objętym
protestem, o czym informuje:
a) wnioskodawcę,
b) instytucję rozpatrującą protest,
c) instytucję organizującą konkurs.
3. W przypadku powtórnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie instytucja odpowiedzialna za jej
przeprowadzenie jest związana wynikami rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
4. W
jest do:

przypadku

powtórnej

oceny

merytorycznej

instytucja

jej

dokonując

zobowiązana

a) zapoznania się z całością dokumentacji z przebiegu dotychczasowej oceny projektu oraz wynikami
kolejnych etapów postępowania odwoławczego, oraz
b) wzięcia pod uwagę treści rozstrzygnięcia instytucji rozpatrującej protest a następnie wniosek
o ponowne rozpatrzenie sprawy wraz z jego uzasadnieniem, a w szczególności do wnikliwego
przeanalizowania nieprawidłowości w przeprowadzonej ocenie. Z uwzględnieniem powyŜszego, po
dokonaniu ponownej oceny merytorycznej, właściwa instytucja podejmuje decyzję o rekomendowaniu
projektu do finansowania lub odmowie udzielenia wsparcia.
5. W przypadku nieuwzględnienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy Instytucja Zarządzająca
przekazuje wnioskodawcy pisemną informację w tym zakresie. Informacja ta zawiera:
a) wskazanie rozstrzygnięcia i jego uzasadnienie ze wskazaniem z jakich powodów protest oraz wniosek
o ponowne rozpatrzenie sprawy nie są zasadne,
b) wskazanie, Ŝe od rozstrzygnięcia w przedmiocie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy nie
przysługuje dodatkowo Ŝaden dodatkowy środek odwoławczy i Ŝe tym samym procedura odwoławcza
określona w ustawie, jak i procedura wyboru danego projektu, zostaje zakończona.
Informacja o nieuwzględnieniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy jest przekazywana takŜe
instytucji rozpatrującej protest.
§ 18
Sposób zawiadomienia wnioskodawcy o wyniku rozpatrzenia
1. Informacja przekazana wnioskodawcy, oprócz wskazania rozstrzygnięcia w przedmiocie wniosku
o ponowne rozpatrzenie sprawy, wraz z jego dokładnym uzasadnieniem zawiera pouczenie, Ŝe:
a) wyniki oceny projektu ponownie przeprowadzonej w efekcie uwzględnienia wniosku o ponowne
rozpatrzenie sprawy są wiąŜące i nie przysługuje od nich dodatkowo Ŝaden środek odwoławczy,
b) procedura odwoławcza w odniesieniu do danego projektu oraz procedura jego wyboru kończą się wraz
z wydaniem rozstrzygnięcia w przedmiocie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
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Dział IV
Postanowienia Końcowe
§ 19
MoŜliwość wycofania środka odwoławczego
1. Dopuszcza się wycofanie protestu lub wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez wnioskodawcę,
który je złoŜył.
2. Wycofanie środka odwoławczego następuje w formie pisemnej:
a) do czasu upływu terminu na jego rozpatrzenie, ewentualnie
b) do czasu wydania rozstrzygnięcia w tej sprawie, jeŜeli nastąpi to przed upływem wskazanego
w niniejszej procedurze terminu.
3. Niedopuszczalne jest ponowne złoŜenie odwołania po jego wycofaniu.
§ 20
Pozostawienie środka odwoławczego bez rozpatrzenia
1. Nie podlega rozpatrzeniu środek odwoławczy, który:
a) mimo pouczenia instytucji zawiadamiającej o wynikach oceny projektu, co do miejsca złoŜenia środka
odwoławczego został wniesiony do niewłaściwej instytucji, która nie jest właściwa do jego rozpatrzenia,
ani – w przypadku protestu – nie jest podmiotem, za pośrednictwem którego moŜe być wniesiony (RIF),
b) został wniesiony po upływie terminu określonego a § 8 lub § 15,
c) został wniesiony przez nieuprawniony podmiot, tzn. nie będący wnioskodawcą, którego wniosek
o dofinansowanie projektu podlegał ocenie, i którego wniesiony wniosek dotyczy,
d) nie został oparty o kryteria wyboru projektów, zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IG,
e) jest z innych przyczyn niedopuszczalny, w szczególności został wniesiony od wyników ponownej
oceny wniosku o dofinansowanie projektu przeprowadzonej w efekcie uwzględnienia uprzednio
wniesionego środka odwoławczego.
2. Pozostawienie środka odwoławczego bez rozpoznania stwierdza:
a) w przypadku protestu – instytucja rozpatrująca protest,
b) w przypadku wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy – Instytucja Zarządzająca.
3. Właściwa instytucja, określona w ust. 2, informuje wnioskodawcę o pozostawieniu środka
odwoławczego bez rozpoznania wraz z podaniem przyczyn. W takim przypadku wnioskodawcy nie
przysługuje dodatkowy protest ani wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
§ 21
Wzajemne obowiązki informacyjne
1. W przypadku zmiany jakichkolwiek okoliczności lub danych (np. adres zamieszkania lub siedziba
wnioskodawcy), które są lub mogą być związane z procedurą odwoławczą lub mogą mieć na nią wpływ,
bądź teŜ w przypadku wątpliwości lub konieczności udzielenia dodatkowych wyjaśnień lub złoŜenia
dodatkowych dokumentów, informacje na ten temat powinny być niezwłocznie przekazywane instytucji
właściwej do rozpatrzenia danego środka odwoławczego.
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2. W trakcie trwania procedury odwoławczej moŜliwe jest udzielanie informacji o przebiegu procesu
odwoławczego, wnioskodawcy i innym podmiotom, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01 Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

§ 22
Powoływanie zespołów doradczych i korzystanie z opinii ekspertów
1. W przypadku, jeŜeli właściwa instytucja rozpatrująca środek odwoławczy uzna to za uzasadnione,
w celu dokonania rzetelnego i obiektywnego rozstrzygnięcia, moŜliwe jest korzystanie z opinii ekspertów
zewnętrznych. Jest to szczególnie istotne w przypadku, gdy środek odwoławczy dotyczy etapu oceny
merytorycznej projektu, a do stwierdzenia właściwości i rzetelności przeprowadzonej oceny niezbędna jest
fachowa wiedza merytoryczna.
Do ekspertów i innych osób powoływanych w celu rozstrzygnięcia środka odwoławczego ma
zastosowanie § 9 ust. 3.
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Załącznik do procedory odwoławczej w ramach PO IG
Deklaracja bezstronności dla osoby rozpatrującej środek odwoławczy w ramach PO
IG
Ja, niŜej podpisany/podpisana, niniejszym deklaruję, Ŝe jeŜeli w trakcie rozpatrywania przeze mnie środka
odwoławczego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zaistnieją okoliczności
mogące budzić wątpliwości, co do bezstronnej oceny z mojej strony, w szczególności polegające na:
a) bezpośrednim zaangaŜowaniu w proces naboru i rozpatrywania wniosku o dofinansowanie projektu na
którymkolwiek z etapów oceny, w związku z którym został następnie złoŜony środek odwoławczy,
b) byciu wnioskodawcą, braniu udziału w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu albo
pozostawaniu z wnioskodawcą lub podmiotem biorącym udział w przygotowaniu projektu w takim
stosunku prawnym lub rodzinnym (byciu małŜonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia),
Ŝe wynik sprawy moŜe mieć wpływ na wynik postępowania odwoławczego,
c) wszczęciu dochodzenia słuŜbowego, postępowanie dyscyplinarnego lub karnego w stosunku do mojej
osoby,
bezzwłocznie wstrzymam się od rozpatrywania środka odwoławczego.
Fakt zaistnienia którejkolwiek z ww. natychmiast okoliczności zgłoszę przełoŜonemu / osobie
nadzorującej.
Imię i Nazwisko:
Podpis:
Data:
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Załącznnnik 4.5 Indykatywny wykaz projektów indywidualnych, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rozwoju Regionalnego
z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na
lata 2007-2013 (M.P. z dnia 2 kwietnia 2008 r. Nr 27, poz. 260).

Lp.

Nazwa projektu

1

2

Orientacyjny koszt
całkowity projektu
(maksymalne
dofinansowanie ze
środków EFRR)65
(mln PLN)

3

Przewidywany
okres realizacji

4

Miejsce realizacji
projektu

5

Instytucja
odpowiedzialna
za realizację
projektu

6

Uzasadnienie realizacji projektu

7

Oś priorytetowa I Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego

1

Projekty aplikacyjne
realizowane przez
studentów i doktorantów w
dziedzinach priorytetowych
dla rozwoju gospodarki
(PROGRAM VENTURES)

65)

12,58
(10,69)

2007-2013

cały kraj

Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 1. osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób
szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym
samym celów Programu.
Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG
obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z załoŜeniami Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 i celami Strategii Rozwoju
Kraju na lata 2007-2015 w zakresie wzmocnienia potencjału kadrowego nauki,
Fundacja na Rzecz poprzez włączenie młodej kadry naukowej do udziału w realizacji projektów
Nauki Polskiej badawczych w dziedzinach kluczowych dla rozwoju gospodarczego kraju.
Program ma na celu:
-wsparcie udziału studentów i doktorantów w pracach zespołów realizujących
najciekawsze projekty aplikacyjne;
-rozwój innowacji we wszystkich sektorach gospodarki;
-uzyskanie wzrostu zainteresowania badaniami aplikacyjnymi;
-zainteresowanie najbardziej obiecujących studentów pracą naukową.
Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są
takŜe środki na realizację projektu.

Maksymalny udział dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wydatkach kwalifikowanych projektu co do zasady wynosi
85%, z wyjątkiem projektów, w których występuje pomoc publiczna oraz projektów generujących dochód.

2

Projekty, w których
uczestniczą studenci i
doktoranci, zgodnie z
priorytetami wskazanymi
w PO IG, realizowane w
najlepszych zespołach
badawczych (PROGRAM
TEAM)

116,07
(98,66)

2007-2013

cały kraj

Fundacja na
Rzecz Nauki
Polskiej

3

Wsparcie
międzynarodowych
studiów doktoranckich
realizowanych w Polsce

65,40
(55,59)

2007-2013

cały kraj

Fundacja na
Rzecz Nauki
Polskiej
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Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 1. osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt ma
strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru
badań i rozwoju oraz jest spójny z załoŜeniami Narodowych Strategicznych
Ram Odniesienia na lata 2007-2013 i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata
2007-2015 w zakresie wzmocnienia potencjału kadrowego nauki, poprzez
włączenie młodej kadry naukowej do udziału w realizacji projektów
badawczych w dziedzinach kluczowych dla rozwoju gospodarczego kraju.
Program ma na celu:
-wspieranie rozwoju najlepszych zespołów badawczych;
-rozwój karier młodych naukowców poprzez umoŜliwienie im udziału w
pracach w najlepszych zespołach naukowych w kraju;
-zachęcenie najbardziej obiecujących studentów i absolwentów do pracy
naukowej.
Program jest skierowany do niezaleŜnych zespołów badawczych prowadzących
badania w kierunkach zgodnych z priorytetami z PO IG pracujących na uczelni
lub w instytucie naukowym prowadzącym w sposób ciągły badania naukowe.
Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne
są takŜe środki na realizację projektu.
Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 1. osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt ma
strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru
badań i rozwoju oraz jest spójny z załoŜeniami Narodowych Strategicznych
Ram Odniesienia na lata 2007-2013 i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata
2007-2015 w zakresie wzmocnienia potencjału kadrowego nauki, poprzez
włączenie młodej kadry naukowej do udziału w realizacji projektów
badawczych w dziedzinach kluczowych dla rozwoju gospodarczego kraju.
Program ma na celu:
-rozwój karier młodych naukowców poprzez umoŜliwienie im udziału w
pracach w silnym naukowo, międzynarodowym środowisku;
-zachęcenie najbardziej obiecujących studentów i absolwentów do pracy
naukowej;
-wspieranie wymiany i współpracy naukowej z zagranicą.
Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne
są takŜe środki na realizację projektu.

4

Projekty obejmujące
zatrudnienie wybitnych
uczonych z zagranicy w
jednostkach naukowych
mających siedzibę w Polsce,
realizowane zgodnie z
priorytetami wskazanymi
w PO IG (PROGRAM
WELCOME)

57,86
(49,18)

2007-2013

cały kraj

Fundacja na
Rzecz Nauki
Polskiej

5

Zaawansowane
molekularne urządzenia
diagnostyczne –
syntetyczne przeciwciała ze
zdolnością rozpoznawania
specyficznych białkowych
markerów procesów
nowotworzenia

23,36
(19,85)

2008-2011

dolnośląskie

Politechnika
Wrocławska
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Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 1. osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w
sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej,
a tym samym celów Programu.
Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG
obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z załoŜeniami Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 i celami Strategii Rozwoju
Kraju na lata 2007-2015 w zakresie wzmocnienia potencjału kadrowego nauki,
poprzez włączenie młodej kadry naukowej do udziału w realizacji projektów
badawczych w dziedzinach kluczowych dla rozwoju gospodarczego kraju.
Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww.
dokumentów.
Program ma na celu:
-stymulowanie rozwoju jakościowego kadry naukowej w Polsce;
-przyciągnięcie do pracy w Polsce najlepszych polskich uczonych, którzy
opuścili kraj;
-przyciągnięcie do pracy w Polsce wybitnych zagranicznych uczonych;
-oŜywienie międzynarodowych kontaktów naukowych i wymiany
doświadczeń.
Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne
są takŜe środki na realizację projektu.
Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 1. osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób
szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym
samym celów Programu.
Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG
obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z załoŜeniami Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 w kierunkach: innowacje,
inwestycje, badania i rozwój, wzmocnienie konkurencyjności regionów i
przedsiębiorstw oraz wzrost zatrudnienia celem tworzenia warunków dla
gospodarki polskiej opartej na wiedzy i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata
2007-2015 w zakresie podniesienia poziomu technologicznego gospodarki i
wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki.
Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww.
dokumentów w zakresie podniesienia poziomu technologicznego poprzez
większe nakłady na innowacje.
Projekt wpisuje się w Krajowy Program Ramowy zakresie I strategicznego
obszaru badawczego zatytułowanego „Zdrowie” oraz VI pt. „Nowe materiały i
technologie”.
Projekt dotyczy projektowania, syntezy oraz konstrukcji mikrourządzeń lub
nanourządzeń i chipów molekularnych dla rozpoznawania markerów

6

Czujniki i sensory do
pomiarów czynników
stanowiących zagroŜenia w
środowisku – modelowanie
i monitoring zagroŜeń

7

Optymalizacja
charakterystyki i
przygotowania preparatów
fagowych do celów
terapeutycznych

26,95
(22,91)

13,66
(11,61)

2008-2011

2007-2010

dolnośląskie

Politechnika
Wrocławska

dolnośląskie

Instytut
Immunologii i
Terapii
Doświadczalnej
PAN
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nowotworowych jelita grubego i tarczycy (traktowanych jako modelowe).
Skonstruowane urządzenia powinny znaleźć zastosowanie w diagnostyce
medycznej. Jest to moŜliwe ze względu na to, Ŝe w procesach rozwoju komórek
nowotworowych pojawiają się specyficzne białka i związki niskocząsteczkowe charakterystyczne biomarkery - które umoŜliwiają analizę rodzaju jak i stadium
zaawansowania raka.
Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są
takŜe środki na realizację projektu.
Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 1. osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób
szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym
samym celów Programu.
Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG
obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z załoŜeniami Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 w kierunkach: innowacje,
inwestycje, badania i rozwój; wzmocnienie konkurencyjności regionów i
przedsiębiorstw oraz wzrost zatrudnienia celem tworzenia warunków dla
gospodarki polskiej opartej na wiedzy i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata
2007-2015 w zakresie podniesienia poziomu technologicznego gospodarki i
wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki.
Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww.
dokumentów w zakresie podniesienia poziomu technologicznego poprzez
większe nakłady na innowacje.
Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są
takŜe środki na realizację projektu.
Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 1. osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób
szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym
samym celów Programu.
Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG
obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z załoŜeniami Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 w kierunkach: innowacje,
inwestycje, badania i rozwój; wzmocnienie konkurencyjności regionów i
przedsiębiorstw oraz wzrost zatrudnienia celem tworzenia warunków dla
gospodarki polskiej opartej na wiedzy i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata
2007-2015 w zakresie podniesienia poziomu technologicznego gospodarki i
wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki.
Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww.
dokumentów w zakresie podniesienia poziomu technologicznego poprzez
większe nakłady na innowacje.
Projekt wpisuje się w Krajowy Program Ramowy w zakresie I strategicznego
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WROVASC- Zintegrowane
Centrum Medycyny
Sercowo-Naczyniowej we
Wrocławiu

57,50
(48,87)

2007-2013

dolnośląskie

280

Wojewódzki
Szpital
Specjalistyczny
we Wrocławiu

obszaru badawczego zatytułowanego „Zdrowie” oraz VI pt. „Nowe materiały i
technologie”. W pierwszym obszarze dotyczy to priorytetowego kierunku badań,
pt. „Leki innowacyjne i genetyczne, materiały oraz aparatura wspomagająca
diagnostykę i terapie medyczną”, w szóstym obszarze dotyczy to priorytetowego
kierunku badań: pt. „Wysokoprzetworzone związki chemiczne oraz materiały
o złoŜonych właściwościach”, a takŜe „Technologie i biotechnologie
przemysłowe”.
Celem projektu jest charakterystyka, rozszerzenie asortymentu oraz
wprowadzenie do seryjnej produkcji preparatów bakteriofagowych (tzn.
zawierających wirusy niszczące bakterie) celem ich zastosowania w ochronie
środowiska i człowieka (leczenie antybiotyko-opornych zakaŜeń bakteryjnych).
Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są
takŜe środki na realizację projektu.
Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 1. osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób
szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym
samym celów Programu.
Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG
obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z załoŜeniami Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie tworzenia
warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego i
celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015 w zakresie podniesienia
poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski poprzez wzrost konkurencyjności i
innowacyjności gospodarki. Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie
wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie podniesienia poziomu
technologicznego gospodarki przez wzrost nakładów na badania i rozwój oraz
innowacje.
Projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Nauki w Polsce do 2015 roku w
zakresie priorytetów tematycznych, rozwoju bazy badawczej i wsparcia transferu
wiedzy do gospodarki.
Centrum będzie miejscem wdraŜania i ewaluacji nowych technologii
medycznych i metod leczenia Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej
osi priorytetowej, dostępne są takŜe środki na realizację projektu.
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Wykorzystanie
nanotechnologii
w nowoczesnych
materiałach

108,16
(91,94)

2008-2013

dolnośląskie

Wrocławskie
Centrum Badań
(EIT+)
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Biotechnologie i
zaawansowane technologie
medyczne

99,18
(84,30)

2008-2013

dolnośląskie

Wrocławskie
Centrum Badań
(EIT+)
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Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 1. osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób
szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym
samym celów Programu.
Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG
obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z załoŜeniami Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie tworzenia
warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego i
celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015 w zakresie podniesienia
poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski poprzez wzrost konkurencyjności i
innowacyjności gospodarki. Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie
wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie podniesienia poziomu
technologicznego gospodarki przez wzrost nakładów na badania i rozwój oraz
innowacje.
Projekt obejmuje badania wyprzedzające oraz aplikacyjne dotyczące
wytwarzania, technologii oraz właściwości wybranych grup zaawansowanych
materiałów, w tym nanomateriałów. Celem proponowanych badań jest
zwiększenie wiedzy nt. moŜliwości uzyskiwania materiałów o nowych lub
ulepszonych właściwościach, określenie ich potencjalnych zastosowań
praktycznych, opracowanie wybranych technologii ich wytwarzania.
Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są
takŜe środki na realizację projektu.
Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 1. osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób
szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym
samym celów Programu.
Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG
obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z załoŜeniami Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 w kierunkach: innowacje,
inwestycje, badania i rozwój; wzmocnienie konkurencyjności regionów i
przedsiębiorstw oraz wzrost zatrudnienia celem tworzenia warunków dla
gospodarki polskiej opartej na wiedzy i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata
2007 - 2015 w zakresie podniesienia poziomu technologicznego gospodarki i
wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki.
Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww.
dokumentów w zakresie podniesienia poziomu technologicznego poprzez
większe nakłady na innowacje.
Projekt wpisuje się w Krajowy Program Ramowy zakresie I strategicznego
obszaru badawczego zatytułowanego „Zdrowie” oraz VI pt. „Nowe materiały i
technologie”. W pierwszym obszarze dotyczy to priorytetowego kierunku badań,
pt. „Leki innowacyjne i genetyczne, materiały oraz aparatura wspomagająca
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Innowacyjne,
małoinwazyjne metody
typu „non fusion”
i „fusion” chirurgicznego
leczenia dysfunkcji układu
kostno-neuro-mięśniowego
człowieka

45,28
(22,64)

2008-2012

lubuskie

LfC Sp. z o.o.
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diagnostykę i terapie medyczną”, w szóstym obszarze dotyczy to priorytetowego
kierunku badań: pt. „Wysokoprzetworzone związki chemiczne oraz materiały
o złoŜonych właściwościach”, a takŜe „Technologie i biotechnologie
przemysłowe”.
W ramach projektu ustanowiono pięć priorytetów badawczych: (1)
projektowanie, otrzymywanie oraz badania przedkliniczne nowych leków; (2)
nośniki i systemy dostarczania leków; (3) diagnostyka molekularna; (4)
biotechnologia Ŝywności i biotechnologia w ochronie środowiska oraz (5)
modelowanie biomolekularne. Uzasadnieniem do podjęcia w regionie zadań
badawczych w ramach tych priorytetów są: wysoki udokumentowany poziom
badań naukowych, potencjał kadrowy, obecność regionalnego przemysłu
potencjalnie zainteresowanego wynikami badań, unikalność tematyki oraz
moŜliwość wykreowania naukowej i technologicznej specjalności Wrocławia.
Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są
takŜe środki na realizację projektu.
Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 1. osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób
szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym
samym celów Programu.
Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG
obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z załoŜeniami Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 w kierunkach: innowacje,
inwestycje, badania i rozwój; wzmocnienie konkurencyjności regionów i
przedsiębiorstw oraz wzrost zatrudnienia celem tworzenia warunków dla
gospodarki polskiej opartej na wiedzy i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata
2007 - 2015 w zakresie podniesienia poziomu technologicznego gospodarki i
wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki.
Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww.
dokumentów w zakresie podniesienia poziomu technologicznego poprzez
większe nakłady na innowacje.
Projekt wpisuje się w Krajowy Program Ramowy w zakresie I strategicznego
obszaru badawczego zatytułowanego „Zdrowie” oraz VI pt. „Nowe materiały i
technologie”. W pierwszym obszarze dotyczy to priorytetowego kierunku badań,
pt. „Leki innowacyjne i genetyczne, materiały oraz aparatura wspomagająca
diagnostykę i terapie medyczną”, w szóstym obszarze dotyczy to priorytetowego
kierunku badań: pt. „Wysokoprzetworzone związki chemiczne oraz materiały
o złoŜonych właściwościach”, a takŜe „Technologie i biotechnologie
przemysłowe”.
Celem ogólnym projektu jest opracowanie oraz wdroŜenie w praktyce
produkcyjnej i medycznej innowacyjnych, małoinwazyjnych systemów/metod
operacyjnego leczenia dysfunkcji układu kostno-neuro-mięśniowego (k-n-m).
Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są

takŜe środki na realizację projektu.
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Funkcjonalne nano- i
mikromateriały
włókiennicze

21,56
(18,33)

2007-2010

Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 1. osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w
sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a
tym samym celów Programu.
Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG
obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z załoŜeniami Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie tworzenia
warunków wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i
przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost spójności
społecznej, gospodarczej i przestrzennej i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata
2007 - 2015 w zakresie bezpośredniego przełoŜenia wyników badań naukowych
na działania zmierzające do wdroŜenia w krajowym przemyśle m.in.
włókienniczym, innowacyjnych technologii, a takŜe nowej generacji materiałów
barierowych na bazie nośników włókienniczych.
Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww.
Instytut InŜynierii dokumentów w zakresie celu 1 - Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw
Materiałów
oraz celu 2. - Wzrostu konkurencyjności polskiej nauki.
Włókienniczych Projekt polega na utworzeniu krajowej bazy wytwórczej funkcjonalnych
nanomateriałów włókienniczych poprzez realizację silnie zdywersyfikowanych
programów badawczo-wdroŜeniowych umoŜliwiających: opracowanie nowych
technologii
wytwarzania
aktywnych
nano-i
submikrocząstek
oraz
mikrokapsułek, oraz palety innowacyjnych produktów włókienniczych o róŜnym
przeznaczeniu - funkcjonalnych nanomateriałów włókienniczych, opartych na
ich zastosowaniu, przeprowadzenie prac badawczych i technicznych,
niezbędnych dla przygotowania przemysłowego wdroŜenia opracowanych
technologii i produktów, wprowadzeniu do przedsiębiorstw nowych technologii
wytwarzania innowacyjnych produktów i ulokowaniu ich na rynku. Projekt
stanowi bezpośrednią kontynuację i rozwinięcie oraz doprowadzenie do etapu
wdroŜenia przemysłowego zadań realizowanych w ramach PBZ KBN95/T08/2003. „Materiały polimerowe modyfikowane nano-cząstkami. Badania właściwości – zastosowanie”.
Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są
takŜe środki na realizację projektu.

łódzkie
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Nowoczesne balistyczne
ochrony osobiste oraz
zabezpieczenia środków
transportu i obiektów
stałych wykonane na bazie
kompozytów włóknistych

12,94
(11,00)

2007-2010

łódzkie

Instytut
Technologii
Bezpieczeństwa
„MORATEX”
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Barierowe materiały nowej
generacji chroniące
człowieka przed
szkodliwym działaniem
środowiska

15,45
(13,13)

2007-2011

łódzkie

Instytut
Włókiennictwa
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Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 1. osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób
szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym
samym celów Programu.
Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG
obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z załoŜeniami Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie tworzenia
warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego i
celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015 w zakresie podniesienia
poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski poprzez wzrost konkurencyjności i
innowacyjności gospodarki. Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie
wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie podniesienia poziomu
technologicznego gospodarki przez wzrost nakładów na badania i rozwój oraz
innowacje.
Projekt polega na opracowaniu termiczno-ciśnieniowej metody łączenia warstw
róŜnego typu balistycznych wyrobów włókienniczych w celu opracowania, a w
konsekwencji wytworzenia, kompozytów włóknistych o róŜnej strukturze i
kształcie. Badania naukowe zostaną wsparte seriami doświadczeń w zakresie
oddziaływania ciśnienia, wysokich temperatur, czasu, itp. na załoŜone
konstrukcje kompozytów.
Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są
takŜe środki na realizację projektu.
Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 1. osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w
sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a
tym samym celów Programu.
Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG
obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z załoŜeniami Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie tworzenia
warunków wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i
przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost spójności
społecznej, gospodarczej i przestrzennej i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata
2007 - 2015 w zakresie bezpośredniego przełoŜenia wyników badań naukowych
na działania zmierzające do wdroŜenia w krajowym przemyśle m.in.
włókienniczym, innowacyjnych technologii, a takŜe nowej generacji materiałów
barierowych na bazie nośników włókienniczych.
Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww.
dokumentów w zakresie celu 1- Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw
oraz celu 2. - Wzrostu konkurencyjności polskiej nauki. Wpisuje się takŜe w Oś
priorytetową 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii - jako projekt
badawczo-rozwojowy o charakterze aplikacyjnym, ukierunkowanym na
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Biodegradowalne wyroby
włókniste

35,58
(30,24)

2007-2010

bezpośrednie zastosowanie praktyczne. NaleŜy do grupy tematycznej Techno –
Nowe materiały i technologie. Jest zgodny z Celem Działania 1.3 – zakłada
wzrost wykorzystania wyników prac B+R przez małe i średnie przedsiębiorstwa.
Projekt wpisuje się w Narodową strategię wzmocnienia sfery badań naukowych i
prac rozwojowych w dziedzinie nanotechnologii opracowanej przez
interdyscyplinarny Zespół ds. Nanonauki i Nanotechnologii Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa WyŜszego.
Tematyka proponowanego projektu kluczowego zgodna jest takŜe z priorytetami
Krajowego Programu Ramowego: Działanie na rzecz Rozwoju: Technologie,
Strategiczny obszar badawczy VI: Nowe materiały i technologie, Strategiczny
obszar badawczy V: Bezpieczeństwo.
Projekt jest zgodny z celami dokumentów Kierunki zwiększania innowacyjności
gospodarki na lata 2007-2013 oraz Strategia rozwoju nauki w Polsce do 2013
roku oraz perspektywiczną prognozą do roku 2020 (cel: Wzrost
międzynarodowej konkurencyjności polskiej nauki).
Projekt polega na wykonaniu badań i prac rozwojowych nad materiałami
barierowymi nowej generacji na bazie nośników włókienniczych, chroniących
człowieka przed szkodliwymi czynnikami fizycznymi środowiska.
Badania obejmą:
•
materiały ekranujące przed polami elektromagnetycznymi (PEM) i
optymalizowanie technik ekranowania;
•
materiały barierowe
o
właściwościach ochronnych przed
promieniowaniem UV oraz materiały fotokataliczne i antybakteryjne;
•
materiały barierowe antyelektrostatyczne;
•
materiały barierowe/maskujące przed promieniowaniem VIS, IR,
mikrofalowym, termicznym.
Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są
takŜe środki na realizację projektu.
Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 1. osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób
szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym
Polska Platforma samym celów Programu.
Technologiczna Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG
obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z załoŜeniami Narodowych
Przemysłu
Tekstylnego
Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie tworzenia
koordynator
warunków wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i
przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost spójności
Politechnika
Łódzka
społecznej, gospodarczej i przestrzennej i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata
2007 - 2015 w zakresie bezpośredniego przełoŜenia wyników badań naukowych
na działania zmierzające do wdroŜenia w krajowym przemyśle m.in.
włókienniczym, innowacyjnych technologii, a takŜe nowej generacji materiałów
barierowych na bazie nośników włókienniczych.

łódzkie

285

16

Innowacyjne środki i
efektywne metody poprawy
bezpieczeństwa i trwałości
obiektów budowlanych i
infrastruktury
transportowej w strategii
zrównowaŜonego rozwoju

58,57
(49,79)

2007-2012

Politechnika
Łódzka

łódzkie

286

Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww.
dokumentów w zakresie celu 1- Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw
oraz celu 2. - Wzrostu konkurencyjności polskiej nauki.
Projekt polega na opracowaniu szerokiej gamy wyrobów włókienniczych na
bazie polimerów ulegających biodegradacji. Wiodącym surowcem
włóknotwórczym w prowadzonych pracach będzie poli (kwas mlekowy), który
najczęściej wytwarzany jest przez polimeryzację z otwarciem pierścienia laktydu
(polilaktyd-PLA). W pracach wykorzystane będą równieŜ: biodegradowalne
poliestry i kopoliestry alifatyczne, w tym opracowane przez wykonawców
projektu, modyfikowany polipropylen z dodatkiem foto i pro-degradantów oraz
celuloza termoplastyczna. Otrzymane w projekcie biodegradowalne wyroby
włókniste będą testowane pod względem ich przydatności do produkcji nowych
wyrobów higienicznych oraz tekstylnych wyrobów rolniczych i medycznych.
Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są
takŜe środki na realizację projektu.
Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 1. osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób
szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym
samym celów Programu.
Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG
obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z załoŜeniami Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie tworzenia
warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego i
celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015 w zakresie podniesienia
poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski poprzez wzrost konkurencyjności i
innowacyjności gospodarki. Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie
wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie podniesienia poziomu
technologicznego gospodarki przez wzrost nakładów na badania i rozwój oraz
innowacje.
Projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Nauki w Polsce do 2015 roku w zakresie
priorytetów tematycznych (biotechnologia w medycynie), rozwoju bazy
badawczej i wsparcia transferu wiedzy do gospodarki.
W ramach projektu planuje się prowadzenie prac badawczo – rozwojowych oraz
koncepcyjnych w następujących obszarach i zagadnieniach:
•
funkcjonalność, trwałość, energooszczędność i bezpieczeństwo
uŜytkowania budynków;
•
poszukiwanie rozwiązań, które pod względem ekonomicznym (kosztów
inwestycyjnych i eksploatacyjnych) zaspokajałyby potrzeby inwestorów;
•
wdraŜanie rozwiązań w zakresie budownictwa i inŜynierii środowiska
odpowiadających idei zrównowaŜonego rozwoju;
•
recykling materiałów i elementów budowlanych oraz moŜliwość ich
ponownego wykorzystania;

•
przeciwdziałanie zagroŜeniu bezpieczeństwa obiektów i budowli ze
strony czynników ludzkich – zarówno działań celowych (sabotaŜe, terror), jak i
wynikłych z niewiedzy i zaniedbania oraz agresywnego wpływu środowiska
powodującego ograniczenie trwałości konstrukcji;
•
rehabilitacja obszarów zdegradowanych oraz ochrona obiektów
dziedzictwa narodowego
oraz rozwiązywanie tych problemów, ze szczególnym ukierunkowaniem
wyników prac na zastosowanie w praktyce.
Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są
takŜe środki na realizację projektu.
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Rola transporterów
oporności wielolekowej
w farmakokinetyce i
toksykologii - testy in vitro
w praktyce
farmaceutycznej i
klinicznej

54,26
(46,12)

2007-2013

Uniwersytet
Łódzki

łódzkie

287

Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 1. osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób
szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym
samym celów Programu.
Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG
obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z załoŜeniami Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie tworzenia
warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego i
celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015 w zakresie podniesienia
poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski poprzez wzrost konkurencyjności i
innowacyjności gospodarki. Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie
wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie podniesienia poziomu
technologicznego gospodarki przez wzrost nakładów na badania i rozwój oraz
innowacje.
Projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Nauki w Polsce do 2015 roku w
zakresie priorytetów tematycznych (biotechnologia w medycynie), rozwoju bazy
badawczej i wsparcia transferu wiedzy do gospodarki.
Projekt polega na opracowaniu i walidacji narzędzi i testów laboratoryjnych
pozwalających na ocenę stopnia lekooporności komórek i tkanek pobranych od
pacjentów z rozwijającą się chorobą nowotworową oraz stworzeniu
wiarygodnych narzędzi słuŜących kompletnej analizie oddziaływań testowanych
substancji farmaceutycznych z białkami występującymi fizjologicznie w
tkankach i narządach organizmu ludzkiego, których ekspresja lub nadekspresja
odpowiedzialna jest za rozwój zjawiska oporności wielolekowej i jest
kontynuacją licznych projektów badawczych realizowanych przez zespół
Katedry Biofizyki Molekularnej Uniwersytetu Łódzkiego finansowanych przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego a wcześniej Komitet Badań
Naukowych.
Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są
takŜe środki na realizację projektu.
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Nowe rozwiązania
materiałowe i
konstrukcyjne w liniach
napowietrznych
zapobiegające kryzysom
energetycznym typu
„blackout”

58,57
(49,79)

2007-2011

małopolskie

288

Akademia
Górniczo Hutnicza

Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 1. osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób
szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym
samym celów Programu.
Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG
obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z załoŜeniami Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013, celami strategicznymi
NSRO i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015 w zakresie:
Priorytetu 1 Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, Priorytetu 2
Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej, Priorytetu 4 Budowa
zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa.
Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww.
dokumentów.
Pierwszym etapem planowanych prac będzie analiza krajowego systemu
energetycznego oraz zakresu jego moŜliwej modernizacji i rozbudowy. Następny
etap prac dotyczy określenia cech materiałowych poszczególnych elementów
systemu nowej generacji oraz wykonania szerokiego programu badań
materiałowych o charakterze poznawczym i aplikacyjnym. W efekcie
wykonanych prac zostaną opracowane i przebadane prototypy konstrukcji
przewodów typu HTLS i osprzętu nowej generacji.
Projekt wpisuje się w Regionalną Strategię Innowacji i Krajowy Program
Ramowy. Przedmiot projektu jest zgodny nie tylko z kierunkami ujętymi w RSI
Województwa Małopolskiego, ale posiada zasięg co najmniej ogólnokrajowy.
Obszary strategicznego rozwoju z punktu widzenia Regionalnej Strategii
Innowacji to m.in.: inŜynieria materiałowa wraz technologiami i technikami
odlewniczymi oraz hutniczymi. Projekt dotyczy zagadnień związanych z
nowymi materiałami i technologiami materiałowymi. Projekt wpisuje się w KPR
w zakresie 2.1 „Zarządzanie środowiskiem” poprzez zmniejszenie uciąŜliwego
działania
linii
energetycznych
na
otoczenie;
w
zakresie
6.3
”Zaawansowane materiały konstrukcyjne” poprzez wdroŜenie nowej generacji
materiałów w elektroenergetyce napowietrznej; w zakresie 8.1 „Nowoczesne
technologie dla generowania, przetwarzania i przechowywania energii” i 8.3
„Bezpieczeństwo energetyczne państwa” poprzez wprowadzenie nowych
technologii w przesyle energii oraz poprawę bezpieczeństwa energetycznego
kraju.
Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są
takŜe środki na realizację projektu.
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Nowe technologie
informacyjne dla
elektronicznej gospodarki i
społeczeństwa
informacyjnego oparte na
paradygmacie SOA

36,29
(30,85)

2007-2011

małopolskie

289

Akademia
GórniczoHutnicza

Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 1. osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób
szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym
samym celów Programu.
Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG
obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z załoŜeniami Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie tworzenia
warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego i
celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015 w zakresie podniesienia
poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski poprzez wzrost konkurencyjności i
innowacyjności gospodarki. Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie
wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie podniesienia poziomu
technologicznego gospodarki przez wzrost nakładów na badania i rozwój oraz
innowacje.
Projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Nauki w Polsce do 2015 roku w
zakresie priorytetów tematycznych, rozwoju bazy badawczej i wsparcia transferu
wiedzy do gospodarki.
Współczesne technologie informacyjne działające w systemach rozproszonych
stosowane do informatyzacji procesów biznesowych, platform usługowych oraz
infrastruktury informatycznej dla e-Science są oparte na paradygmacie SOA
(ang. Service Oriented Architecture). Istotą tego podejścia jest automatyzacja
zarówno uruchamiania pojedynczych usług jak i integracji usług w złoŜone
procesy biznesowe. Zasadniczymi problemami występującymi w tym obszarze
są: język opisu usług, proces publikacji usługi przez jej dostarczyciela oraz
wyszukiwanie potrzebnych usług przez klienta, a takŜe wykorzystujące
semantykę protokoły kompozycji usług w złoŜone i często długotrwałe procesy
biznesowe.
Realizację projektu podzielono na dwa, wzajemnie powiązane etapy
obejmujące:
I) badania w zakresie metod i narzędzi budowy systemów opartych na
paradygmacie SOA,
II) budowę pilotaŜowych implementacji i ich wdroŜenie u konkretnych
odbiorców.
Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są
takŜe środki na realizację projektu.
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21

Nanotechnologia jonowa
i plazmowa materiałów
formowanych na bazie
węgla i krzemu

3CLA - biotechnologiczny
kierowany lek
antynowotworowy

18,69
(15,88)

69,71
(34,86)

2007-2010

2007-2012

małopolskie

mazowieckie
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Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 1. osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób
szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym
samym celów Programu.
Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG
obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z załoŜeniami Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie rozwoju b+r;
Innowacje, inwestycje, badania i rozwój a zwłaszcza w zakresie dostosowania
jednostek naukowych do potrzeb nowoczesnej gospodarki i celami Strategii
Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015 w zakresie podniesienia poziomu
technologicznego gospodarki poprzez badania i rozwój oraz innowacje.
Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww.
dokumentów w zakresie zwiększenia nakładów na działalność badawczą i
rozwojową w % PKB oraz zwiększenia liczby zgłoszonych wynalazków na 1
mln mieszkańców. Projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Nauki w Polsce do
Instytut Fizyki
2015 roku w zakresie wzrostu międzynarodowej konkurencyjności polskiej
Jądrowej im.
nauki oraz wzmocnienia współpracy nauki z gospodarką. Projekt jest równieŜ
Henryka
zgodny ze strategią rozwoju województwa Małopolskiego.
Niewodniczańskie
Projekt polega na zastosowaniu metod nanotechnologii jonowej oraz plazmowej
go Polskiej
do kształtowania własności fizycznych, chemicznych oraz mechanicznych
Akademii Nauk
warstwy wierzchniej przedmiotów. W wyniku oddziaływania wiązek jonów lub
strumienia plazmy z warstwą wierzchnią przedmiotu moŜna uzyskać
odpowiednie warstwy wierzchnie lub powłoki o oczekiwanych (zarówno w skali
nano- jaki i mikro-) własności fizyczne, optyczne, chemiczne (np. odporność na
korozję) oraz mechaniczne. W szczególności w wyniku zastosowania metod
nanotechnologii jonowej oraz plazmowej moŜna w korzystny sposób
modyfikować między innymi elementy precyzyjnych narzędzi, elementów
maszyn oraz elementy endoprotez narządu ruchu. Metody nanotechnologii
jonowej oraz plazmowej umoŜliwiają równieŜ formowanie złoŜonych
wielowarstwowych oraz wielopierwiastkowych układów istotnych dla
nanoelektroniki i nanooptyki. Zastosowanie metod nanotechnologii jonowej
oraz plazmowej w gospodarce moŜe wpłynąć na jej innowacyjność i
konkurencyjność.
Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są
takŜe środki na realizację projektu.
Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 1. osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Adamed Spółka z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób
o.o.
szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym
samym celów Programu.
Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG

obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z załoŜeniami Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie podniesienia
konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora
wytwórczego o wysokiej wartości dodanej (tu przemysłu farmaceutycznego
opracowującego we współpracy ze światem nauki biotechnologiczny produkt
leczniczy o innowacyjności na poziomie światowym) i celami Priorytetu I.
Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Strategii Rozwoju Kraju
na lata 2007 - 2015 w zakresie podniesienia poziomu technologicznego
gospodarki poprzez zwiększenie nakładów na działalność badawczo-rozwojową
i innowacje oraz zwiększenie współpracy z zagranicą w tym przedmiocie.
Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww.
dokumentów w zakresie wzrostu:
• nakładów na działalność badawczo rozwojową ogółem oraz udziału
podmiotów gospodarczych w jej finansowaniu;
• udziału przedsiębiorstw przemysłowych ponoszących nakłady na działalność
innowacyjną;
• liczby patentów udzielonych rezydentom polskim;
• udziału produktów wysokiej techniki w produkcji sprzedanej w przemyśle.
Projekt ponadto wpisuje się w cele „Krajowego Programu Ramowego” oraz
„Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” w zakresie
opracowania innowacyjnego leku przeciwnowotworowego o skuteczności i
bezpieczeństwie stosowania przewyŜszającym obecnie dostępne terapie.
Projekt jest przedsięwzięciem z dziedziny biotechnologii medycznej. Cząstką
terapeutyczną będącą przedmiotem projektu jest białko o działaniu
przeciwnowotworowym "uzbrojone” w specjalny system nakierowujący je na
komórki nowotworowe. Opracowanie takiej cząstki jest moŜliwe dzięki
zastosowaniu najnowszych technik bioinŜynierii i biologii molekularnej.
Badania wyprzedzające wykazały, Ŝe cząstka ta ma bardzo niską toksyczność w
stosunku do komórek somatycznych, wybiórczo zabijając komórki nowotworu.
Daje to nadzieję na ograniczenie działań niepoŜądanych, przy zachowaniu
efektywności terapii. Kluczowym dla projektu zadaniem będzie opracowanie
optymalnej formy cząstki aktywnej tak, aby posiadała maksymalną aktywność
terapeutyczną zachowując jednocześnie stabilność. Następnie przewidywana jest
optymalizacja syntezy i oczyszczania w skali półtechnicznej, co pozwoli na
przeprowadzenie badań niezbędnych do dopuszczenia kandydata na lek do badań
klinicznych, a następnie ich przeprowadzenie.
Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są
takŜe środki na realizację projektu.
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23

Centrum biotechnologii
produktów leczniczych

Synteza kwasu akrylowego
i estrów akrylowych w
oparciu o surowce
odnawialne, w tym o
frakcję glicerynową z
produkcji estrów
metylowych kwasów
tłuszczowych

126,85
(107,82)

22,64
(19,24)

2007-2013

2007-2010

mazowieckie

mazowieckie
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Instytut
Biotechnologii i
Antybiotyków

Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 1. osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób
szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym
samym celów Programu.
Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG
obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z załoŜeniami Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - podniesienia
konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora
wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwoju sektora usług i celami
Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015 w zakresie wzrostu
konkurencyjności i innowacyjności gospodarki.
Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww.
dokumentów w zakresie wzrostu nakładów na działalność badawczą i
rozwojową, wzrostu udziału podmiotów gospodarczych w nakładach na
działalność B+R oraz wzrostu udziału produktów wysokiej techniki w eksporcie.
Projekt wpisuje się w obszar badawczy „Zdrowie” przedstawiony w Krajowym
Programie Ramowym. W ramach tego obszaru, do priorytetowych kierunków
badań naleŜą działania 1.3 „Biologia molekularna i biotechnologia oraz ich
wpływ na poprawę stanu zdrowia i jakości Ŝycia społeczeństwa” oraz 1.6 „Leki
innowacyjne i generyczne, materiały oraz aparatura wspomagająca diagnostykę i
terapię medyczną”.
Projekt polega na utworzeniu Centrum Biotechnologii produktów leczniczych w
oddziale Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków w Macierzyszu k/Warszawy.
Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są
takŜe środki na realizację projektu.

Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 1. osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób
szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym
samym celów Programu.
Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG
Instytut Chemii obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z załoŜeniami Narodowych
Przemysłowej im. Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie tworzenia
prof. I.
warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego i
Mościckiego
celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015 w zakresie podniesienia
poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski poprzez wzrost konkurencyjności i
innowacyjności gospodarki. Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie
wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie podniesienia poziomu
technologicznego gospodarki przez wzrost nakładów na badania i rozwój oraz
innowacje.
Projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Nauki w Polsce do 2015 roku w

zakresie wsparcia transferu wiedzy do gospodarki.
Projekt badawczy dotyczy procesu otrzymywania kwasu akrylowego i
akrylanów z wykorzystaniem półproduktów odpadowych i odnawialnych, w tym
frakcji glicerynowej z produkcji estrów metylowych kwasów tłuszczowych
(FAME). Zakres badań obejmuje optymalizację poszczególnych etapów procesu
(odwodnienia glicerolu do akroleiny i estryfikacji kwasu akrylowego)
prowadzonych w skali ćwierć-technicznej celem uzyskania jak największej
wydajności i opłacalności, sprzęganie ich z etapem utleniania akroleiny do
kwasu akrylowego w linię technologiczną pracującą w sposób ciągły i
opracowanie załoŜeń do projektu procesowego.
Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są
takŜe środki na realizację projektu.
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Kwantowe nanostruktury
półprzewodnikowe do
zastosowań w biologii i
medycynie – Rozwój i
komercjalizacja nowej
generacji urządzeń
diagnostyki molekularnej
opartych o nowe polskie
przyrządy
półprzewodnikowe

73,31
(62,31)

2008-2012

mazowieckie

293

Instytut Fizyki
PAN

Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 1. osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób
szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym
samym celów Programu.
Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG
obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z załoŜeniami Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie tworzenia
warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego i
celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015 w zakresie podniesienia
poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski poprzez wzrost konkurencyjności i
innowacyjności gospodarki. Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie
wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie podniesienia poziomu
technologicznego gospodarki przez wzrost nakładów na badania i rozwój oraz
innowacje.
Celem projektu jest:
• wykorzystanie osiągnięć polskiej fizyki i technologii półprzewodników oraz
chemii powierzchni dla zbudowania podstaw naukowych i technologicznych
nowej dziedziny przemysłu „High tech” dla opanowania znaczącej części
światowego rynku tych urządzeń;
• podjęcie nowego kierunku badań interdyscyplinarnych w dziedzinie fizyki,
chemii, biologii i inŜynierii materiałowej;
• opracowanie
nowoczesnych
kwantowych
nanostruktur
półprzewodnikowych do urządzeń diagnostycznych o zastosowaniach w
biologii, medycynie, ochronie środowiska, oraz do wykrywania skaŜeń
bioterrorystycznych, wykorzystujący funkcjonalizację powierzchni struktur
półprzewodników opartych o GaN i ZnO dla zastosowań biologicznych;
• rozwój urządzeń diagnostyki molekularnej opartych o nowe polskie
przyrządy półprzewodnikowe;

• stworzenie podstaw dla nowej infrastruktury produkcyjnej urządzeń i
materiałów dla rozpoznania molekularnego.
Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są
takŜe środki na realizację projektu.
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Budowa ogólnokrajowej
sieci centrów
telemedycznych w
dziedzinie prewencji i
zwalczania chorób układu
krąŜenia: CTM - heartnet

75,82
(64,45)

2008-2011

mazowieckie
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Instytut
Kardiologii im.
Prymasa
Tysiąclecia
Stefana
Kardynała
Wyszyńskiego

Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 1. osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób
szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym
samym celów Programu.
Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG
obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z załoŜeniami Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie tworzenia
warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego i
celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015 w zakresie podniesienia
poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski poprzez wzrost konkurencyjności i
innowacyjności gospodarki. Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie
wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie podniesienia poziomu
technologicznego gospodarki przez wzrost nakładów na badania i rozwój oraz
innowacje.
Projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Nauki w Polsce do 2015 roku w
zakresie priorytetów tematycznych (biotechnologia w medycynie), rozwoju bazy
badawczej i wsparcia transferu wiedzy do gospodarki.
Sieć Centrów Telemedycznych – HeartNet (CTM-HeartNet) jest projektem
badawczym i wdroŜeniowym, którego zadaniem jest zweryfikowanie
praktycznej uŜyteczności i efektywności usług telemedycznych w polskich
realiach. W ramach poszczególnych CTM-HeartNet rozwijane będą usługi
telemonitoringu, telekonsultacji oraz telenauczania. W pierwszym etapie
projektu zostanie zawiązane konsorcjum między wiodącymi jednostkami
medycznymi a partnerami technologicznymi. Zadaniem wiodących ośrodków
medycznych tj. Instytutu Kardiologii i Szpitala Jana Pawła II będzie określenie
metodologii prowadzenia projektu, wyznaczenie poziomu wskaźników
rezultatów projektu, zaprojektowanie weryfikowanych w projekcie technologii
telemedycznych (usług), zbieranie i opracowywanie danych z ośrodków
współpracujących oraz koordynowanie działań edukacyjnych i promocyjnych.
Zadaniem współpracujących ośrodków medycznych będzie udzielanie usług
telemedycznych zgodnie z zaprojektowaną technologią i dostarczanie danych do
ośrodków wiodących. Zadaniem partnerów technologicznych będzie
zaprojektowanie i zapewnienie oraz wykonanie infrastruktury niezbędnej do
działania centrów zapewniającą niezawodność i bezpieczeństwo a takŜe
zapewnienie bieŜącego serwisu i nadzoru eksploatacyjnego nad siecią.
Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są
takŜe środki na realizację projektu.
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Metody i narzędzia
projektowania i integracji
sieci i usług telekomunikacyjnych

45,28
(38,49)

2007-2013

mazowieckie
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Wpływ zmienności klimatu
na środowisko gospodarkę
i społeczeństwo (zmian,
skutki i sposoby ich
ograniczenia, wnioski dla
nauki praktyki
inŜynierskiej i planowania

26,95
(22,91)

2007-2010

mazowieckie
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Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 1. osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób
szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym
samym celów Programu.
Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG
obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z załoŜeniami Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie przyspieszenia
modernizacji gospodarki poprzez usprawnienia i promocję transferu
nowoczesnych technik i technologii, rozwoju badań i międzynarodowej
współpracy naukowo – badawczej i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata
2007 - 2015 w zakresie rozwoju infrastruktury teleinformatycznej kraju,
podniesienia jakości świadczonych za jej pośrednictwem usług oraz podniesienia
bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego.
Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww.
dokumentów
w zakresie
rozwoju technologii
informacyjnych i
Instytut Łączności telekomunikacyjnych,
sieci
inteligentnych,
telekomunikacyjnych
i
– Państwowy
teleinformatycznych nowej generacji, optoelektroniki, nanotechnologii w
Instytut
zakresie nowoczesnych systemów teleinformatycznych oraz narzędzi
Badawczy
projektowania i badania dla potrzeb projektu. Projekt wpisuje się w „Strategię
kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013” z dnia 24 czerwca
2005, „Perspektywiczną prognozę transformacji społeczeństwa informacyjnego
do roku 2020” oraz „Strategię Rozwoju Kraju 2007 – 2015”, z listopada 2006 r.
w zakresie rozwoju informatyzacji kraju, jego zasobów telekomunikacyjnych i
teleinformatycznych.
Projekt dedykowany jest opracowaniu metod i narzędzi przeznaczonych do
projektowania i integracji sieci i systemów teleinformatycznych jak równieŜ ich
elementów począwszy od warstwy optycznej sieci teletransmisyjnych
integrujących szerokie spektrum usług związanych z przesyłaniem wszelkiego
rodzaju danych po radiowe sieci lokalne małego zasięgu. Wzrastające
zapotrzebowanie na szybkości systemów teletransmisyjnych, przy jednoczesnym
zwiększaniu róŜnorodności przesyłanych danych stwarza konieczność
zaprojektowania nowych rozwiązań moŜliwych do zastosowania we wszystkich
rodzajach sieci.
Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są
takŜe środki na realizację projektu.
Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 1. osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Instytut
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób
Meteorologii
szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym
i Gospodarki
samym celów Programu.
Wodnej
Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG
obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z załoŜeniami Narodowych

gospodarczego)
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Diagnostyczna aparatura
ultradźwiękowa – nowe
metody badania i
obrazowania struktury
tkankowej narządów
człowieka

22,64
(19,24)

2007-2011

mazowieckie
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Instytut
Podstawowych
Problemów
Techniki PAN

Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie tworzenia
warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego i
celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015 w zakresie podniesienia
poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski poprzez wzrost konkurencyjności i
innowacyjności gospodarki. Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie
wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie podniesienia poziomu
technologicznego gospodarki przez wzrost nakładów na badania i rozwój oraz
innowacje.
Projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Nauki w Polsce do 2015 roku w zakresie
priorytetów tematycznych, rozwoju bazy badawczej i wsparcia transferu wiedzy
do gospodarki.
Projekt będzie obejmował powiązane ze sobą problemy środowiskowe,
technologiczne i techniczne, które bezpośrednio i pośrednio oddziałują na
warunki Ŝycia i zdrowia ludzi, infrastrukturę komunalną, środowisko wodne,
lądowe, atmosferę i gospodarkę kraju oraz skutkują znacząco na finanse
państwa. Dotyczy to następujących zagadnień w zakresie:
•
zmian klimatu i ich wpływu na środowisko;
•
stanu zanieczyszczeń powietrza w Polsce i jego wpływu na jakość Ŝycia
– moŜliwości ograniczenia skutków;
•
zrównowaŜonego gospodarowania wodą, zasobami geologicznymi
i leśnymi kraju;
•
klęsk Ŝywiołowych i bezpieczeństwa wewnętrznego (cywilnego i
ekonomicznego) kraju;
•
rozwoju metod prognozowania i systemów ostrzegania przed groźnymi
zjawiskami hydrologicznymi i meteorologicznymi oraz wykorzystania ich do
osłony kraju;
•
Bałtyku jako elementu systemu klimatycznego i jego roli w tworzeniu
się stanów zagroŜenia;
•
zagroŜenia i uwarunkowania oraz moŜliwości realizacji krajowego
zaopatrzenia w wodę ludności w świetle przepisów Unii Europejskiej;
•
przeciwdziałania degradacji polskich zbiorników retencyjnych;
•
perspektywicznego zagospodarowania dorzecza Wisły z systemem ocen
wpływu inwestycji hydrotechnicznych na środowisko.
Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są
takŜe środki na realizację projektu.
Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 1. osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób
szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym
samym celów Programu. Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju
wspieranego w ramach PO IG obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z
załoŜeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 -

w zakresie podniesienia konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w
tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej i celami
Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015 w zakresie podniesienia poziomu
technologicznego gospodarki przez wzrost nakładów na badania i rozwój oraz
innowacje w szczególności wzmocnienie współpracy placówek naukowobadawczych z przedsiębiorstwami. Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie
wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie:
•
udziału podmiotów gospodarczych w nakładach na działalność B+R;
•
udziału produktów wysokiej oraz średniowysokiej techniki w produkcji
sprzedanej w przemyśle;
•
eksportu towarów na 1 mieszkańca.
Projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Kraju na lata 2007–2015 w zakresie
tworzenia warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu
gospodarczego oraz podniesienia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.
Projekt dotyczy nowych technologii medycznych i stanowić będzie
zagospodarowanie niszowych obszarów diagnostyki ultradźwiękowej.
IPPT PAN dysponuje aparaturą i doświadczeniem niezbędnym do rozpoczęcia
realizacji projektu.
W Zakładzie Ultradźwięków IPPT-PAN opracowywane są modele laboratoryjne
urządzeń ultrasonograficznych w paśmie od 0,5 do 30 MHz oraz głowic
ultradźwiękowych wdraŜanych następnie do produkcji w Zakładzie
Doświadczalnym Echoson w Puławach. Wśród ultrasonografów, w których
rozwoju uczestniczył i dalej uczestniczy Zakład Ultradźwięków moŜna wymienić:
Onyx II, Albit i Mikrosonograf.
Ostatnie z urządzeń jest unikalne i szczególnie przydatne w diagnostyce skóry.
Znaczenie wczesnej diagnostyki chorób cywilizacyjnych takich jak osteoporoza
czy teŜ choroby nowotworowe skóry trudno jest przecenić. Wielkość zagroŜenia
tymi chorobami i związana z nimi śmiertelność oraz koszty leczenia i
rehabilitacji w pełni uzasadniają prowadzenie szeroko zakrojonych działań
prewencyjnych. Zastosowanie do diagnostyki tych chorób całkowicie
nieszkodliwych fal ultradźwiękowych pozwoli na prowadzenie w szerokim
zakresie badań przesiewowych.
Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są
takŜe środki na realizację projektu
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Kompozyty i
nanokompozyty
metaliczno-ceramiczne dla
przemysłu lotniczego
i samochodowego
(akronim: KomCerMet)

23,36
(19,85)

2007-2011

mazowieckie
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Instytut
Podstawowych
Problemów
Techniki PAN

Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 1. osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób
szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym
samym celów Programu.
Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG
obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z załoŜeniami Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie Podniesienia
konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora
wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwoju sektora usług i celami
Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015 w zakresie Priorytetu 1: Wzrost
Konkurencyjności i Innowacyjności Gospodarki, w szczególności poprzez (c)
Podniesienie poziomu technologicznego gospodarki przez większe nakłady na
badania i rozwój oraz innowacje.
Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww.
dokumentów w zakresie podniesienia konkurencyjności krajowego przemysłu
lotniczego i samochodowego poprzez zaoferowanie tym gałęziom gospodarki
nowoczesnych wielofunkcyjnych materiałów kompozytowych o doskonałych
właściwościach oraz umiarkowanych kosztach wytwarzania. Projekt wpisuje się
w Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Innowacyjna Gospodarka 20072013 w zakresie Działania 1.1: Wsparcie badań naukowych dla budowy
gospodarki opartej na wiedzy.
Projekt polega na podjęciu kompleksowego programu badawczego nt.
kompozytów i nanokompozytów ceramiczno-metalowych, obejmującego (i)
technologie ich wytwarzania ze wskazaniem optymalnych metod produkcji, (ii)
doświadczalne określanie
właściwości
fizyczno-mechanicznych,
(iii)
analityczno-numeryczne modelowanie zachowania się tych materiałów w
róŜnych warunkach obciąŜenia i eksploatacji oraz (iv) ich testowanie przez
zainteresowane firmy przemysłowe – odbiorców wyników projektu.
Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są
takŜe środki na realizację projektu
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Wspomaganie decyzji –
systemy nowej generacji

Rozwój specjalizowanych
systemów
wykorzystujących
akceleratory i detektory
promieniowania
jonizującego do terapii
medycznej oraz
wykrywania materiałów
niebezpiecznych i odpadów
toksycznych

40,61
(34,52)

79,42
(67,50)

2007-2011

2007-2011

Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 1. osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób
szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym
samym celów Programu.
Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG
obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z załoŜeniami Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie społeczeństwa
informacyjnego i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015 wzrostu
konkurencyjności i innowacyjności gospodarki poprzez rozwój społeczeństwa
informacyjnego.
Projekt ma
istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww.
dokumentów w zakresie technologii informacyjnych. Projekt wpisuje się w
Krajowy Program Ramowy oraz regionalne Programy Ramowe w zakresie
rozwoju technologii informacyjnych, społeczeństwa informacyjnego i
teleinformatyzacji.
Projekt polega na budowie nowej generacji systemów wspomagania decyzji i
zaproponowaniu pilotaŜowych rozwiązań w tym zakresie dla medycyny
(wspomaganie
diagnostyki,
rehabilitacji
itp.),
interpretacji
danych
geoinformatycznych (wspomaganie sterowania ruchem drogowym), ochrony
środowiska i bezpieczeństwa publicznego, dla administracji państwowej i
instytucji publicznych wspomagając ich działania na rzecz rozwoju
społeczeństwa informacyjnego.
Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są
takŜe środki na realizację projektu.

mazowieckie

Instytut Podstaw
Informatyki
Polskiej
Akademii Nauk

mazowieckie

Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 1. osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w
sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a
tym samym celów Programu. Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju
wspieranego w ramach PO IG obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z
załoŜeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w
Instytut
zakresie tworzenia warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej
Problemów
opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia
Jądrowych im.
wewnątrz kraju oraz szczegółowych programów strategicznych wymienionych
Andrzeja Sołtana
poniŜej i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015 w zakresie
Wzrostu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, Poprawy stanu
infrastruktury podstawowej: technicznej i społecznej, Wzrostu zatrudnienia i
podniesienie jego jakości, Budowy zintegrowanej wspólnoty, systemu
bezpieczeństwa i zasad współpracy, Rozwoju regionalny i podniesienie
spójności terytorialnej. Projekt jest spójny ze Strategią Rozwoju Województwa
Mazowieckiego oraz Narodową Strategią Rozwoju Regionalnego. Ponadto
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Mikro- i Nano-Systemy
w Chemii i Diagnostyce
Biomedycznej MNS-DIAG

19,76
(16,80)

2007-2011

mazowieckie

300

Instytut
Technologii
Elektronowej

Projekt jest zgodny z załoŜeniami polityki naukowej, naukowo-technicznej i
innowacyjnej państwa.
Projekt polega na opracowaniu systemów:
1. Do prześwietlania ładunków wielkogabarytowych (np. samochody
cięŜarowe, kontenery) w celu wykrycia przemytu odpadów i substancji
toksycznych oraz towarów i technologii o znaczeniu strategicznym w tym
materiałów radioaktywnych i wybuchowych.
2. Do terapii akceleratorowych opartych o:
•
niskoenergetyczny przyspieszacz elektronów, którego promieniowanie
fotonowe wprowadzane jest aplikatorem w bezpośrednie sąsiedztwo guza;
•
średnioenergetyczny mobilny akcelerator elektronów do leczenia
śródoperacyjnego;
•
multienergetyczny akcelerator elektronów do wysokospecjalistycznych
procedur radioterapeutycznych zintegrowany z symulatorem diagnostycznym.
Systemy te zostaną wyposaŜone w nowo opracowane układy towarzyszące
ułatwiające prowadzenie terapii.
Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są
takŜe środki na realizację projektu.
Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 1. osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób
szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym
samym celów Programu.
Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG
obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z załoŜeniami Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie tworzenia
warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego i
celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015 w zakresie podniesienia
poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski poprzez wzrost konkurencyjności i
innowacyjności gospodarki. Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie
wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie podniesienia poziomu
technologicznego gospodarki przez wzrost nakładów na badania i rozwój oraz
innowacje.
Projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Nauki w Polsce do 2015 roku w zakresie
priorytetów tematycznych, rozwoju bazy badawczej i wsparcia transferu wiedzy
do gospodarki.
Celem projektu jest opracowanie mikro- i nano- systemów przeznaczonych do
zastosowania w chemii i diagnostyce biomedycznej, a takŜe integracja
środowiska naukowego wokół Laboratorium Technologii Mikrosystemów i
Nanostruktur Krzemowych naleŜącego do Instytutu Technologii Elektronowej i
w oparciu o to, wytworzenie mechanizmu ułatwiającego opracowywanie
innowacyjnych
konstrukcji
i
technologii
mikro/nano-systemów
ukierunkowanych na wdroŜenie.

Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są
takŜe środki na realizację projektu.
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Nowe materiały metaliczne
o strukturze
nanometrycznej do
zastosowań w
innowacyjnych gałęziach
gospodarki

36,29
(30,85)

2007-2013

mazowieckie

301

Politechnika
Warszawska

Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 1. osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.
Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG
obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z załoŜeniami Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie tworzenia
warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego i
celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015 w zakresie podniesienia
poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski poprzez wzrost konkurencyjności i
innowacyjności gospodarki. Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie
wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie podniesienia poziomu
technologicznego gospodarki przez wzrost nakładów na badania i rozwój oraz
innowacje.
Projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Nauki w Polsce do 2015 roku w zakresie
priorytetów tematycznych, rozwoju bazy badawczej i wsparcia transferu wiedzy
do gospodarki.
Celem niniejszego projektu jest opracowanie i komercjalizacja nowej generacji
tworzyw metalicznych o strukturze kontrolowanej w skali nanometrycznej
otrzymanych na bazie stopów lekkich (stopy aluminium, tytanu), stopów
stosowanych w medycynie regeneracyjnej (stopy tytanu, srebra oraz nierdzewne
stale) oraz metali i stopów stosowanych w przemyśle katalizatorów chemicznych
(stopy metali szlachetnych). Proponowana tematyka wykorzystuje wysoką
pozycję naukowców polskich w zakresie wytwarzania nano-metali metodą
duŜego odkształcenia plastycznego, potwierdzoną licznymi publikacjami i
chronionymi rozwiązaniami technicznymi. Projektodawca kwalifikuje się w
ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są takŜe środki na realizację
projektu.
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Monitorowanie stanu
konstrukcji i ocena jej
Ŝywotności

Zintegrowany mobilny
system wspomagający
działania
antyterrorystyczne i
antykryzysowe

46,00
(39,10)

68,64
(58,34)

2007-2013

2007-2013

mazowieckie

mazowieckie

302

Politechnika
Warszawska

Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 1. osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób
szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym
samym celów Programu.
Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG
obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z załoŜeniami Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie tworzenia
warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego i
celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015 w zakresie podniesienia
poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski poprzez wzrost konkurencyjności i
innowacyjności gospodarki. Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie
wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie podniesienia poziomu
technologicznego gospodarki przez wzrost nakładów na badania i rozwój oraz
innowacje.
Projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Nauki w Polsce do 2015 roku w
zakresie priorytetów tematycznych, rozwoju bazy badawczej i wsparcia transferu
wiedzy do gospodarki.
Celem projektu jest budowa systemu monitorującego stan konstrukcji w celu
ostrzegania o moŜliwych sytuacjach awaryjnych dla obiektów o wymaganym
niskim poziomie ryzyka awarii. System jest przeznaczony do zastosowania w
lotnictwie, energetyce, transporcie powierzchniowym, przemyśle chemicznym
oraz dla konstrukcji budowlanych jak hale przemysłowe, hale sportowe,
wystawowe i widowiskowe, stadiony sportowe oraz mosty i wiadukty drogowe i
kolejowe.
Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są
takŜe środki na realizację projektu

Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 1. osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w
sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a
tym samym celów Programu.
Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG
Przemysłowy
obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z załoŜeniami Narodowych
Instytut
Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie tworzenia
Automatyki i
warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego i
Pomiarów - PIAP
celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015 w zakresie podniesienia
poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski poprzez wzrost konkurencyjności i
innowacyjności gospodarki. Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie
wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie podniesienia poziomu
technologicznego gospodarki przez wzrost nakładów na badania i rozwój oraz
innowacje.

Projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Nauki w Polsce do 2015 roku w
zakresie priorytetów tematycznych, rozwoju bazy badawczej i wsparcia transferu
wiedzy do gospodarki.
Celem wnioskowanego projektu jest wdroŜenie idei, polegającej na
wykorzystaniu współczesnych zdobyczy nauki i techniki w szczególności do
umoŜliwienia zdalnego działania, a tym samym odsuniecie bezpośrednich
zagroŜeń od członków słuŜb interweniujących.
Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są
takŜe środki na realizację projektu.
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Nowe materiały fotoniczne
i ich zaawansowane
zastosowania

25,15
(21,38)

2007-2010

mazowieckie
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Wojskowa
Akademia
Techniczna

Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 1. osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób
szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym
samym celów Programu.
Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG
obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z załoŜeniami Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie tworzenia
warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego i
celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015 w zakresie podniesienia
poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski poprzez wzrost konkurencyjności i
innowacyjności gospodarki. Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie
wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie podniesienia poziomu
technologicznego gospodarki przez wzrost nakładów na badania i rozwój oraz
innowacje.
Projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Nauki w Polsce do 2015 roku w zakresie
priorytetów tematycznych (biotechnologia w medycynie), rozwoju bazy
badawczej i wsparcia transferu wiedzy do gospodarki.
Projekt zakłada otrzymanie, w wyniku działalności badawczej zaawansowanych
materiałów fotonicznych i optoelektronicznych, które będą następnie
wykorzystane do opracowania sprzętu przeznaczonego tak dla potrzeb SZ RP,
Policji, SG i StraŜy PoŜarnej, jak równieŜ sektora przedsiębiorstw i spółek typu
spin-off działających w obszarze elektroniki, rozwiązań telekomunikacyjnych i
informacyjnych oraz optoelektroniki.
Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są
takŜe środki na realizację projektu.
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Nowoczesne technologie
materiałowe stosowane w
przemyśle lotniczym

85,88
(73,00)

2007-2011

podkarpackie

38

Modelowe kompleksy
agroenergetyczne jako
przykład kogeneracji
rozproszonej opartej na
lokalnych i odnawialnych
źródłach energii

39,17
(33,29)

2007-2013

pomorskie

304

Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 1. osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób
szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym
samym celów Programu.
Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG
obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z załoŜeniami Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie tworzenia
warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego i
celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015 w zakresie podniesienia
poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski poprzez wzrost konkurencyjności i
innowacyjności gospodarki. Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie
wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie podniesienia poziomu
technologicznego gospodarki przez wzrost nakładów na badania i rozwój oraz
innowacje.
Centrum
Projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Nauki w Polsce do 2015 roku w
Zaawansowazakresie priorytetów tematycznych, rozwoju bazy badawczej i wsparcia transferu
nych Technologii wiedzy do gospodarki.
AERONET –
Celem projektu jest opracowanie:
Dolina Lotnicza •
wysokowydajnej obróbki elementów konstrukcji lotniczych;
•
technologii przeróbki plastycznej (kucie, w tym k. rotacyjne,
wyciskanie, ciągnienie, walcowanie, w tym walcowanie kalibrowe, wytłaczanie,
wyoblanie i inne) głównie stopów lekkich;
•
technologii uzyskiwania quasi-kompozytowych nadstopów niklu
zbudowanych z trwałych jednorodnych ziaren równoosiowych w całej objętości
stopu w stanie stałym, otrzymywanych poprzez zarodkowanie w stanie ciekłym
za pomocą inokulantów nanocząsteczkowych;
•
technologii kształtowania stopów Ŝarowytrzymałych;
•
nowoczesnych pokryć barierowych na krytyczne części silnika;
•
materiałów o strukturach monokrystalicznych z przeznaczeniem na
elementy konstrukcji silników lotniczych;
•
materiałów inteligentnych do zastosowań lotniczych.
Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są
takŜe środki na realizację projektu.
Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 1. osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób
Instytut Maszyn
szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym
Przepływowych
samym celów Programu.
PAN
Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG
obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z załoŜeniami Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 i celami Strategii Rozwoju

Kraju na lata 2007 - 2015 w zakresie: Celu 3 Budowa i modernizacja
infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla
wzrostu konkurencyjności Polski, Celu 4 Podniesienie konkurencyjności i
innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o
wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług i Celu 5 Wzrost
konkurencyjności polskich regionów i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata
2007 - 2015 w zakresie Priorytetu 1 Wzrost konkurencyjności i innowacyjności
gospodarki, Priorytetu 2 Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej i
dodatkowo Priorytet 5 Rozwój obszarów wiejskich.
Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww.
dokumentów w zakresie NSRO:
•
Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (cel 3);
•
Wzrost nakładów na działalność badawczą i rozwojową (cel 4);
•
Wzrost udziału przedsiębiorstw przemysłowych ponoszących nakłady
na działalność innowacyjną (cel 4);
•
Zmniejszenie średniego poziomu zróŜnicowań wielkości PKB na
mieszkańca wg województw (cel 5);
•
Wzrost nakładów ogółem na działalność badawczą i rozwojową
(Priorytet 1);
•
Wzrost ilości podmiotów gosp. W nakładach na działalność B+R
(Priorytet 1);
•
Spadek emisji zanieczyszczeń powietrza SO2 i NOx (Priorytet 2);
•
Wzrost udziału energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w ogólnym
jej zuŜyciu (Priorytet 2);
•
Spadek stopy bezrobocia na wsi (Priorytet 5).
Projekt wpisuje się w załoŜenia Polityki energetycznej Polski do roku 2025 w
zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii, w tym wykorzystujących biomasę
oraz rozproszonej generacji energii, opartej na lokalnych źródłach energii.
Projekt polega na:
•
unowocześnieniu lub opracowaniu innowacyjnych technologii
pozyskiwania i przetwarzania biomasy na energię cieplną i elektryczną
(kogeneracja) lub na nośniki energii;
•
stworzeniu niezbędnego know-how na potrzeby przedsiębiorców
inwestujących w przyszłe kompleksy agroenergetyczne, producentów urządzeń i
instalacji oraz producentów biomasy jako surowca wytwarzanego i
wykorzystywanego przez agrokompleksy;
•
opracowaniu
modelowego
kompleksu
agroenergetycznego
wykorzystującego najnowocześniejsze technologie otrzymywania ciepła i prądu
w małej skali.
Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są
takŜe środki na realizację projektu.
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39

Opracowanie typoszeregu
komputerowych
interfejsów
multimodalnych oraz ich
wdroŜenie w
zastosowaniach
edukacyjnych,
medycznych, w obronności
i w przemyśle

7,19
(6,11)

2007-2010

pomorskie

Politechnika
Gdańska

40

Materiały opakowaniowe
nowej generacji z tworzywa
polimerowego ulegającego
recyklingowi organicznemu

19,40
(16,49)

2007-2010

śląskie

Centrum Chemii
Polimerów

306

Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 1. osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób
szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym
samym celów Programu.
Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG
obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z załoŜeniami Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie tworzenia
warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego i
celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015 w zakresie podniesienia
poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski poprzez wzrost konkurencyjności i
innowacyjności gospodarki. Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie
wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie podniesienia poziomu
technologicznego gospodarki przez wzrost nakładów na badania i rozwój oraz
innowacje.
Projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Nauki w Polsce do 2015 roku w zakresie
priorytetów tematycznych (biotechnologia w medycynie), rozwoju bazy
badawczej i wsparcia transferu wiedzy do gospodarki.
Aktualnym trendem rozwoju techniki komputerowej i jej zastosowań
edukacyjnych, prozdrowotnych i przemysłowych są technologie sterowania
komputerem przy pomocy wielu modalności, nie tylko tradycyjnej klawiatury i
wskaźnika. Technologie te umoŜliwią dalszą miniaturyzację urządzeń
komputerowych, zwiększą mobilność urządzeń komputerowych, poprawią
szybkość i jakość reagowania oprogramowania w odpowiedzi na sygnały
sterujące, przekazywane przez uŜytkownika.
Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są
takŜe środki na realizację projektu.
Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 1. osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób
szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym
samym celów Programu.
Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG
obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z załoŜeniami Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 w zakresie gospodarki
opartej na wiedzy, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości
dodanej i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015 w zakresie
zastosowania interdyscyplinarnych badań dla opracowania podstaw
nowoczesnych technologii polimerowych w zakresie zaawansowanych
materiałów. Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji
ww. dokumentów.
Zadania przewidziane do realizacji w ramach projektu są zgodne z
priorytetowymi kierunkami badań Krajowego Programu Ramowego i obejmują

zastosowanie interdyscyplinarnych badań dla opracowania podstaw
nowoczesnych technologii polimerowych w zakresie zaawansowanych
materiałów ulegających kompostowaniu przemysłowemu z wytworzeniem
produktów bezpiecznych i przyjaznych dla środowiska oraz Ŝycia i zdrowia
ludzi, przeznaczonych do produkcji nowej generacji materiałów
opakowaniowych. Projekt wpisuje się doskonale w strategiczny obszar
badawczy: 6. Nowe materiały i technologie, priorytetowe kierunki badań: 6.1.
Nanomateriały i nanoukłady wielofunkcyjne, 6.3. Zaawansowane materiały
konstrukcyjne, 6.4. Wysokoprzetworzone związki chemiczne oraz materiały o
załoŜonych właściwościach oraz 6.5. Technologie i biotechnologie przemysłowe
produktów oraz ze Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015. Projekt jest
spójny z priorytetami Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego
w zakresie nowych technologii dla ochrony środowiska, oraz zarządzania
odpadami; produkcji i przetwarzania materiałów, w tym materiałów
przyszłościowych zaawansowanych. Innowacyjność badań w ramach projektu
obejmuje opracowanie podstaw nowoczesnej technologii wytwarzania
polimerów biokompostowalnych i jest ukierunkowana na obszary priorytetów
tematycznych 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej. Projekt polega na
opracowaniu załoŜeń procesu technologicznego wytwarzania ulegających
biodegradacji w warunkach kompostowania przemysłowego tworzyw
polimerowych (polimerów, mieszanek polimerowych oraz nanokompozytów)
oraz opracowanie załoŜeń procesu wytwarzania z tego tworzywa folii
przeznaczonych zarówno do uŜycia bezpośredniego, jak i do wytwarzania z nich
metodą termoformowania sztywnych opakowań nowej generacji, głównie dla
produktów spoŜywczych i jest kontynuacją projektu EUREKA E! 3064
BIOMIXEDPACK.
Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są
takŜe środki na realizację projektu.
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41

Inteligentna koksownia
spełniająca wymagania
najlepszej dostępnej
techniki

59,65
(50,70)

2007-2011

Instytut
Chemicznej
Przeróbki Węgla

śląskie

308

Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 1 osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób
szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym
samym celów Programu.
Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG
obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z załoŜeniami Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie tworzenia
warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego i
celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015 w zakresie podniesienia
poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski poprzez wzrost konkurencyjności i
innowacyjności gospodarki. Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie
wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie podniesienia poziomu
technologicznego gospodarki przez wzrost nakładów na badania i rozwój oraz
innowacje.
Projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Nauki w Polsce do 2015 roku w
zakresie priorytetów tematycznych, rozwoju bazy badawczej i wsparcia transferu
wiedzy do gospodarki.
Celem projektu „Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszej
dostępnej techniki” jest opracowanie i wdroŜenie w kilku krajowych zakładach
koksowniczych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych dla nowej
generacji baterii koksowniczych, które umoŜliwią automatyczne sterowanie
produkcją oraz bezpieczeństwem technologicznym i środowiskowym. Nowe
rozwiązania pozwolą na wypełnienie zaleceń UE w zakresie najlepszej dostępnej
techniki (BAT), a takŜe pozwolą wprowadzić systemy hierarchicznego
monitoringu, sterowania i kontroli produkcji poprzez zastosowanie
zintegrowanych układów informatycznych. Nowe baterie koksownicze
umoŜliwią produkcję koksu wielkopiecowego o parametrach jakościowych
gwarantujących eksport przy wykorzystaniu polskich węgli koksowych o
gorszych właściwościach. Projekt przyczyni się takŜe do poprawy społecznego
odbioru przemysłu koksowniczego oraz stworzy przesłanki dla stabilizacji
wydobycia i zbytu polskich węgli koksujących.
Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są
takŜe środki na realizację projektu.
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Nowe technologie oraz
nowe konstrukcje maszyn i
urządzeń do wzbogacania
i metalurgicznego przerobu
surowców mineralnych

Nowe technologie
łukowego, laserowego
i tarciowego łączenia metali

21,56
(18,33)

61,45
(52,23)

2007-2010

2007-2013

Instytut Metali
NieŜelaznych

śląskie

Instytut
Spawalnictwa

śląskie

309

Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 1 osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób
szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym
samym celów Programu.
Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG
obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z załoŜeniami Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie podniesienia
konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora
wytwórczego o wysokiej wartości dodanej i celami Strategii Rozwoju Kraju na
lata 2007 - 2015 w zakresie wzrostu konkurencyjności i innowacyjności
gospodarki, w tym podniesienia poziomu technologicznego gospodarki przez
wzrost nakładów na badania i rozwój oraz innowacje, a takŜe restrukturyzację
tradycyjnych sektorów przemysłowych.
Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww.
dokumentów w zakresie liczby udzielonych patentów, udziału przedsiębiorstw
przemysłowych ponoszących nakłady na działalność innowacyjną, udziału
podmiotów gospodarczych w nakładach na działalność B+R oraz nakładów
ogółem na działalność badawczą i rozwojową. Projekt wpisuje się Regionalne
Programy Operacyjne w zakresie rozwoju regionów .
Projekt polega na rozwiązaniu aktualnych problemów branŜy metali
nieŜelaznych poprzez opracowanie nowych technologii i nowych konstrukcji
urządzeń ukierunkowanych na bezpośrednie zastosowanie w praktyce,
pozwalających na prowadzenie konkurencyjnej produkcji miedzi, cynku, ołowiu
i metali towarzyszących oraz ich związków w skali światowych producentów.
Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są
takŜe środki na realizację projektu.
Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 1 osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób
szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym
samym celów Programu.
Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG
obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z załoŜeniami Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie podnoszenia
konkurencyjności polskich przedsiębiorstw i celami Strategii Rozwoju Kraju na
lata 2007-2015 w zakresie konkurencyjności i innowacyjności polskiej
gospodarki. Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww.
dokumentów w zakresie wzrostu konkurencyjności i innowacyjności polskich
przedsiębiorstw poprzez zwiększenie nakładów na działalność naukowobadawczą. Projekt wpisuje się w Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
w zakresie pierwszej, a takŜe częściowo drugiej i trzeciej osi priorytetowej.
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Zarządzanie projektami
badawczymi i koordynacja
zadań badawczych przez
Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju

35,94
(30,54)

2007-2013

mazowieckie

Projekt polega na przeprowadzeniu badań, prac rozwojowych i wdroŜeniowych
obejmujących cztery nowatorskie technologie łączenia metali, które zapewnią
wysoką jakość połączeń, wzrost wydajności spajania i rozszerzą moŜliwości
wykonawcze w polskich przedsiębiorstwach. Projektodawca kwalifikuje się w
ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są takŜe środki na realizację
projektu.
Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach I osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób
szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym
samym celów Programu.
Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG
obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z załoŜeniami Narodowych
Narodowe
Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 i celami Strategii Rozwoju
Centrum Badań i Kraju na lata 2007 - 2015 w zakresie wsparcia badań naukowych dla budowy
gospodarki opartej na wiedzy.
Rozwoju
Celem projektu byłoby zapewnienie wsparcia eksperckiego w zakresie
zarządzania strategicznymi projektami badawczymi oraz koordynacja
merytoryczna zadań badawczych realizowanych przez poszczególnych
beneficjentów indywidualnych realizujących projekty w ramach strategicznych
programów badawczych realizowanych w działaniu 1.1 PO IG.
Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są
takŜe środki na realizację projektu.

Oś priorytetowa II Infrastruktura sfery B+R
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Centrum Zaawansowanych
Materiałów i Technologii

359,35
(305,45)

2007-2013

mazowieckie

310

Politechnika
Warszawska

Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 2 osi priorytetowej Infrastruktura sfery B+R Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni
się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów
Programu.
Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG
obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z załoŜeniami Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 w zakresie budowy DuŜych
Obiektów Infrastruktury Badawczej i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata
2007 - 2015 w zakresie bezpośrednich inwestycji, rozwoju infrastruktury
naukowo-badawczej, podniesienia poziomu kadry naukowej i wzmocnienie
współpracy nauki z gospodarką.
Projekt ma
istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww.
dokumentów w zakresie rozwoju nowoczesnej bazy badawczej i wskaźnika
nakładów na działalność B+R oraz rozwoju wysokiej jakości miejsc pracy.
Celem projektu jest budowa nowego Centrum składającego się z ponad 40

Laboratoriów środowiskowych (tzw. Core facilities) utworzonych przez
Konsorcjum instytucji powołujących Centrum i wyposaŜenie ich
w infrastrukturę technologiczną i badawczą. Powstała infrastruktura umoŜliwi
realizację wspólnej strategii badawczej Centrum, ale takŜe stworzy środowisko
sprzyjające formowaniu duŜych, interdyscyplinarnych zespołów badawczych
oraz powstawaniu firm typu spin-off, zajmujących się produkcją nowych
materiałów i urządzeń.
Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są
takŜe środki na realizację projektu.
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Centrum Badań
Przedklinicznych
i Technologii

Dolnośląskie Centrum

359,35
(305,45)

2007-2013

mazowieckie

Akademia
Medyczna

503,09

2007-2013

dolnośląskie

Wrocławskie

311

Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 2 osi priorytetowej Infrastruktura sfery B+R Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni
się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów
Programu.
Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG
obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z załoŜeniami Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie poprawy stanu
infrastruktury oraz wyposaŜenia laboratoryjnego krajowych ośrodków o
wysokim potencjale badawczym, podniesienia konkurencyjności polskich
ośrodków badawczych, rozszerzenia i wzbogacenia oferty dotyczącej usług
badawczych świadczonych przez jednostki naukowe dla przedsiębiorstw,
zwiększenia udziału prac B+R powiązanych z potrzebami polskich
przedsiębiorstw.
Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww.
dokumentów w zakresie określonym powyŜej. Projekt wpisuje się w strategiczny
obszar badawczy Krajowego Programu Ramowego z obszaru „Zdrowie” w
zakresach: 1.1 Epidemiologia, podłoŜe molekularne oraz czynniki ryzyka
wpływające na procesy starzenia, 1.2 Epidemiologia, patogeneza, genetyka i
immunologia chorób nowotworowych, 1.3 Biologia molekularna i
biotechnologia oraz ich wpływ na zagroŜenia zdrowotne, 1.5 Leki innowacyjne i
generyczne, materiały oraz aparatura wspomagająca diagnostykę i terapię
medyczną.
Projekt polega na utworzeniu na obszarze Kampusu Ochota w Warszawie
ośrodka badań biomedycznych. CePT prowadzić będzie badania podstawowe i
przedkliniczne w obszarach analizy strukturalnej i funkcjonalnej białek , fizykochemii i nanotechnologii biomateriałów, biotechnologii molekularnej,
patofizjologii i fizjologii, onkologii, genomiki, neurobiologii oraz chorób
związanych z procesami starzenia. W strukturze CePT powstanie 10
powiązanych ze sobą laboratoriów środowiskowych core facilities, integrujących
działalność badawczą i wdroŜeniową CePT.
Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są
takŜe środki na realizację projektu.
Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w

Materiałów
i Biomateriałów
Wrocławskie Centrum
Badań (EIT+)
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Wielkopolskie Centrum
Zaawansowanych
Technologii w Poznaniu

(427,63)

251,55
(213,81)

Centrum Badań
(EIT+)

2007-2013

wielkopolskie

312

Uniwersytet im.
Adama
Mickiewicza

ramach 2 osi priorytetowej Infrastruktura sfery B+R Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni
się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów
Programu.
Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG
obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z załoŜeniami Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 w zakresie budowy DuŜych
Obiektów Infrastruktury Badawczej i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata
2007-2015 w zakresie
bezpośrednich inwestycji, rozwoju infrastruktury
naukowo-badawczej, podniesienia poziomu kadry naukowej i wzmocnienie
współpracy nauki z gospodarką.
Projekt ma
istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww.
dokumentów w zakresie rozwoju nowoczesnej bazy badawczej i wskaźnika
nakładów na działalność B+R oraz rozwoju wysokiej jakości miejsc pracy.
Projekt realizuje cele „Strategii rozwoju nauki w Polsce do 2015 roku” w
zakresie wzrostu
międzynarodowej konkurencyjności polskiej nauki,
rozumianego jako zdolność do rozwiązywania problemów badawczych na
poziomie uznawanym za wysoki przez międzynarodowe środowiska naukowe.
Centrum Materiałów i Biomateriałów przyczyni się do rozwoju badań
podstawowych z zakresu materiałów zaawansowanych, nowoczesnych działów
biotechnologii i zaawansowanych technologii medycznych oraz stanowić bazę
dla Centrum Zaawansowanych Technologii w zakresie tworzenia
merytorycznych podstaw prowadzenia badań stosowanych i technologicznych.
Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są
takŜe środki na realizację projektu.
Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 2 osi priorytetowej Infrastruktura sfery B+R Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni
się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów
Programu.
Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG
obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z załoŜeniami Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie wzmacniania
wpływu sfery badań i rozwoju na podnoszenie jakości Ŝycia i dynamiki rozwoju
gospodarki opartej na wiedzy i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 2015 w zakresie realizacji głównego celu strategii, tj. podnoszenia poziomu i
jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i rodzin poprzez
m.in. inwestycje w sferze badań i rozwoju. Projekt realizuje załoŜenia Priorytetu
I Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki w ramach Strategii
Rozwoju Kraju.
Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww.
dokumentów w zakresie stymulowania szybkiego, stabilnego rozwoju
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Narodowe Centrum
Promieniowania
Elektromagnetycznego dla
celów badawczych (etap I)

143,74
(122,18)

2007-2013

małopolskie

313

Centrum
Promieniowania
Synchrotronowego
Uniwersytetu
Jagiellońskiego

gospodarczego w perspektywie długookresowej.
Projekt realizuje na poziomie krajowym załoŜenia polityki naukowej, naukowotechnicznej i innowacyjnej państwa do 2020 r. Ponadto projekt na poziomie
wojewódzkim realizuje Regionalną Strategię Innowacji oraz Strategię Rozwoju
Województwa Wielkopolskiego do 2020 r., na poziomie gminy - Plan Rozwoju
Miasta Poznania na lata 2005-2010, natomiast na poziomie wspólnotowym Strategiczne wytyczne Wspólnoty na lata 2007-2013 oraz Strategię Lizbońską.
Projekt polega na budowie i wyposaŜeniu Wielkopolskiego Centrum
Zaawansowanych Technologii w Poznaniu (WCZT-P), w ramach którego
powstanie zespół laboratoriów–budynków, obejmujący Centra Zawansowanych
Technologii Chemicznych, Biotechnologii Przemysłowej ze Szklarnią, Badań
Materiałów wraz z regionalnym laboratorium aparaturowym, Technologii
Biomedycznych ze Zwierzęciarnią oraz zapleczem technicznym. WCZT-P
będzie ośrodkiem o wysokim potencjale badawczym.
Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są
takŜe środki na realizację projektu.
Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 2 osi priorytetowej Infrastruktura sfery B+R Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni
się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów
Programu.
Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG
obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z załoŜeniami Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 w zakresie budowy DuŜych
Obiektów Infrastruktury Badawczej i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata
2007-2015 w zakresie
bezpośrednich inwestycji, rozwoju infrastruktury
naukowo-badawczej, podniesienia poziomu kadry naukowej i wzmocnienie
współpracy nauki z gospodarką.
Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww.
dokumentów w zakresie rozwoju nowoczesnej bazy badawczej i wskaźnika
nakładów na działalność B+R oraz rozwoju wysokiej jakości miejsc pracy.
Projekt realizuje cele „Strategii rozwoju nauki w Polsce do 2015 roku” w
zakresie wzrostu
międzynarodowej konkurencyjności polskiej nauki,
rozumianego jako zdolność do rozwiązywania problemów badawczych na
poziomie uznawanym za wysoki przez międzynarodowe środowiska naukowe.
Projekt polega na utworzeniu Narodowego Centrum Promieniowania
Synchrotronowego wyposaŜonego w bardzo nowoczesne źródło promieniowania
elektromagnetycznego o szerokim przedziale widmowym od dalekiej
podczerwieni do twardego promieniowania rentgenowskiego jako niezbędnego
narzędzia działalności naukowo-badawczej w zakresie nauki i techniki.
Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są
takŜe środki na realizację projektu.
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ECOTECH-COMPLEX –
Człowiek, Środowisko,
Produkcja

143,74
(122,18)

2007-2013

Uniwersytet im.
Marii CurieSkłodowskiej w
Lublinie

lubelskie

314

Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 2 osi priorytetowej Infrastruktura sfery B+R Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni
się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów
Programu.
Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG
obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z załoŜeniami Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 w zakresie budowy DuŜych
Obiektów Infrastruktury Badawczej i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata
2007-2015 w zakresie bezpośrednich inwestycji, rozwoju infrastruktury
naukowo-badawczej, podniesienia poziomu kadry naukowej i wzmocnienie
współpracy nauki z gospodarką.
Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww.
dokumentów w zakresie rozwoju nowoczesnej bazy badawczej i wskaźnika
nakładów na działalność B+R oraz rozwoju wysokiej jakości miejsc pracy.
Projekt realizuje cele „Strategii rozwoju nauki w Polsce do 2015 roku” w
zakresie wzrostu
międzynarodowej konkurencyjności polskiej nauki,
rozumianego jako zdolność do rozwiązywania problemów badawczych na
poziomie uznawanym za wysoki przez międzynarodowe środowiska naukowe.
Przedmiotowa inwestycja słuŜyć będzie realizacji badań naukowych i prac
rozwojowych zgodnych z obszarem tematycznym „Bio” PO IG (biotechnologia i
bioinŜynieria, techniki medyczne, postęp biologiczny w rolnictwie i ochronę
środowiska). Badania te prowadzone będą w trzech grupach priorytetowych
ECO, AGRO i FOOD, a tematyka prac badawczo-rozwojowych konsorcjum w
szczególności obejmować będzie:
•
opracowanie nowych technologii inŜynierskich i biologicznych
mających na celu utrzymanie równowagi ekologicznej ekosystemów rolniczych i
leśnych z zachowaniem bioróŜnorodności;
•
wprowadzanie ekologicznych technologii, źródeł energii i napędów
transportowych;
•
wykorzystanie nieskaŜonych obszarów w kierunku produkcji surowców
dla zdrowej Ŝywności oraz naturalnych preparatów farmaceutycznych;
•
zwiększenie efektywności rolnictwa i przemysłu rolno-spoŜywczego w
regionie.
Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są
takŜe środki na realizację projektu.
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Małopolskie Centrum
Biotechnologii

Akademickie Centrum
Materiałów i
Nanotechnologii

89,84
(76,36)

2007-2013

małopolskie

Akademickie
Centrum
NaukowoTechnologiczne
AKCENT
Małopolska

89,84
(76,36)

2007-2013

małopolskie

Akademia
Górniczo
Hutnicza

315

Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 2 osi priorytetowej Infrastruktura sfery B+R Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni
się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów
Programu.
Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG
obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z załoŜeniami Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w celach Polityki Spójności
w Polsce wspierających wzrost gospodarczy i zatrudnienie, podpunkt 5.4.4.
Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym
szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój
sektora usług i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015 w zakresie
priorytetu 1: Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki.
Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww.
dokumentów - przyczyni się do spadku stopnia zuŜycia aparatury naukowobadawczej a takŜe do wzrostu udziału środków budŜetowych i PO IG
przeznaczonych na zakup aparatury naukowo-badawczej o znaczeniu
środowiskowym.
Projekt polega na utworzeniu przez największe uczelnie Krakowa (UJ i AR)
wspólnego ośrodka, zcentralizowanego parku naukowo-badawczo-rozwojowego,
umoŜliwiającego wykonywanie kompleksowych badań na róŜnych poziomach
funkcjonowania organizmu, powodującego zwiększenie konkurencyjności
polskiej myśli biotechnologicznej, a takŜe zacieśnienie współpracy między sferą
badawczo-rozwojową a gospodarką.
Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są
takŜe środki na realizację projektu.
Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 2 osi priorytetowej Infrastruktura sfery B+R Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni
się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów
Programu.
Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG
obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z załoŜeniami Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie celu 5.4.4 Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym
szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój
sektora usług i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 w zakresie
priorytetu 1 - Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki. Projekt ma
istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów w
zakresie: nakłady ogółem na działalność badawczą i rozwojową.
Projekt polega na budowie interdyscyplinarnego centrum badawczego w
obszarze nowych materiałów nanoinŜynierii i nanofizyki wchodzącego w skład
CZT AKCENT Małopolska. Projekt jest kontynuacją projektu realizowanego w

ramach SPO WKP 2004-2006 „DoposaŜenie aparaturowe laboratoriów Centrum
Nowych Materiałów i Nanotechnologii CZT AKCENT Małopolska”.
Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są
takŜe środki na realizację projektu.
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Centrum Badań EnergoChemicznego
Wykorzystania Węgla

161,71
(137,45)

2007-2013

Główny Instytut
Górnictwa

śląskie

316

Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 2 osi priorytetowej Infrastruktura sfery B+R Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni
się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów
Programu.
Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG
obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z załoŜeniami Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie priorytetu 1
Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki i celami Strategii
Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015 w zakresie realizacji celu 4 Podniesienie
konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora
wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług i celami
Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 w zakresie priorytetu 1 Wzrost
konkurencyjności i innowacyjności gospodarki w obszarze podniesienie poziomu
technologicznego gospodarki przez większe nakłady na B+R oraz innowacje
oraz priorytetu 2 Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej w
obszarze energetyki. Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników
realizacji ww. dokumentów w zakresie nakładów na działalność badawczą i
rozwojową, emisje zanieczyszczeń do powietrza, liczbę udzielonych patentów.
Projekt polega na budowie nowoczesnej bazy badawczej przyszłościowych
procesów przetwórstwa węgla w kierunku zwiększenia efektywności
energetycznej oraz uzyskania substytutów paliw płynnych i gazowych oraz
surowców chemicznych.
Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są
takŜe środki na realizację projektu.
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Śląska BIO-FARMA
Centrum Biotechnologii,
BioinŜynierii
i Bioinformatyki

89,84
(76,36)

2007-2013

śląskie

Politechnika
Śląska
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Narodowe Centrum
Radioterapii Hadronowej
Faza 1 Centrum
Cyklotronowe Bronowice

89,84
(76,36)

2007-2012

małopolskie

Instytut Fizyki
Jądrowej PAN

317

Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 2 osi priorytetowej Infrastruktura sfery B+R Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni
się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów
Programu.
Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG
obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z załoŜeniami Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie Celu 4
Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym
szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój
sektora usług i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 w zakresie
Priorytetu 1 Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki.
Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww.
dokumentów w zakresie wskaźników produktu i rezultatu działania 2.1 PO IG
(wskaźniki: liczba wspartych ośrodków o wysokim potencjale badawczym,
liczba projektów w zakresie infrastruktury sfery B+R, liczba projektów
badawczych, rozwojowych i celowych realizowanych przy wykorzystaniu
wspartej infrastruktury B+R, liczba przedsiębiorstw korzystających z usług
wspartych laboratoriów badawczych i specjalistycznych, liczba projektów
prowadzonych w ramach współpracy międzynarodowej realizowanych przy
wykorzystaniu wspartej infrastruktury sfery B+R).
Projekt wpisuje się w Strategię rozwoju nauki w Polsce do 2015 roku w zakresie
celu szczegółowego 4 Rozwój infrastruktury naukowo-badawczej.
Projekt polega na rozwoju bazy badawczej konsorcjum wiodących jednostek
badawczych na Śląsku.
Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są
takŜe środki na realizację projektu.
Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 2 osi priorytetowej Infrastruktura sfery B+R Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni
się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów
Programu.
Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG
obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z załoŜeniami Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 w zakresie budowy DuŜych
Obiektów Infrastruktury Badawczej i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata
2007-2015 w zakresie
bezpośrednich inwestycji, rozwoju infrastruktury
naukowo-badawczej, podniesienia poziomu kadry naukowej i wzmocnienie
współpracy nauki z gospodarką.
Projekt ma
istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww.
dokumentów w zakresie rozwoju nowoczesnej bazy badawczej i wskaźnika
nakładów na działalność B+R oraz rozwoju wysokiej jakości miejsc pracy.
Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są

takŜe środki na realizację projektu.
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Rozwój Bazy Badawczej
Specjalistycznych
Laboratoriów uczelni
publicznych regionu
świętokrzyskiego

89,84
(76,36)

2008-2011

świętokrzyskie

Akademia
Świętokrzyska
im. Jana
Kochanowskiego/ Politechnika
Świętokrzyska

57

Środowiskowa Biblioteka
Nauk Ścisłych i
Technicznych na potrzeby
Innowacyjnej Gospodarki

89,84
(76,36)

2007-2012

dolnośląskie

Wrocławskie
Centrum Badań
(EIT+)

318

Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 2 osi priorytetowej Infrastruktura sfery B+R Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni
się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów
Programu.
Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG
obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z załoŜeniami Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 w zakresie budowy DuŜych
Obiektów Infrastruktury Badawczej i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata
2007-2015 w zakresie
bezpośrednich inwestycji, rozwoju infrastruktury
naukowo-badawczej, podniesienia poziomu kadry naukowej i wzmocnienie
współpracy nauki z gospodarką.
Projekt ma
istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww.
dokumentów w zakresie rozwoju nowoczesnej bazy badawczej i wskaźnika
nakładów na działalność B+R oraz rozwoju wysokiej jakości miejsc pracy.
Projekt realizuje cele „Strategii rozwoju nauki w Polsce do 2015 roku” w
zakresie wzrostu
międzynarodowej konkurencyjności polskiej nauki,
rozumianego jako zdolność do rozwiązywania problemów badawczych na
poziomie uznawanym za wysoki przez międzynarodowe środowiska naukowe.
Efektem projektu będzie stworzenie wspólnej infrastruktury badawczej uczelni
poprzez rozbudowę bazy badawczej i stworzenie nowego typu specjalistycznych
laboratoriów
Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są
takŜe środki na realizację projektu.
Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 2 osi priorytetowej Infrastruktura sfery B+R Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni
się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów
Programu.
Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG
obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z załoŜeniami Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 w zakresie budowy DuŜych
Obiektów Infrastruktury Badawczej i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata
2007-2015 w zakresie
bezpośrednich inwestycji, rozwoju infrastruktury
naukowo-badawczej, podniesienia poziomu kadry naukowej i wzmocnienie
współpracy nauki z gospodarką.
Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww.
dokumentów w zakresie rozwoju nowoczesnej bazy badawczej i wskaźnika
nakładów na działalność B+R oraz rozwoju wysokiej jakości miejsc pracy.
Cel zamierza się osiągnąć przez wykorzystanie zarówno istniejącego potencjału
jak i stworzenie nowego. W pierwszym przypadku polegać to będzie na

integracji istniejących w ramach Politechniki Wrocławskiej jednostek
organizacyjnych, odpowiedzialnych za gromadzenie, przetwarzanie i
upowszechnianie wiedzy i informacji. W drugim przypadku chodzi o stworzenie
nowej, adekwatnej do wymagań społecznych, naukowych i technicznych,
infrastruktury budowlanej i sprzętowej. Całość utworzy nową jednostkę,
instytucję odpowiedzialną za gromadzenie i udostępnianie szeroko pojętej
literatury technicznej oraz organizację dostępu do informacji naukowotechnicznej dla potrzeb edukacji w zakresie nauk ścisłych oraz dla zaplecza
naukowo-badawczego.
Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są
takŜe środki na realizację projektu.

Oś priorytetowa III Kapitał dla innowacji
Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Gospodarki
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Wspieranie funduszy
kapitału podwyŜszonego
ryzyka

646,83
(549,81)

2007-2013

Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 3. osi priorytetowej Kapitał dla innowacji Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni
się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów
Programu. Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach
PO IG obszarów oraz jest spójny z załoŜeniami Narodowych Strategicznych
Ram Odniesienia na lata 2007-2013 w zakresie Celu 4 Podniesienie
konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora
wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług i celami
Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 w zakresie wspierania wzrostu
innowacyjności i konkurencyjności gospodarki poprzez rozwój instrumentów
Krajowy Fundusz ułatwiających finansowanie MSP (priorytet I pkt C SRK).
Kapitałowy
Projekt ma
istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww.
dokumentów w zakresie udziału produktów wysokiej i średniowysokiej techniki
w produkcji sprzedanej w przemyśle.
Projekt wpisuje się w Priorytet 2 Krajowego Programu Reform 2005-2008,
odnoszącego się do rozwoju przedsiębiorczości, w ramach którego realizowane
są działania przyczyniające się do odblokowania potencjału gospodarczego,
Kierunki zwiększania Innowacyjności Gospodarki na lata 2007-2013.
Projekt polega na wspieraniu funduszy podwyŜszonego ryzyka, które będą
inwestować w przedsiębiorstwa we wczesnych fazach wzrostu i jest kontynuacją
poddziałania 1.2.3 SPO WKP.
Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są
takŜe środki na realizację projektu.

cały kraj

Oś priorytetowa IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Gospodarki
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Kredyt technologiczny

1 472,80
(1 251,88)

2007-2013

Bank
Gospodarstwa
Krajowego S.A.

Cały kraj

Oś priorytetowa V Dyfuzja innowacji
Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Gospodarki
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Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 4. osi priorytetowej Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób
szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym
samym celów Programu. Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju
wspieranego w ramach PO IG obszarów oraz jest spójny z załoŜeniami
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie
Celu 4 Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym
szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój
sektora usług i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 w zakresie
wspierania wzrostu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki poprzez
rozwój przedsiębiorczość i zwiększenie dostępu do zewnętrznego finansowania
inwestycji (priorytet I pkt B i C SRK). Projekt ma istotny wpływ na
osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie udział
produktów wysokiej i średniowysokiej techniki w produkcji sprzedanej w
przemyśle i udziału przedsiębiorstw przemysłowych ponoszących nadkłady na
działalność innowacyjną (jako % w przedsiębiorstwach ogółem).
Projekt wpisuje się w Priorytet 2 Krajowego Programu Reform 2005-2008,
odnoszącego się do rozwoju przedsiębiorczości, w ramach którego realizowane
są działania przyczyniające się do odblokowania potencjału gospodarczego,
Kierunki zwiększania Innowacyjności Gospodarki na lata 2007-2013.
Projekt polega na wspieraniu inwestycji w zakresie wdraŜania nowych
technologii poprzez udzielanie premii technologicznej (umorzenia) dla MSP
którzy otrzymali kredyt technologiczny i jest
kontynuacją programu
pomocowego opartego na Ustawie o niektórych formach wspierania działalności
innowacyjnej.
Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są
takŜe środki na realizację projektu.
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Od Wrocławskiego Parku
Technologicznego do
Innopolis Wrocław

109,78
(79,31)

2009-2012

dolnośląskie

61

Rozwój Krakowskiego
Parku Technologicznego w
kierunku utworzenia
klastra technologii
informacyjnych

89,84
(64,90)

2009-2013

małopolskie
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Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 5. osi priorytetowej Dyfuzja innowacji Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni
się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów
Programu.
Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG
obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z załoŜeniami Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 w zakresie Celu 4 polityki
spójności w Polsce Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności
przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości
dodanej oraz rozwój sektora usług i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata
2007-2015, a w szczególności obszaru priorytetowego 1 Wzrost
konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki przez wspieranie
podnoszenia poziomu technologicznego gospodarki i przyczynianie się do
podnoszenia nakładów na badania i rozwój oraz innowacje, w tym wspieranie
Wrocławski Park
multidyscyplinarnych prac badawczych i ich komercjalizacji.
Technologiczny
Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww.
S.A.
dokumentów w zakresie nakładów na działalność badawczo-rozwojową i udziału
podmiotów gospodarczych w tej działalności.
Projekt wpisuje się w następujące obowiązujące strategie sektorowe: Kierunki
zwiększania Innowacyjności Gospodarki na lata 2007-2013, Strategia zmian
wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających realizacji zasad trwałego i
zrównowaŜonego rozwoju oraz Strategia Rozwoju Nauki do 2013 r. oraz
perspektywiczna prognoza do 2020 r.
Projekt polega na inwestycji w infrastrukturę, budowle, laboratoria, w tym
specjalistyczne urządzenia i wyposaŜenie z przeznaczeniem głównie dla firm
planujących uruchomienie lub zwiększenie zakresu działalności badawczorozwojowej. Ponadto część środków przeznaczona będzie na rozwój usług
słuŜących podniesieniu zdolności do komercjalizacji odkryć naukowych oraz
wdraŜaniu nowoczesnych technologii.
Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są
takŜe środki na realizację projektu.
Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 5. osi priorytetowej Dyfuzja Innowacji Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni
się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów
Programu.
Krakowski Park
Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG
Technologiczny
obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z załoŜeniami Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie Celu 4 polityki
spójności w Polsce Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności
przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości
dodanej oraz rozwój sektora usług i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata
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Budowa Zespołu
Inkubatorów Wysokich
Technologii –„Materiały i
biomateriały” oraz
„Technologie informacyjne
i komunikacyjne” na
terenie Poznańskiego
Parku Naukowo –
Technologicznego Fundacji
UAM

46,57
(33,64)

2009-2013

wielkopolskie
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2007-2015 obszaru priorytetowego 1 Wzrost konkurencyjności i innowacyjności
polskiej gospodarki przez wspieranie podnoszenia poziomu technologicznego
gospodarki i przyczynianie się do podnoszenia nakładów na badania i rozwój
oraz innowacje, a w szczególności wspieranie multidyscyplinarnych prac
badawczych i ich komercjalizacji.
Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww.
dokumentów w zakresie nakładów na działalność badawczo-rozwojową i udziału
podmiotów gospodarczych.
Projekt wpisuje się w następujące obowiązujące strategie sektorowe: Kierunki
zwiększania Innowacyjności Gospodarki na lata 2007-2013, Strategia
kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna
prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020 oraz
Strategia Rozwoju Nauki do 2013 r. oraz perspektywiczna prognoza do 2020 r.
Projekt polega na realizacji dwóch powiązanych podprojektów: „Rozwój
Krakowskiego Parku Technologicznego w kierunku utworzenia klastra
technologii informacyjnych” i „Małopolski Park Technologii Informacyjnych i
Multimediów”. Projekt jest kontynuacją tworzenia i rozwoju dotychczasowej
infrastruktury Krakowskiego Parku Technologicznego. Projektodawca
kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są takŜe środki na
realizację projektu.
Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 5. osi priorytetowej Dyfuzja innowacji Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni
się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów
Programu.
Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG
obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z załoŜeniami Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie Celu 4 polityki
spójności w Polsce Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności
przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości
Fundacja
dodanej oraz rozwój sektora usług i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata
Uniwersytetu im.
2007-2015 obszaru priorytetowego 1 Wzrost konkurencyjności i innowacyjności
Adama
polskiej gospodarki przez wspieranie podnoszenia poziomu technologicznego
Mickiewicza
gospodarki i przyczynianie się do podnoszenia nakładów na badania i rozwój
oraz innowacje, a w szczególności wspieranie multidyscyplinarnych prac
badawczych i ich komercjalizacji.
Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww.
dokumentów w zakresie nakładów na działalność badawczo-rozwojową i udziału
podmiotów gospodarczych w tej działalności.
Projekt wpisuje się w następujące obowiązujące strategie sektorowe: Kierunki
zwiększania Innowacyjności Gospodarki na lata 2007-2013, Strategia zmian
wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających realizacji zasad trwałego i
zrównowaŜonego rozwoju, Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski
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Miasteczko Multimedialne

111,76
(80,75)

2009-2013

małopolskie
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Zarząd Parku
Technologicznego "Miasteczko
Multimedialne"
Sp. z o.o.

do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa
informacyjnego do roku 2020 oraz Strategia Rozwoju Nauki do 2013 r. oraz
perspektywiczna prognoza do 2020 r.
Projekt polega na wybudowaniu i wyposaŜeniu budynku – zespołu inkubatorów
technologicznych na terenie Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego
Fundacji UAM.
Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są
takŜe środki na realizację projektu.
Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 5. osi priorytetowej Dyfuzja innowacji Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni
się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów
Programu.
Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG
obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z załoŜeniami Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie Celu 4 polityki
spójności w Polsce Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności
przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości
dodanej oraz rozwój sektora usług i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata
2007-2015 obszaru priorytetowego 1 Wzrost konkurencyjności i innowacyjności
polskiej gospodarki przez wspieranie podnoszenia poziomu technologicznego
gospodarki i przyczynianie się do podnoszenia nakładów na badania i rozwój
oraz innowacje, a w szczególności wspieranie multidyscyplinarnych prac
badawczych i ich komercjalizacji.
Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww.
dokumentów w zakresie nakładów na działalność badawczo-rozwojową i udziału
podmiotów gospodarczych.
Projekt wpisuje się w następujące obowiązujące strategie sektorowe: Kierunki
zwiększania Innowacyjności Gospodarki na lata 2007-2013, Strategia
kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna
prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020 oraz
Strategia Rozwoju Nauki do 2013 r. oraz perspektywiczna prognoza do 2020 r.
Projekt polega na uzyskaniu synergii z połączenia kilkunastu mechanizmów i
rozwiązań instytucjonalnych wspierających rozwój proinwestycyjnych
przedsięwzięć w polskiej gospodarce. W jednym miejscu i w ramach jednego
systemu organizacyjnego funkcjonują: park naukowo-technologiczny, ośrodek
badawczo-rozwojowy, inkubator przedsiębiorczości, klaster multimediów,
fundusz inwestycyjny oraz system edukacyjny.
Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są
takŜe środki na realizację projektu.
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Rozbudowa
Jagiellońskiego Parku i
Inkubatora Technologii –
Life Science

98,61
(71,26)

2009-2013

małopolskie

Jagiellońskie
Centrum
Innowacji Sp. z
o.o.
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Utworzenie Parku
NaukowoTechnologicznego EuroCentrum – rozwój i
zastosowanie
nowoczesnych technologii
w obszarze poszanowania
energii i jej odnawialnych
źródeł

81,14
(58,61)

2008-2012

śląskie

EURO Centrum
Sp. z o.o.
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Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 5. osi priorytetowej Dyfuzja innowacji Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni
się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów
Programu.
Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG
obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z załoŜeniami Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie Celu 4 polityki
spójności w Polsce Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności
przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości
dodanej oraz rozwój sektora usług i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata
2007-2015 obszaru priorytetowego 1 Wzrost konkurencyjności i innowacyjności
polskiej gospodarki przez wspieranie podnoszenia poziomu technologicznego
gospodarki i przyczynianie się do podnoszenia nakładów na badania i rozwój
oraz innowacje, a w szczególności wspieranie multidyscyplinarnych prac
badawczych i ich komercjalizacji.
Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww.
dokumentów w zakresie nakładów na działalność badawczo-rozwojową i udziału
podmiotów gospodarczych w tej działalności.
Projekt wpisuje się w następujące obowiązujące strategie sektorowe: Kierunki
zwiększania Innowacyjności Gospodarki na lata 2007-2013, Strategia zmian
wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających realizacji zasad trwałego i
zrównowaŜonego rozwoju oraz Strategia Rozwoju Nauki do 2013 r. oraz
perspektywiczna prognoza do 2020 r.
Projekt polega na rozbudowie i wyposaŜeniu w specjalistyczny, innowacyjny
sprzęt, takŜe doposaŜeniu sprzętowym pierwszego etapu budowy Parku.
Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są
takŜe środki na realizację projektu.
Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 5. osi priorytetowej Dyfuzja innowacji Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni
się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów
Programu.
Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG
obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z załoŜeniami Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie Celu 4 polityki
spójności w Polsce Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności
przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości
dodanej oraz rozwój sektora usług i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata
2007-2015 obszaru priorytetowego 1 Wzrost konkurencyjności i innowacyjności
polskiej gospodarki przez wspieranie podnoszenia poziomu technologicznego
gospodarki i przyczynianie się do podnoszenia nakładów na badania i rozwój
oraz innowacje, a w szczególności wspieranie multidyscyplinarnych prac
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Utworzenie
ogólnopolskiego ośrodka
innowacji i transferu
technologii w zakresie ezdrowia

74,78
(44,31)

2009-2012

dolnośląskie

325

Wrocławski
Medyczny Park
NaukowoTechnologiczny

badawczych i ich komercjalizacji.
Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww.
dokumentów w zakresie nakładów na działalność badawczo-rozwojową i udziału
podmiotów gospodarczych w tej działalności.
Projekt wpisuje się w następujące obowiązujące strategie sektorowe: Kierunki
zwiększania Innowacyjności Gospodarki na lata 2007-2013, Strategia zmian
wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających realizacji zasad trwałego i
zrównowaŜonego rozwoju, Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski
do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa
informacyjnego do roku 2020 oraz Strategia Rozwoju Nauki do 2013 r. oraz
perspektywiczna prognoza do 2020 r.
Projekt polega na stworzeniu nowoczesnej infrastruktury parku naukowotechnologicznego EURO-CENTRUM w celu stworzenia warunków dla rozwoju
i implementacji nowoczesnych technologii i rozwiązań w zakresie wykorzystania
odnawialnych źródeł energii, poszanowania energii. Projekt jest kontynuacją
projektu w ramach działania 1.3 SPO WKP.
Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są
takŜe środki na realizację projektu.
Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 5. osi priorytetowej Dyfuzja innowacji Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni
się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów
Programu.
Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG
obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z załoŜeniami Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie Celu 4 polityki
spójności w Polsce Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności
przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości
dodanej oraz rozwój sektora usług i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007
- 2015 obszaru priorytetowego 1 Wzrost konkurencyjności i innowacyjności
polskiej gospodarki przez wspieranie podnoszenia poziomu technologicznego
gospodarki i przyczynianie się do podnoszenia nakładów na badania i rozwój
oraz innowacje, a w szczególności wspieranie multidyscyplinarnych prac
badawczych i ich komercjalizacji.
Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww.
dokumentów w zakresie nakładów na działalność badawczo-rozwojową i udziału
podmiotów gospodarczych w tej działalności.
Projekt wpisuje się w następujące obowiązujące strategie sektorowe: Kierunki
zwiększania Innowacyjności Gospodarki na lata 2007-2013, Strategia
kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna
prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020 oraz
Strategia Rozwoju Nauki do 2013 r. oraz perspektywiczna prognoza do 2020 r.
Projekt polega na utworzeniu Medycznego Centrum Przetwarzania Danych

(MCPD), jako podstawowej infrastruktury informatycznej dla potrzeb ośrodka
innowacji i przedsiębiorstw działających we Wrocławskim Medycznym Parku
Naukowo-Technologicznym (WMPNT) i Ogólnopolskim Klastrze e-Zdrowie
Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są
takŜe środki na realizację projektu.

67

Gdański Park Naukowo
Technologiczny etap III

94,80
(68,49)

2009-2010

pomorskie

68

Droga AIP do
przedsiębiorczości (dz. 5.2.)

25,15
(21,38)

2007-2013

cały kraj
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Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 5. osi priorytetowej Dyfuzja innowacji Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni
się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów
Programu.
Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG
obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z załoŜeniami Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie Celu 4 polityki
spójności w Polsce Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności
przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości
dodanej oraz rozwój sektora usług i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata
Pomorska
2007-2015 obszaru priorytetowego 1 Wzrost konkurencyjności i innowacyjności
Specjalna Strefa
polskiej gospodarki przez wspieranie podnoszenia poziomu technologicznego
Ekonomiczna Sp.
gospodarki i przyczynianie się do podnoszenia nakładów na badania i rozwój
z o.o.
oraz innowacje, a w szczególności wspieranie multidyscyplinarnych prac
badawczych i ich komercjalizacji.
Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww.
dokumentów w zakresie nakładów na działalność badawczo-rozwojową i udziału
podmiotów gospodarczych w tej działalności.
Projekt wpisuje się w Kierunki zwiększania Innowacyjności Gospodarki na lata
2007-2013.
Projekt polega na rozbudowie Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego
(GPNT).
Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są
takŜe środki na realizację projektu.
Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 5. osi priorytetowej Dyfuzja innowacji Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni
się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów
Fundacja
Programu. Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach
Akademickie
PO IG obszaru innowacyjnych instytucji otoczenia biznesu oraz jest spójny z
Inkubatory
załoŜeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 i
Przedsiębiorczości
celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015. Projekt ma istotny wpływ
na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów. Projektodawca
kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są takŜe środki na
realizację projektu.
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Poprawa konkurencyjności
przedsiębiorstw poprzez
wzornictwo (innowacja
procesowa i produktowa)
(dz.5.2)

17,97
(15,27)

2007-2013

Instytut
Wzornictwa
Przemysłowego

cały kraj

Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 5. osi priorytetowej Dyfuzja innowacji Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni
się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów
Programu. Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach
PO IG obszarów oraz jest spójny z załoŜeniami Narodowych Strategicznych
Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie Celu 5.4.4 NSRO Podniesienie
konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora
wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług i celami
Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 w zakresie wspierania wzrostu
innowacyjności i konkurencyjności gospodarki poprzez podniesienie poziomu
technologicznego gospodarki (priorytet I pkt D SRK). Projekt ma istotny
wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie
udziału produktów wysokiej i średniowysokiej techniki w produkcji sprzedanej
w przemyśle i udziału przedsiębiorstw przemysłowych ponoszących nadkłady na
działalność innowacyjną (jako % w przedsiębiorstwach ogółem).
Projekt wpisuje się w Kierunki zwiększania Innowacyjności Gospodarki na lata
2007-2013, Strategię zmian wzorców produkcji i konsumpcji na sprzyjające
realizacji zasad trwałego, zrównowaŜonego rozwoju.
Projekt polega na wzmocnieniu kompetencji wśród podmiotów otoczenia
biznesu, zarówno regionalnych jak i ogólnokrajowych, dostarczających usługi
przedsiębiorstwom w obszarze wzornictwa przemysłowego i kreowania
konkurencyjnych, innowacyjnych produktów.
Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są
takŜe środki na realizację projektu.

PROJEKTY REZERWOWE
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Warszawski Park
Technologiczny –
Warszawskie Centrum
Rozwoju Innowacji

159,55
(115,28)

2010-2013

mazowieckie
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Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 5. osi priorytetowej Dyfuzja innowacji Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni
się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów
Programu.
Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG
obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z załoŜeniami Narodowych
TechnoPort
Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 w zakresie Celu 4 polityki
Warszawa S.A.
spójności w Polsce Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności
przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości
dodanej oraz rozwój sektora usług i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata
2007-2015, a w szczególności obszaru priorytetowego 1 Wzrost
konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki przez wspieranie
podnoszenia poziomu technologicznego gospodarki i przyczynianie się do
podnoszenia nakładów na badania i rozwój oraz innowacje, w tym wspieranie
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Pomorski Park NaukowoTechnologiczny –
rozbudowa - etap 3

159,66
(115,35)

2008-2014

pomorskie

328

multidyscyplinarnych prac badawczych i ich komercjalizacji.
Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww.
dokumentów w zakresie nakładów na działalność badawczo-rozwojową i udziału
podmiotów gospodarczych w tej działalności.
Projekt wpisuje się w następujące obowiązujące strategie sektorowe: Kierunki
zwiększania Innowacyjności Gospodarki na lata 2007-2013 oraz Strategia
Rozwoju Nauki do 2013 r. oraz perspektywiczna prognoza do 2020 r.
Projekt polega na utworzeniu Inkubatora i Centrum Technologii. Na projekt
złoŜy się kompleksowe przygotowanie i budowa infrastruktury technicznej oraz
budowa
5
specjalistycznych
obiektów
laboratoryjno-biurowych
i
konferencyjnych, w tym Inkubatora Technologii; promocja Warszawskiego
Parku Technologicznego (WPT) w kraju i na świecie, zmierzająca do pozyskania
czołowych firm technologicznych jako klientów oraz opracowanie optymalnej
metodologii zarządzania infrastrukturą WPT przy wykorzystaniu nowoczesnych
narzędzi wspomagających zarządzanie.
Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, brak jest
jednak środków na realizację projektu.
Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 5. osi priorytetowej Dyfuzja innowacji Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni
się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów
Programu.
Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG
obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z załoŜeniami Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie Celu 4 polityki
spójności w Polsce Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności
przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości
dodanej oraz rozwój sektora usług i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata
2007-2015 obszaru priorytetowego 1 Wzrost konkurencyjności i innowacyjności
Gdyńskie Centrum polskiej gospodarki przez wspieranie podnoszenia poziomu technologicznego
Innowacji
gospodarki i przyczynianie się do podnoszenia nakładów na badania i rozwój
oraz innowacje, a w szczególności wspieranie multidyscyplinarnych prac
badawczych i ich komercjalizacji.
Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww.
dokumentów w zakresie nakładów na działalność badawczo-rozwojową i udziału
podmiotów gospodarczych w tej działalności.
Projekt wpisuje się w Kierunki zwiększania Innowacyjności Gospodarki na lata
2007-2013.
Projekt polega na budowie nowych budynków składających się na Pomorski
Park Naukowo- Technologiczny (PPNT) -powierzchnie o charakterze biurowolaboratoryjnym w ramach jednego kompleksu. Projekt jest kontynuacją
dotychczasowych działań, dzięki którym powstał Pomorski Park NaukowoTechnologiczny w Gdyni Redłowie.

Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, brak jest
jednak środków na realizację projektu.
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Utworzenie Infrastruktury
Śląskiego Centrum
NaukowoTechnologicznego
Przemysłu Lotniczego Sp. z
o.o.

44,92
(32,45)

2008-2009

Górnośląska
Agencja
Przekształceń
Przedsiębiorstw
S.A.

śląskie
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Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 5. osi priorytetowej Dyfuzja innowacji Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni
się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów
Programu.
Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG
obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z załoŜeniami Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie Celu 4 polityki
spójności w Polsce Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności
przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości
dodanej oraz rozwój sektora usług i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007
- 2015 obszaru priorytetowego 1 Wzrost konkurencyjności i innowacyjności
polskiej gospodarki przez wspieranie podnoszenia poziomu technologicznego
gospodarki i przyczynianie się do podnoszenia nakładów na badania i rozwój
oraz innowacje, a w szczególności wspieranie multidyscyplinarnych prac
badawczych i ich komercjalizacji.
Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww.
dokumentów w zakresie nakładów na działalność badawczo-rozwojową i udziału
podmiotów gospodarczych w tej działalności.
Projekt wpisuje się w następujące obowiązujące strategie sektorowe: Kierunki
zwiększania Innowacyjności Gospodarki na lata 2007-2013, Strategia zmian
wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających realizacji zasad trwałego i
zrównowaŜonego rozwoju, Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski
do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa
informacyjnego do roku 2020 oraz Strategia Rozwoju Nauki do 2013 r. oraz
perspektywiczna prognoza do 2020 r.
Projekt polega na przygotowaniu bazy lokalowej i wyposaŜeniu laboratorium w
niezbędny sprzęt i aparaturę do prac badawczo-rozwojowych nad tworzywami
kompozytowymi i techniką lotniczą w Katowicach oraz przygotowanie
lokalowej bazy doświadczalno-wdroŜeniowej wraz z wyposaŜeniem w
niezbędne maszyny i urządzenia dla tworzyw kompozytowych w Bielsku Białej.
Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, brak jest
jednak środków na realizację projektu.
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74

Czyste technologie w
czystym środowisku

Rozbudowa i rozwój
działalności Toruńskiego
Parku Technologicznego

89,30
(64,50)

40,97
(29,61)

2009-2013

2009-2010

Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 5. osi priorytetowej Dyfuzja innowacji Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt przyczyni się do realizacji celów
odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu. Projekt ma
Łódzki Regionalny
strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru
Park Naukowoinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu oraz jest spójny z załoŜeniami
Technologiczny
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 i celami
sp. z o.o.
Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015. Projekt wpływa na osiągnięcie
wskaźników realizacji ww. dokumentów. Projektodawca kwalifikuje się w
ramach odnośnej osi priorytetowej, jednakŜe w chwili obecnej brak jest
dostępnych środków na realizację projektu.

łódzkie

Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 5. osi priorytetowej Dyfuzja innowacji Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni
się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów
Programu.
Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG
obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z załoŜeniami Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie Celu 4 polityki
spójności w Polsce Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności
przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości
dodanej oraz rozwój sektora usług i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata
2007-2015 obszaru priorytetowego 1 Wzrost konkurencyjności i innowacyjności
polskiej gospodarki przez wspieranie podnoszenia poziomu technologicznego
gospodarki i przyczynianie się do podnoszenia nakładów na badania i rozwój
Toruńska Agencja
oraz innowacje, a w szczególności wspieranie multidyscyplinarnych prac
kujawsko-pomorskie
Rozwoju
badawczych i ich komercjalizacji.
Regionalnego S.A.
Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww.
dokumentów w zakresie nakładów na działalność badawczo-rozwojową i udziału
podmiotów gospodarczych w tej działalności.
Projekt wpisuje się w następujące obowiązujące strategie sektorowe: Kierunki
zwiększania Innowacyjności Gospodarki na lata 2007-2013, oraz
perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku
2020 oraz Strategia Rozwoju Nauki do 2013 r. oraz perspektywiczna prognoza
do 2020 r.
Projekt polega na zakupie i uregulowaniu sytuacji prawnej oraz uzbrojeniu
technicznym terenu pod potrzeby przyszłych inwestorów działających w
obszarze nowych technologii oraz wykorzystujących nowoczesne technologie w
prowadzeniu działalności gospodarczej.
Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, jednakŜe
brak jest środków na realizację projektu
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75

Budowa infrastruktury dla
innowacyjnych
przedsiębiorstw w Parku
Naukowo-Technologicznym
NOWA ELEKTROTECHNIKA

39,92
(28,82)

2008-2010

mazowieckie

Oś priorytetowa VII Społeczeństwo informacyjne - Budowa elektronicznej administracji
Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
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Fundacja Park
NaukowoTechnologiczny
NOWA
ELEKTROTECHNIKA

Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 5. osi priorytetowej Dyfuzja innowacji Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni
się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów
Programu.
Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG
obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z załoŜeniami Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie Celu 4 polityki
spójności w Polsce Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności
przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości
dodanej oraz rozwój sektora usług i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata
2007-2015 obszaru priorytetowego 1 Wzrost konkurencyjności i innowacyjności
polskiej gospodarki przez wspieranie podnoszenia poziomu technologicznego
gospodarki i przyczynianie się do podnoszenia nakładów na badania i rozwój
oraz innowacje, a w szczególności wspieranie multidyscyplinarnych prac
badawczych i ich komercjalizacji.
Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww.
dokumentów w zakresie nakładów na działalność badawczo-rozwojową i udziału
podmiotów gospodarczych w tej działalności.
Projekt wpisuje się w następujące obowiązujące strategie sektorowe: Kierunki
zwiększania Innowacyjności Gospodarki na lata 2007-2013 oraz Strategia
Rozwoju Nauki do 2013 r. oraz perspektywiczna prognoza do 2020 r.
Projekt polega na budowie infrastruktury dla innowacyjnych przedsiębiorstw i
obejmuje: modernizację i nadbudowę istniejących trzech budynków,
wyposaŜenia laboratorium w nowoczesne urządzenia umoŜliwiające ocenę
zgodności innowacyjnych produktów w zakresie dyrektyw EMC i LVD,
wyposaŜenie zakładu produkcji innowacyjnej, wyposaŜenie centrum
szkoleniowo-konsultingowego i wyposaŜenie biur dla innowacyjnych
podmiotów.
Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, jednakŜe
brak jest środków na realizację projektu.
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Elektroniczna Platforma
Gromadzenia, Analizy i
Udostępniania zasobów
cyfrowych o Zdarzeniach
Medycznych

718,70
(610,90)

2008 - 2010

cały kraj

77

pl.ID – polska ID karta

395,29
(335,99)

2009-2013

cały kraj

Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 7 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej
administracji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.
Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi
priorytetowej, a tym samym celów Programu. Projekt ma strategiczne znaczenie
dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru społeczeństwa
informacyjnego. Projekt zgodny z NSRO, Cel 1 Poprawa jakości
funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów
partnerstwa, zakładającą wzmocnienie zdolności instytucji publicznych poprzez
Ministerstwo
Zdrowia/Cent-rum informatyzację słuŜb publicznych i otoczenia biznesowego, m. in. poprzez
Systemów
stworzenie usług
e-Zdrowia realizuje Wytyczną 1.3.4 Strategicznych
Informacyjnych Wytycznych Wspólnoty oraz Wytyczną 1.2.3 Promowanie społeczeństwa
Ochrony Zdrowia informacyjnego dla wszystkich oraz Wytyczną 9 Zintegrowanego Pakietu
Wytycznych Ułatwienie rozpowszechniania technologii informacyjno komunikacyjnych oraz tworzenie powszechnego społeczeństwa informacyjnego.
Ponadto projekt jest zgodny z celem zawartym w Strategii Rozwoju Kraju, jakim
jest rozwój społeczeństwa informacyjnego i rozwój usług elektronicznych.
Zadanie figuruje takŜe w Planie Informatyzacji Państwa na lata 2007 - 2013 pod
nr 11. Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww.
dokumentów.
Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi
priorytetowej, dostępne są takŜe środki na realizację projektu.
Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 7 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej
administracji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.
Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi
priorytetowej, a tym samym celów Programu. Projekt ma strategiczne znaczenie
dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru społeczeństwa
informacyjnego. Projekt zgodny z NSRO, Cel 1 Poprawa jakości
funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów
partnerstwa, zakładającą wzmocnienie zdolności instytucji publicznych poprzez
Ministerstwo
informatyzację słuŜb publicznych i otoczenia biznesowego, m. in. poprzez
Spraw
stworzenie usług e-Government realizuje Wytyczną 1.3.4 SWW oraz Wytyczną
Wewnętrznych i 1.2.3 Promowanie społeczeństwa informacyjnego dla wszystkich oraz Wytyczną
Administracji 9 ZPW Ułatwienie rozpowszechniania technologii informacyjno komunikacyjnych oraz tworzenie powszechnego społeczeństwa informacyjnego.
Ponadto projekt jest zgodny z celem zawartym w Strategii Rozwoju Kraju, jakim
jest rozwój społeczeństwa informacyjnego i rozwój usług elektronicznych.
Zadanie figuruje takŜe w Planie Informatyzacji Państwa na lata 2007 - 2013 pod
nr 4. Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej,
dostępne są takŜe środki na realizację projektu. Projekt jest kontynuacją
projektu PESEL2 realizowanego w ramach SPO WKP. Projekt PESEL 2 miał na
celu wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych, prawnych i
organizacyjnych, które w sposób istotny przyczyniają się do minimum
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78

Platforma LokalizacyjnoInformacyjna z Centralną
Bazą Danych (PLI CBD)

13,66
(11,61)

2008

cały kraj

79

Informatyzacja wydziałów
ksiąg wieczystych

37,01
(31,46)

2008-2010

cały kraj

bezpośredniego i osobistego udziału obywatela i/lub przedsiębiorcy w trakcie
podejmowania niezbędnych czynności administracyjnych. Głównym obszarem
pl.ID będzie budowa systemu elektronicznego potwierdzającego toŜsamość
osób fizycznych w oparciu o dokument biometryczny i podpis elektroniczny.
Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 7 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – budowa
elektronicznej administracji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów
odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu. Projekt ma
strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru
społeczeństwa informacyjnego. Projekt zgodny z NSRO, Cel 1 Poprawa jakości
funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów
Urząd
partnerstwa, zakładającą wzmocnienie zdolności instytucji publicznych poprzez
informatyzację słuŜb publicznych i otoczenia biznesowego, m. in. poprzez
Komunikacji
stworzenie usług e-Government realizuje Wytyczną 1.3.4 SWW oraz Wytyczną
Elektronicznej
1.2.3 Promowanie społeczeństwa informacyjnego dla wszystkich oraz Wytyczną
9 ZPW Ułatwienie rozpowszechniania technologii informacyjno komunikacyjnych oraz tworzenie powszechnego społeczeństwa informacyjnego.
Ponadto projekt jest zgodny z celem zawartym w Strategii Rozwoju kraju, jakim
jest rozwój społeczeństwa informacyjnego i rozwój usług elektronicznych.
Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww.
dokumentów. Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi
priorytetowej, dostępne są takŜe środki na realizację projektu.
Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 7 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej
administracji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.
Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi
priorytetowej, a tym samym celów Programu. Projekt ma strategiczne znaczenie
dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru społeczeństwa
informacyjnego. Projekt zgodny z NSRO, Cel 1 Poprawa jakości
funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów
partnerstwa, zakładającą wzmocnienie zdolności instytucji publicznych poprzez
Ministerstwo
informatyzację słuŜb publicznych i otoczenia biznesowego, m. in. poprzez
Sprawiedliwości stworzenie usług e-Government realizuje Wytyczną 1.3.4 SWW oraz Wytyczną
1.2.3 Promowanie społeczeństwa informacyjnego dla wszystkich oraz Wytyczną
9 ZPW Ułatwienie rozpowszechniania technologii informacyjno komunikacyjnych oraz tworzenie powszechnego społeczeństwa informacyjnego.
Ponadto projekt jest zgodny z celem zawartym w Strategii Rozwoju Kraju, jakim
jest rozwój społeczeństwa informacyjnego i rozwój usług elektronicznych.
Zadanie figuruje takŜe w Planie Informatyzacji Państwa na lata 2007 - 2013 pod
nr 5. Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww.
dokumentów. Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi
priorytetowej, dostępne są takŜe środki na realizację projektu.
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80

81

e-PUAP 2

Rozbudowa dziedzinowej
platformy elektronicznej
Ministerstwa
Sprawiedliwości, w tym
uruchomienie usług dla
przedsiębiorców i osób
fizycznych na portalu
dostępowo-informacyjnym
(dostęp elektroniczny do
wydziałów ksiąg
wieczystych, które
prowadzą księgi wieczyste
w formie elektronicznej,
KRK, Biura Monitora
Sądowego i
Gospodarczego)

150,93
(128,29)

2008-2010

cały kraj

16,89
(14,36)

2008-2011

cały kraj

Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 7 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – budowa
elektronicznej administracji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów
odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu. Projekt ma
strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru
społeczeństwa informacyjnego. Projekt zgodny z NSRO, Cel 1 Poprawa jakości
funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów
partnerstwa, zakładającą wzmocnienie zdolności instytucji publicznych poprzez
informatyzację słuŜb publicznych i otoczenia biznesowego, m. in. poprzez
stworzenie usług e-Government realizuje Wytyczną 1.3.4 SWW oraz Wytyczną
Ministerstwo
1.2.3 Promowanie społeczeństwa informacyjnego dla wszystkich oraz Wytyczną
Spraw
9 ZPW Ułatwienie rozpowszechniania technologii informacyjno Wewnętrznych i
komunikacyjnych oraz tworzenie powszechnego społeczeństwa informacyjnego.
Administracji
Ponadto projekt jest zgodny z celem zawartym w Strategii Rozwoju kraju, jakim
jest rozwój społeczeństwa informacyjnego i rozwój usług elektronicznych.
Zadanie figuruje takŜe w Planie Informatyzacji Państwa na lata 2007 - 2013 pod
nr 2. Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww.
dokumentów. Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi
priorytetowej, dostępne są takŜe środki na realizację projektu. Projekt stanowi
kontynuację projektu ,,Budowa elektronicznej platformy usług administracji
publicznej e-PUAP” realizowanego w ramach SPO WKP. Celem projektu jest
budowa platformy umoŜliwiającej tworzenie procesów obsługi obywatela i firm
z wykorzystaniem zdefiniowanych wcześniej standardów dokumentów
elektronicznych.
Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 7 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej
administracji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.
Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi
priorytetowej, a tym samym celów Programu. Projekt ma strategiczne znaczenie
dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru społeczeństwa
informacyjnego. Projekt zgodny z NSRO, Cel 1 Poprawa jakości
funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów
Ministerstwo
partnerstwa, zakładającą wzmocnienie zdolności instytucji publicznych poprzez
Sprawiedliwości informatyzację słuŜb publicznych i otoczenia biznesowego, m. in. poprzez
stworzenie usług e-Government realizuje Wytyczną 1.3.4 SWW oraz Wytyczną
1.2.3 Promowanie społeczeństwa informacyjnego dla wszystkich oraz Wytyczną
9 ZPW Ułatwienie rozpowszechniania technologii informacyjno komunikacyjnych oraz tworzenie powszechnego społeczeństwa informacyjnego.
Ponadto projekt jest zgodny z celem zawartym w Strategii Rozwoju Kraju, jakim
jest rozwój społeczeństwa informacyjnego i rozwój usług elektronicznych.
Zadanie figuruje takŜe w Planie Informatyzacji Państwa na lata 2007 - 2013 pod
nr 6. Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww.
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82

eDeklaracje 2

97,02
(82,47)

2008-2009

cały kraj

Ministerstwo
Finansów

83

e-podatki

161,71
(137,45)

2009-2012

cały kraj

Ministerstwo
Finansów
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dokumentów. Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi
priorytetowej, dostępne są takŜe środki na realizację projektu.
Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 7 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – budowa
elektronicznej administracji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów
odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu. Projekt ma
strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru
społeczeństwa informacyjnego. Projekt zgodny z NSRO, Cel 1 Poprawa jakości
funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów
partnerstwa, zakładającą wzmocnienie zdolności instytucji publicznych poprzez
informatyzację słuŜb publicznych i otoczenia biznesowego, m. in. poprzez
stworzenie usług e-Government realizuje Wytyczną 1.3.4 SWW oraz Wytyczną
1.2.3 Promowanie społeczeństwa informacyjnego dla wszystkich oraz Wytyczną
9 ZPW Ułatwienie rozpowszechniania technologii informacyjno komunikacyjnych oraz tworzenie powszechnego społeczeństwa informacyjnego.
Ponadto projekt jest zgodny z celem zawartym w Strategii Rozwoju kraju, jakim
jest rozwój społeczeństwa informacyjnego i rozwój usług elektronicznych.
Zadanie figuruje takŜe w Planie Informatyzacji Państwa na lata 2007 - 2013 jako
projekt sektorowy pod nr 2 i 3. Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie
wskaźników realizacji ww. dokumentów. Projektodawca kwalifikuje się w
ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są takŜe środki na realizację
projektu.
Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 7 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – budowa
elektronicznej administracji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów
odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu. Projekt ma
strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru
społeczeństwa informacyjnego. Projekt zgodny z NSRO, Cel 1 Poprawa jakości
funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów
partnerstwa, zakładającą wzmocnienie zdolności instytucji publicznych poprzez
informatyzację słuŜb publicznych i otoczenia biznesowego, m. in. poprzez
stworzenie usług e-Government realizuje Wytyczną 1.3.4 SWW oraz Wytyczną
1.2.3 Promowanie społeczeństwa informacyjnego dla wszystkich oraz Wytyczną
9 ZPW Ułatwienie rozpowszechniania technologii informacyjno komunikacyjnych oraz tworzenie powszechnego społeczeństwa informacyjnego.
Ponadto projekt jest zgodny z celem zawartym w Strategii Rozwoju kraju, jakim
jest rozwój społeczeństwa informacyjnego i rozwój usług elektronicznych.
Zadanie figuruje takŜe w Planie Informatyzacji Państwa na lata 2007 - 2013 jako
projekt sektorowy pod nr 15. Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie
wskaźników realizacji ww. dokumentów. Projektodawca kwalifikuje się w
ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są takŜe środki na realizację

84

Scentralizowana
informacja o działalności
gospodarczej

28,75
(24,44)

2008-2009

cały kraj

Ministerstwo
Gospodarki

85

Dostosowanie systemów
informatycznych
Ministerstwa Finansów do
ustawy o zmianie ustawy o
swobodzie działalności
gospodarczej oraz zmianie
niektórych ustaw

43,12
(36,65)

2009-2013

cały kraj

Ministerstwo
Finansów
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projektu. Projekt jest kontynuacją projektu e-Deklaracje realizowanego w
ramach SPO WKP.
Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 7 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – budowa
elektronicznej administracji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów
odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu. Projekt ma
strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru
społeczeństwa informacyjnego. Projekt zgodny z NSRO, Cel 1 Poprawa jakości
funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów
partnerstwa, zakładającą wzmocnienie zdolności instytucji publicznych poprzez
informatyzację słuŜb publicznych i otoczenia biznesowego, m. in. poprzez
stworzenie usług e-Government realizuje Wytyczną 1.3.4 SWW oraz Wytyczną
1.2.3 Promowanie społeczeństwa informacyjnego dla wszystkich oraz Wytyczną
9 ZPW Ułatwienie rozpowszechniania technologii informacyjno komunikacyjnych oraz tworzenie powszechnego społeczeństwa informacyjnego.
Ponadto projekt jest zgodny z celem zawartym w Strategii Rozwoju kraju, jakim
jest rozwój społeczeństwa informacyjnego i rozwój usług elektronicznych.
Zadanie figuruje takŜe w Planie Informatyzacji Państwa na lata 2007 - 2013 jako
projekt sektorowy pod nr 22. Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie
wskaźników realizacji ww. dokumentów. Projektodawca kwalifikuje się w
ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są takŜe środki na realizację
projektu. Projekt nawiązuje do niezrealizowanego w ramach SPO WKP z
powodu opóźnień zmian ustawowych projektu ,,Zaprojektowanie, budowa i
wdroŜenie systemu informatycznego przeznaczonego do obsługi Centralnej
Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Gminnych Ewidencji Działalności
Gospodarczej”.
Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 7 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – budowa
elektronicznej administracji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów
odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu. Projekt ma
strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru
społeczeństwa informacyjnego. Projekt zgodny z NSRO, Cel 1 Poprawa jakości
funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów
partnerstwa, zakładającą wzmocnienie zdolności instytucji publicznych poprzez
informatyzację słuŜb publicznych i otoczenia biznesowego, m. in. poprzez
stworzenie usług e-Government realizuje Wytyczną 1.3.4 SWW oraz Wytyczną
1.2.3 Promowanie społeczeństwa informacyjnego dla wszystkich oraz Wytyczną
9 ZPW Ułatwienie rozpowszechniania technologii informacyjno komunikacyjnych oraz tworzenie powszechnego społeczeństwa informacyjnego.
Ponadto projekt jest zgodny z celem zawartym w Strategii Rozwoju kraju, jakim
jest rozwój społeczeństwa informacyjnego i rozwój usług elektronicznych.
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Geoportal

Platforma udostępniania
on-line przedsiębiorcom
usług i zasobów cyfrowych
rejestrów medycznych

89,84
(76,36)

2008-2012

cały kraj

53,90
(45,82)

2008-2013

cały kraj

Zadanie figuruje takŜe w Planie Informatyzacji Państwa na lata 2007 - 2013 jako
projekt sektorowy pod nr 9. Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie
wskaźników realizacji ww. dokumentów. Projektodawca kwalifikuje się w
ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są takŜe środki na realizację
projektu.
Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 7 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – budowa
elektronicznej administracji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów
odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu. Projekt ma
strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru
społeczeństwa informacyjnego. Projekt zgodny z NSRO, Cel 1 Poprawa jakości
funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów
partnerstwa, zakładającą wzmocnienie zdolności instytucji publicznych poprzez
informatyzację słuŜb publicznych i otoczenia biznesowego, m. in. poprzez
stworzenie usług e-Government realizuje Wytyczną 1.3.4 SWW oraz Wytyczną
Główny Urząd
1.2.3 Promowanie społeczeństwa informacyjnego dla wszystkich oraz Wytyczną
Geodezji i
9 ZPW Ułatwienie rozpowszechniania technologii informacyjno Kartografii
komunikacyjnych oraz tworzenie powszechnego społeczeństwa informacyjnego.
Ponadto projekt jest zgodny z celem zawartym w Strategii Rozwoju kraju, jakim
jest rozwój społeczeństwa informacyjnego i rozwój usług elektronicznych.
Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww.
dokumentów. Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi
priorytetowej, dostępne są takŜe środki na realizację projektu. Projekt stanowi
kontynuację realizowanego przez GUGiK w ramach SPO WKP projektu o tej
samej nazwie. Projekt polega na budowie nowoczesnego, dostępnego za
pośrednictwem Internetu oraz innych platform (np. poprzez telefony
komórkowe, kioski internetowe), repozytorium cyfrowej informacji katastralnej i
geograficznej (geoprzestrzennej) o charakterze portalowym.
Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 7 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – budowa
elektronicznej administracji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów
Ministerstwo
odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu. Projekt ma
Zdrowia/
strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru
Centrum
społeczeństwa informacyjnego. Projekt zgodny z NSRO, Cel 1 Poprawa jakości
Systemów
funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów
Informacyjnych partnerstwa, zakładającą wzmocnienie zdolności instytucji publicznych poprzez
Ochrony Zdrowia informatyzację słuŜb publicznych i otoczenia biznesowego, m. in. poprzez
stworzenie usług e-Government realizuje Wytyczną 1.3.4 SWW oraz Wytyczną
1.2.3 Promowanie społeczeństwa informacyjnego dla wszystkich oraz Wytyczną
9 ZPW Ułatwienie rozpowszechniania technologii informacyjno komunikacyjnych oraz tworzenie powszechnego społeczeństwa informacyjnego.
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klientów ZUS
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Ponadto projekt jest zgodny z celem zawartym w Strategii Rozwoju kraju, jakim
jest rozwój społeczeństwa informacyjnego i rozwój usług elektronicznych.
Zadanie figuruje takŜe w Planie Informatyzacji Państwa na lata 2007 - 2013 jako
projekt sektorowy pod nr 10. Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie
wskaźników realizacji ww. dokumentów. Projektodawca kwalifikuje się w
ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są takŜe środki na realizację
projektu. Projekt (o nieco mniejszym zakresie rzeczowym) znajdował się na
liście rezerwowej działania 1.5 SPO WKP.
Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 7 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – budowa
elektronicznej administracji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów
odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu. Projekt ma
strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru
społeczeństwa informacyjnego. Projekt zgodny z NSRO, Cel 1 Poprawa jakości
funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów
partnerstwa, zakładającą wzmocnienie zdolności instytucji publicznych poprzez
informatyzację słuŜb publicznych i otoczenia biznesowego, m. in. poprzez
stworzenie usług e-Government realizuje Wytyczną 1.3.4 SWW oraz Wytyczną
1.2.3 Promowanie społeczeństwa informacyjnego dla wszystkich oraz Wytyczną
9 ZPW Ułatwienie rozpowszechniania technologii informacyjno komunikacyjnych oraz tworzenie powszechnego społeczeństwa informacyjnego.
Ponadto projekt jest zgodny z celem zawartym w Strategii Rozwoju kraju, jakim
jest rozwój społeczeństwa informacyjnego i rozwój usług elektronicznych.
Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww.
dokumentów. Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi
priorytetowej, dostępne są takŜe środki na realizację projektu.
Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 7. osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – budowa
elektronicznej administracji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
2007-2013. Projekt przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej,
a tym samym celów Programu. Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju
wspieranego w ramach PO IG obszaru społeczeństwa informacyjnego. Projekt
zgodny z NSRO, Cel 1 Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych
oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa, zakładającą wzmocnienie zdolności
instytucji publicznych poprzez informatyzację słuŜb publicznych i otoczenia
biznesowego, m. in. poprzez stworzenie usług
e-Government realizuje
Wytyczną 1.3.4 SWW oraz Wytyczną 1.2.3 Promowanie społeczeństwa
informacyjnego dla wszystkich oraz Wytyczną 9 ZPW Ułatwienie
rozpowszechniania technologii informacyjno - komunikacyjnych oraz tworzenie
powszechnego społeczeństwa informacyjnego. Ponadto projekt jest zgodny z
celem zawartym w Strategii Rozwoju kraju, jakim jest rozwój społeczeństwa
informacyjnego i rozwój usług elektronicznych. Projekt wpływa na osiągnięcie
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System Informacyjny
Statystyki Publicznej
(SISP)

114,99
(97,74)

2009-2013

wskaźników realizacji ww. dokumentów. Projekt ma istotny wpływ na
osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów. Projektodawca kwalifikuje
się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są takŜe środki na realizację
projektu.
Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w
ramach 7. osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – budowa
elektronicznej administracji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
2007-2013. Projekt przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej,
a tym samym celów Programu. Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju
wspieranego w ramach PO IG obszaru społeczeństwa informacyjnego. Projekt
zgodny z NSRO, Cel 1 Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych
oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa, zakładającą wzmocnienie zdolności
instytucji publicznych poprzez informatyzację słuŜb publicznych i otoczenia
biznesowego, m. in. poprzez stworzenie usług
e-Government realizuje
Główny Urząd
Wytyczną 1.3.4 SWW oraz Wytyczną 1.2.3 Promowanie społeczeństwa
Statystyczny
informacyjnego dla wszystkich oraz Wytyczną 9 ZPW Ułatwienie
rozpowszechniania technologii informacyjno - komunikacyjnych oraz tworzenie
powszechnego społeczeństwa informacyjnego. Ponadto projekt jest zgodny z
celem zawartym w Strategii Rozwoju kraju, jakim jest rozwój społeczeństwa
informacyjnego i rozwój usług elektronicznych. Zadanie figuruje takŜe w Planie
Informatyzacji Państwa na lata 2007 - 2013 jako projekt sektorowy pod nr 20.
Projekt wpływa na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów. Projekt
ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów.
Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są
takŜe środki na realizację projektu.

cały kraj
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Załącznik 4.6 Kryteria wyboru finansowanych operacji
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013
Kryteria wyboru finansowanych operacji

Kryteria formalne jednakowe dla wszystkich działań oraz typów projektów
Wymogi formalne - wniosek:

− złoŜenie wniosku we właściwej instytucji,
− złoŜenie wniosku w ramach właściwego działania/poddziałania,
− złoŜenie wniosku w terminie wskazanym przez instytucję odpowiedzialną za nabór projektów,
–

kompletność dokumentacji wymaganej na etapie aplikowania,

–

wniosek wraz z załącznikami został przygotowany zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie.

Wymogi formalne - wnioskodawca:

− kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania,
− wnioskodawca prowadzi działalność (jeśli dotyczy) i ma siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej – miejsce zamieszkania na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

− wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych.
Wymogi formalne - projekt:

− projekt jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli dotyczy),
− realizacja przedsięwzięcia mieści się w ramach czasowych działania PO IG,
− wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązujących dla działania,
− projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi wymienionymi w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006
(zgodnie z deklaracją wnioskodawcy),

− przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z moŜliwości uzyskania wsparcia w ramach danego
działania PO IG (jeśli dotyczy).
1 oś priorytetowa
1.1

Wsparcie
badań
naukowych
dla budowy
gospodarki
opartej na
wiedzy

1. Kryteria formalne specyficzne dla działania 1.1:

− kwalifikowalność wydatków zaplanowanych w projekcie w ramach działania.
Poddziałanie 1.1.1 Kryteria dla projektów foresight

1. Kryteria merytoryczne
a) merytoryczne dostępu (punktacja ”0-1”):
−

zgodność z celami PO IG i opisem działania w Szczegółowym opisie priorytetów,

−

zgodność projektu z tematyką określoną przez ministra właściwego ds. nauki (zgodność z celami
polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa),

−

moŜliwość wdroŜenia i wykorzystania wyników w gospodarce,

−

zasadność planowanych wydatków w stosunku do przedmiotu i zakresu projektu,

−

harmonogram projektu umoŜliwia prawidłową i terminową realizację przedsięwzięcia,

−
−

wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat od zakończenia
projektu,
wskaźniki produktu i rezultatu są:

· obiektywnie weryfikowalne,
· odzwierciedlają załoŜone cele projektu,
· adekwatne dla danego rodzaju projektu.
b) merytoryczne (wagi punktowe):
–

uŜyteczność oczekiwanych wyników projektu,

–

wpływ realizacji projektu na rozwój współpracy pomiędzy sferą B+R a gospodarką,

–

wpływ wyników projektu na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw,

–

wnioskodawca zaproponował kilka scenariuszy dalszego postępowania w zaleŜności od uzyskanych
wyników realizacji projektu,

– posiadane doświadczenie w stosowaniu metody foresight,
– posiadanie zasobów organizacyjnych i ludzkich wystarczających do przeprowadzenia projektu,
– powiązanie z innymi projektami (projekt jest częścią projektu realizowanego w ramach współpracy
międzynarodowej),
– projekt ma związek z RIS lub moŜe być wykorzystany przez RIS,
– poprawność przyjętej metodyki, narzędzi badawczych,
– projekt ma pozytywny wpływ na polityki horyzontalne wymienione w art. 16 i 17 Rozporządzenia
Rady (WE) nr 1083/2006.

Poddziałanie 1.1.2 i 1.1.3. Kryteria dla strategicznych programów badawczych oraz projektów
systemowych

1. Kryteria merytoryczne
a) merytoryczne dostępu (punktacja „0-1”):
– zgodność z celami PO IG i opisem działania w Szczegółowym opisie priorytetów,
– zgodność z tematyką określoną przez ministra właściwego ds. nauki (zgodność z celami polityki
naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa),
– moŜliwość uzyskania wyników, które staną się podstawą do zastosowań praktycznych,
– zasadność planowanych wydatków w stosunku do przedmiotu i zakresu projektu,
–

harmonogram projektu umoŜliwia prawidłową i terminową realizację przedsięwzięcia,

–

wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat od zakończenia
projektu,

−

wskaźniki produktu i rezultatu są:

· obiektywnie weryfikowalne,
· odzwierciedlają załoŜone cele projektu,
· adekwatne dla danego rodzaju projektu.
b) merytoryczne (wagi punktowe):
– poziom naukowy projektu*,
– przydatność do wdraŜania technologii, które mogą przyczynić się do wzrostu konkurencyjności
wyspecjalizowanych gałęzi gospodarki krajowej lub których rozwój na świecie jest w czasie
rozpatrywania wniosku najszybszy i przynosi największe efekty ekonomiczne*,
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– zapotrzebowanie rynku na wyniki projektu*,
– kompleksowość rozwiązania problemów objętych projektem,
– posiadanie zasobów organizacyjnych i ludzkich wystarczających do przeprowadzenia projektu,
– powiązanie z innymi projektami o zbliŜonej tematyce (projekt jest częścią projektu realizowanego w
ramach współpracy międzynarodowej),
– zakres współpracy z krajowymi i zagranicznymi zespołami badawczymi i przedsiębiorcami,
– znaczenie przewidzianych do realizacji prac lub zadań dla rozwoju międzynarodowej współpracy w
zakresie nauki i techniki,

− projekt ma pozytywny wpływ na polityki horyzontalne wymienione w art. 16 i 17 Rozporządzenia
Rady (WE) nr 1083/2006.
* kryteria te nie mają zastosowania do projektów systemowych wspieranych w poddziałaniu 1.1.3.
1.2

Wzmocnien
ie
potencjału
kadrowego
nauki

1. Kryteria formalne specyficzne dla działania 1.2:

− kwalifikowalność wydatków zaplanowanych w projekcie w ramach działania.
Kryteria oceny projektu beneficjenta projektu indywidualnego

1. Kryteria merytoryczne
a) merytoryczne dostępu (punktacja „ 0-1”):
−

zgodność z celami PO IG i opisem działania w Szczegółowym opisie priorytetów,

−

zasadność planowanych wydatków w stosunku do przedmiotu i zakresu projektu,

−

jednostka posiada strukturę organizacyjną oraz
realizację projektu,

−

jednostka zatrudnia lub ma moŜliwość zatrudnienia pracowników, których liczba, kwalifikacje i
doświadczenie zawodowe zapewnią prawidłową realizację projektu,

−

harmonogram realizacji projektu umoŜliwia prawidłowe i terminowe wdraŜanie pomocy dla
odbiorców ostatecznych,

−

wskaźniki produktu i rezultatu są:

zasoby techniczne, umoŜliwiające prawidłową

· obiektywnie weryfikowalne,
· odzwierciedlają załoŜone cele projektu,
· adekwatne dla danego rodzaju projektu.
b) merytoryczne (wagi punktowe):
−

doświadczenie jednostki w realizacji projektów wspierających naukowców, zespoły badawcze i
inicjatywy słuŜące nauce w Polsce,

−

sposób realizacji projektu (system wraŜania wsparcia na rzecz odbiorców ostatecznych),

−

poprawność systemu zarządzania i kontroli realizowanego projektu,

−

projekt ma pozytywny wpływ na polityki horyzontalne wymienione w art. 16 i 17 Rozporządzenia
Rady (WE) nr 1083/2006.

Kryteria wyboru projektów w ramach programów realizowanych przez beneficjenta projektu
indywidualnego

1. Kryteria merytoryczne (wagi punktowe):

− w operacji finansującej projekty aplikacyjne realizowane przez studentów, absolwentów i
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doktorantów w dziedzinach mających znaczenie dla gospodarki:

· zgodność z celami PO IG i opisem działania w Szczegółowym opisie priorytetów,
· wartości naukowe i innowacyjne przedstawionego projektu,
· dorobek badawczy i wdroŜeniowy głównego wykonawcy oraz jego opiekuna naukowego,
· potencjał komercyjny projektu,
· jakość akcji promocyjnej realizowanych badań, prowadzonej w szczególności w środowisku
biznesowym,

· zasadność i efektywność budŜetu projektu,
· wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat od
zakończenia projektu,

· wskaźniki produktu i rezultatu są:


obiektywnie weryfikowalne,



odzwierciedlają załoŜone cele projektu,



adekwatne dla danego rodzaju projektu,

− w operacji finansującej projekty, w których uczestniczą studenci, doktoranci i uczestnicy staŜy
podoktorskich, zgodnie z priorytetami wskazanymi w PO IG, realizowane w najlepszych zespołach
badawczych w Polsce:

· zgodność z celami PO IG i opisem działania w Szczegółowym opisie priorytetów,
· dorobek badawczy lub wdroŜeniowy kierownika zespołu z ostatnich 4 lat,
· wartości naukowe lub innowacyjne przedstawionych projektów w zespole,
· zasadność planowanej liczebności zespołu względem przedstawionego programu badawczego,
· procedury wyboru młodych naukowców do pracy w zespole,
· zakres współpracy międzynarodowej zespołu w ramach projektu na podstawie listu
intencyjnego z jednostki zagranicznej,

· zasadność i efektywność budŜetu projektu,
· wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat od
zakończenia projektu,

· wskaźniki produktu i rezultatu są:


obiektywnie weryfikowalne,



odzwierciedlają załoŜone cele projektu,



adekwatne dla danego rodzaju projektu,

− w operacji finansującej projekty badawcze realizowane w trakcie studiów doktoranckich
organizowanych przez polskie jednostki naukowe we współpracy z instytucjami zagranicznymi:

· zgodność z celami PO IG i opisem działania w Szczegółowym opisie priorytetów,
· wartości naukowe lub innowacyjne przedstawionego programu badań dla doktorantów,
· dorobek badawczy lub wdroŜeniowy reprezentowany przez samodzielnych pracowników
naukowych zaangaŜowanych w konsorcjum,

· jakość procedur wyboru doktorantów,
· jakość współpracy międzynarodowej w ramach konsorcjum na podstawie listu intencyjnego z
jednostki zagranicznej,

· zasadność i efektywność budŜetu projektu,
· wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat od
zakończenia projektu,
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· wskaźniki produktu i rezultatu są:


obiektywnie weryfikowalne,



odzwierciedlają załoŜone cele projektu,



adekwatne dla danego rodzaju projektu,

− w operacji finansującej projekty obejmujące zatrudnienie wybitnych uczonych z zagranicy w
jednostkach naukowych mających siedzibę w Polsce, realizowane zgodnie z priorytetami
wskazanymi w PO IG:

· zgodność z celami PO IG i opisem działania w Szczegółowym opisie priorytetów,
· wartość naukowa projektu badawczego,
· dorobek badawczy lub wdroŜeniowy kierownika zespołu, w tym samodzielność naukowa oraz
doświadczenie w transferze prac B+R do gospodarki,

· poziom naukowy pięciu najwaŜniejszych publikacji lub patentów kierownika projektu
dokonanych w ciągu ostatnich czterech lat,

· dorobek badawczy lub wdroŜeniowy jednostki goszczącej,
· procedury wyboru młodych naukowców do pracy w zespole,
· zakres współpracy międzynarodowej zespołu w ramach projektu na podstawie listu intencyjnego
z jednostki zagranicznej,

· zasadność i efektywność budŜetu projektu,
· wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat od
zakończenia projektu,

· wskaźniki produktu i rezultatu są:

1.3

Wsparcie
projektów
B+R
na
rzecz
przedsiębio
rców
realizowany
ch
przez
jednostki
naukowe



obiektywnie weryfikowalne,



odzwierciedlają załoŜone cele projektu,



adekwatne dla danego rodzaju projektu.

1. Kryteria formalne specyficzne dla działania 1.3:

− kwalifikowalność wydatków zaplanowanych w projekcie w ramach działania.
Poddziałanie 1.3.1. Kryteria dla projektów rozwojowych

1. Kryteria merytoryczne
a) merytoryczne dostępu (punktacja „0-1”):
–

zgodność z celami PO IG i opisem działania w Szczegółowym opisie priorytetów,

–

moŜliwość wdroŜenia lub innego zastosowania wyników projektu,

–

zasadność planowanych wydatków w stosunku do przedmiotu i zakresu projektu,

–

harmonogram projektu umoŜliwia prawidłową i terminową realizację przedsięwzięcia,

–

wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat od zakończenia
projektu,

−

wskaźniki produktu i rezultatu są:

· obiektywnie weryfikowalne,
· odzwierciedlają załoŜone cele projektu,
· adekwatne dla danego rodzaju projektu.
b) merytoryczne (wagi punktowe):
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– nowoczesność proponowanych rozwiązań w porównaniu do aktualnego stanu wiedzy w zakresie
objętym projektem,
– poziom naukowy projektu,
– społeczna lub gospodarcza uŜyteczność planowanych wyników projektu,
– przydatność do wdraŜania technologii, które mogą przyczynić się do wzrostu konkurencyjności
wyspecjalizowanych gałęzi gospodarki krajowej lub których rozwój na świecie jest w czasie
rozpatrywania wniosku najszybszy i przynosi największe efekty ekonomiczne,
– zapotrzebowanie rynku na wyniki projektu,
– znaczenie zadań przewidzianych do finansowania dla realizacji celów polityki naukowej, naukowotechnicznej i innowacyjnej państwa,
– kompleksowość rozwiązania problemów objętych projektem,
– moŜliwość wykorzystania wyników projektu przez więcej niŜ jeden podmiot,
– posiadanie zasobów organizacyjnych i ludzkich wystarczających do przeprowadzenia projektu,
– powiązanie z innymi projektami o zbliŜonej tematyce (projekt jest częścią projektu realizowanego w
ramach współpracy międzynarodowej),
– znaczenie przewidzianych do realizacji prac lub zadań dla rozwoju międzynarodowej współpracy w
zakresie nauki i techniki,
– zakres dotychczasowej współpracy beneficjenta z krajowymi i zagranicznymi zespołami
badawczymi i przedsiębiorstwami w zakresie podobnym do składanego projektu,
– udział młodych naukowców w projekcie (studenci studiów magisterskich, absolwenci studiów
magisterskich zatrudnieni na etatach naukowo-dydaktycznych, słuchacze studiów doktoranckich
oraz osoby, które posiadają stopień doktora nie dłuŜej niŜ 5 lat),
– projekt ma pozytywny wpływ na polityki horyzontalne wymienione w art. 16 i 17 Rozporządzenia
Rady (WE) nr 1083/2006.

Poddziałanie 1.3.2 Kryteria dla wsparcia ochrony własności przemysłowej

1. Kryteria merytoryczne
a) merytoryczne dostępu (punktacja ” 0-1”):
– zgodność z celami PO IG i opisem działania w Szczegółowym opisie priorytetów,
– realizacja projektu w dziedzinach priorytetowych dla polskiej gospodarki,
– zasadność planowanych wydatków w stosunku do przedmiotu i zakresu projektu,
–

harmonogram projektu umoŜliwia prawidłową i terminową realizację przedsięwzięcia,

–

wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat od zakończenia
projektu,

−

wskaźniki produktu i rezultatu są:

· obiektywnie weryfikowalne,
· odzwierciedlają załoŜone cele projektu,
· adekwatne dla danego rodzaju projektu.
b) merytoryczne (wagi punktowe):
– projekt dotyczy wynalazku z zakresu wysokich technologii,
– moŜliwość zastosowania wynalazku przez przedsiębiorców mających siedzibę w Polsce (kryterium
to będzie weryfikowane poprzez wykazanie przez wnioskodawcę zamiaru wdroŜenia wynalazku przez
przedsiębiorcę / przedsiębiorców mających siedzibę w Polsce, np. przedstawienie wstępnej umowy w
sprawie zakupu patentu, licencji na korzystanie z patentu lub umowy przewidującej inną formę
wykorzystywania patentu przez przedsiębiorcę – leasing, dzierŜawa itp.),

345

– zapotrzebowanie rynku na wyniki projektu,
– moŜliwość uzyskania dla gospodarki krajowej dochodów zza granicy ze sprzedaŜy lub opłat za
wykorzystywanie praw własności przemysłowej, objętych wnioskiem,
– poziom naukowy projektu,
– projekt ma pozytywny wpływ na polityki horyzontalne wymienione w art. 16 i 17 Rozporządzenia
Rady (WE) nr 1083/2006.
* Pierwszeństwo w Podziałaniu 1.3.2 będą miały projekty spełniające kryterium merytoryczne określone
w tiret 2 punktu b).
1.4-

4.1

Wsparcie
projektów
celowych
Wsparcie
wdroŜeń
wyników
prac B+R

1. Kryteria formalne specyficzne:

− wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109,
poz. 1158, z późn. zm.).

2. Kryteria merytoryczne (dotyczą równieŜ projektów realizowanych w ramach Inicjatywy
Technologicznej I):
a) obligatoryjne (punktacja „ 0-1”)*:
–

projekt ma charakter innowacyjny,

–

projekt spełnia kryteria wskazane dla projektu celowego w ustawie z dnia 8 października 2004 r. o
zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 z późn. zm.),

–

projekt jest zgodny z celami działań 1.4 i 4.1 PO IG,

–

projekt dotyczy inwestycji początkowej oznaczającej inwestycję w aktywa materialne oraz aktywa
niematerialne i prawne związane z tworzeniem nowego zakładu, rozbudową istniejącego zakładu,
dywersyfikacją, produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub
zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu (kryterium dotyczy tylko
części wdroŜeniowej projektu),

–

wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat, a w przypadku
MSP - 3 lat od zakończenia projektu,

–

istnieje zapotrzebowanie rynkowe na produkt / technologię / usługę będącą rezultatem projektu,
wskazującą na opłacalność projektu,

–

wnioskodawca posiada zdolność techniczną oraz dysponuje kadrą B+R niezbędną do realizacji prac
badawczych lub wskazał wykonawcę tych prac,

–

projekt ma co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne wymienionymi w art. 16 i 17
Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006,

–

zdolność wnioskodawcy do wdroŜenia wyników części badawczej projektu,

–

wnioskodawca posiada zdolność do sfinansowania projektu,

–

wydatki są kwalifikowane w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i
celów projektu,

–

harmonogram projektu umoŜliwia prawidłową i terminową realizację przedsięwzięcia,

−

wskaźniki produktu i rezultatu są:

· obiektywnie weryfikowalne,
· odzwierciedlają załoŜone cele projektu,
· adekwatne dla danego rodzaju projektu.
b) fakultatywne (punktacja „0-1”)*:
–

realizacja projektu prowadzi do utworzenia lub rozbudowy trwałej komórki badawczo-rozwojowej
w strukturze wnioskodawcy,

–

wnioskodawca jest MSP,

346

–

projekt naleŜy do kluczowej grupy tematycznej (info, techno lub bio),

– projekt ma pozytywny wpływ na politykę horyzontalną wymienioną w art. 16 Rozporządzenia Rady
(WE) nr 1083/2006,
– projekt ma pozytywny wpływ na politykę horyzontalną wymienioną w art. 17 Rozporządzenia Rady
(WE) nr 1083/2006,
–

wnioskodawca posiada akredytowany certyfikat jakości w przedsiębiorstwie zgodny z wymaganiami
normy ISO 9001,

–

wnioskodawca posiada akredytowany certyfikat Sytemu Zarządzania BHP zgodny z wymaganiami
OHSAS 18001 lub PN-N-18001,

–

wnioskodawca posiada akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodny z
wymaganiami normy ISO 14001 lub rozporządzeniem EMAS.

*Wszystkie kryteria obligatoryjne muszą być spełnione, aby projekt przeszedł do dalszej oceny
punktowej. Aby wniosek mógł zostać rekomendowany do wsparcia musi uzyskać w ocenie merytorycznej
fakultatywnej co najmniej 3 punkty na 8 moŜliwych.
2 oś priorytetowa
2.1

Rozwój
ośrodków o
wysokim
potencjale
badawczym

1. Kryteria formalne specyficzne:

− kwalifikowalność wydatków zaplanowanych w projekcie w ramach działania.
2. Kryteria merytoryczne
a) merytoryczne dostępu (punktacja „0-1”):
– zgodność z celami PO IG i opisem działania w Szczegółowym opisie priorytetów,
– zasadność planowanych wydatków w stosunku do przedmiotu i zakresu projektu,
– zasadność planowanego zakresu rzeczowego inwestycji,
– przygotowanie wnioskodawcy do realizacji inwestycji,
– harmonogram projektu umoŜliwia prawidłową i terminową realizację przedsięwzięcia,
– wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat od zakończenia
projektu,
−

wskaźniki produktu i rezultatu są:

· obiektywnie weryfikowalne,
· odzwierciedlają załoŜone cele projektu,
· adekwatne dla danego rodzaju projektu.
b) merytoryczne (wagi punktowe):
– potencjał wykorzystania inwestycji do prac B+R na rzecz gospodarki,
– priorytetowy charakter
wnioskodawcę,

badań

naukowych

lub

prac

rozwojowych

prowadzonych

przez

– wykorzystanie wspartej infrastruktury do prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych w
obszarach tematycznych wskazanych w PO IG,
– kategoria jednostki naukowej (zgodnie z zasadami oceny parametrycznej MNiSW),
– poziom przedstawionego przez wnioskodawcę programu badań, do realizacji którego niezbędna jest
planowana inwestycja,
– zasięg uŜytkowania aparatury (ogólnokrajowy, środowiskowy, jednostkowy) i przewidywany okres
jej wykorzystywania,
– projekt realizowany w zakresie Polskiej Mapy Drogowej w dziedzinie DuŜych Obiektów
Infrastruktury Badawczej,
– planowany sposób finansowania kosztów utrzymania i uŜytkowania przedmiotu inwestycji,
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– znaczenie przewidzianych do realizacji prac lub zadań dla rozwoju międzynarodowej współpracy w
zakresie nauki i techniki,

− projekt ma pozytywny wpływ na polityki horyzontalne wymienione w art. 16 i 17 Rozporządzenia
Rady (WE) nr 1083/2006.
2.2

Wsparcie
tworzenia
wspólnej
infrastrukt
ury
badawczej
jednostek
naukowych

1. Kryteria formalne specyficzne:

− kwalifikowalność wydatków zaplanowanych w projekcie w ramach działania.
2. Kryteria merytoryczne
a) merytoryczne dostępu (punktacja ”0-1”):
– zgodność z celami PO IG i opisem działania w Szczegółowym opisie priorytetów,
– zasadność planowanych wydatków w stosunku do przedmiotu i zakresu projektu,
– zasadność planowanego zakresu rzeczowego inwestycji,
– przygotowanie wnioskodawcy do realizacji inwestycji,
– harmonogram projektu umoŜliwia prawidłową i terminową realizację przedsięwzięcia,
– wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat od zakończenia
projektu,
−

wskaźniki produktu i rezultatu są:

· obiektywnie weryfikowalne,
· odzwierciedlają załoŜone cele projektu,
· adekwatne dla danego rodzaju projektu.
b) merytoryczne (wagi punktowe):
– projekt jest inwestycją o znaczeniu ponadregionalnym,
– poziom przedstawionego przez wnioskodawcę programu badań, do realizacji którego niezbędna jest
planowana inwestycja,
– zakres uŜytkowania inwestycji budowlanej/aparatury (liczba
infrastruktury badawczej) i przewidywany okres jej uŜytkowania,

uŜytkowników

zbudowanej

– kategorie jednostek naukowych biorących udział w projekcie (zgodnie z zasadami oceny
parametrycznej MNiSW),
– planowany sposób finansowania kosztów utrzymania i uŜytkowania przedmiotu inwestycji,
– priorytetowy charakter badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych przez jednostki
uczestniczące w projekcie,
– wykorzystanie wspartej infrastruktury do prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych w
obszarach tematycznych wskazanych w PO IG,
– wykorzystywanie inwestycji do prac B+R na rzecz gospodarki,
– znaczenie przewidzianych do realizacji prac lub zadań dla rozwoju międzynarodowej współpracy w
zakresie nauki i techniki,

− projekt ma pozytywny wpływ na polityki horyzontalne wymienione w art. 16 i 17 Rozporządzenia
Rady (WE) nr 1083/2006.
2.3

Inwestycje
związane z
rozwojem
infrastrukt
ury
informatycz
nej nauki

1. Kryteria formalne specyficzne:

− kwalifikowalność wydatków zaplanowanych w projekcie w ramach działania.
2. Kryteria merytoryczne
a) merytoryczne dostępu (punktacja „0-1”):
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– zgodność z celami PO IG i opisem działania w Szczegółowym opisie priorytetów,
– inwestycja ma charakter ponadregionalny,
– zasadność planowanych wydatków w stosunku do przedmiotu i zakresu projektu,
– zasadność planowanego zakresu rzeczowego projektu,
– harmonogram projektu umoŜliwia prawidłową i terminową realizację przedsięwzięcia,
– wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat od zakończenia
projektu,
−

wskaźniki produktu i rezultatu są:

· obiektywnie weryfikowalne,
· odzwierciedlają załoŜone cele projektu,
· adekwatne dla danego rodzaju projektu.
b) merytoryczne (wagi punktowe):
–

poziom posiadanego doświadczenia, wystarczającego do przeprowadzenia projektu;

–

potencjał organizacyjny i ludzki, umoŜliwiający przeprowadzenie projektu,

–

stopień dotychczasowego wykorzystania usług ICT, infrastruktury sieciowej lub specjalizowanej dla
potrzeb badań naukowych i prac rozwojowych,

–

zakres współpracy z krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi i przedsiębiorcami,

–

znaczenie projektu dla rozwoju dziedzin nauki uznanych za priorytetowe w polityce naukowej
państwa,

–

zasięg wykorzystania rezultatów projektu (ogólnokrajowy, środowiskowy) oraz przewidywany
okres uŜytkowania,

–

planowany zakres wykorzystania efektów realizacji projektu po jego zakończeniu dla potrzeb badań
naukowych lub prac rozwojowych w szczególności ukierunkowanych na zastosowanie w
gospodarce,

–

znaczenie przewidzianych do realizacji prac lub zadań dla rozwoju międzynarodowej współpracy w
zakresie nauki i techniki,

–

projekt ma pozytywny wpływ na polityki horyzontalne wymienione w art. 16 i 17 Rozporządzenia
Rady (WE) nr 1083/2006.

3 oś priorytetowa
3.1

Inicjowanie
działalności
innowacyjn
ej

1. Kryteria formalne specyficzne:

−

wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109,
poz. 1158, z późn. zm.).

2. Kryterium merytoryczne obligatoryjne (punktacja „0-1”):

− projekt jest zgodny z celami i zakresem działania 3.1 Programu,
− planowane działania wpłyną pozytywnie na podniesienie innowacyjności i konkurencyjności branŜy,
której dotyczy projekt wnioskodawcy,
−

wnioskodawca zapewnia potencjał finansowy, techniczny i organizacyjny niezbędny do realizacji
projektu,

−

osoby zaangaŜowane w realizację projektu posiadają wiedzę w zakresie wdraŜania wyników prac
B+R lub transferu technologii, oraz znajomość branŜ w których planuje się specjalizować
prowadząc działalność inkubującą,

−

osoby zaangaŜowane w realizację projektu posiadają doświadczenie (minimum 2 lata) i niezbędne
kwalifikacje w zakresie dokonywania analizy i komercjalizacji projektów innowacyjnych oraz
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dokonywania inwestycji w spółki sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorców (w tym równieŜ
wyjścia z inwestycji),
−

projekt przewiduje wsparcie merytoryczne (w formie doradztwa, szkoleń i informacji)
inkubowanych podmiotów w zakresie zakładania i zarządzania przedsiębiorstwem,

−

wnioskodawca zapewnia wsparcie doradcze w zakresie testowania i wprowadzania nowej
technologii na rynek (aspekty prawne, techniczne, ustanowienie kanałów dystrybucji, etc.),

−

strategia i zawarta w niej metodyka są spójne z obszarem działania inkubatora w zakresie
poszukiwania, oceny oraz wyboru innowacyjnych pomysłów / przedsięwzięć do inkubacji,

−

strategia dotycząca wejścia kapitałowego określa minimalny, nie mniejszy niŜ 50% udział kapitału
prywatnego w realizacji drugiej części projektu (wejścia kapitałowego w nowopowstałe
przedsiębiorstwo),

−

strategia dotycząca wejścia kapitałowego przewiduje trwałość realizowanego projektu, tj.
samofinansowanie się inkubatora po zakończeniu realizacji projektu przez okres minimum 5 lat
oraz zawiera wskaźniki określające ocenę zdolności projektu do osiągnięcia samofinansowania i
termin jego osiągnięcia,

−

planowane wydatki są kwalifikowane w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do
zakresu i celów projektu,

−

przewidziane w projekcie kanały promocji i informacji upowszechniające wiedzę o projekcie są
adekwatne i spójne z zakresem projektu,

−

w wyniku realizacji projektu zwiększy się liczba przedsiębiorstw działających w oparciu o
innowacyjne przedsięwzięcia,

−

wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat, a w przypadku
MSP - 3 lat od zakończenia projektu,

−

wskaźniki produktu i rezultatu są:

dla

· obiektywnie weryfikowalne,
· odzwierciedlają załoŜone cele projektu,
· adekwatne dla danego rodzaju projektu,
−
3.2

Wpieranie
funduszy
kapitału
podwyŜszon
ego ryzyka

projekt ma co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne UE wymienione w art. 16 i 17
Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

1. Kryteria merytoryczne dla projektu indywidualnego Krajowego Funduszu Kapitałowego
(punktacja „0-1”):
−

projekt jest zgodny z celami i zakresem działania 3.2 PO IG,

−

zaplanowane działania są adekwatne do potrzeb grupy docelowej, określonych na podstawie
wstępnej analizy potrzeb,

−

wskaźniki produktu i rezultatu są:

· obiektywnie, weryfikowalne,
· odzwierciedlają załoŜone cele projektu,
· adekwatne dla danego rodzaju projektu,
− harmonogram projektu jest czytelny, szczegółowy i realny do wykonania,
− planowany wydatki związane z zarządzaniem projektem są kwalifikowane w ramach działania,
uzasadnione, racjonalne i adekwatny do zakresu i celów projektu,

− wnioskodawca posiada zdolność instytucjonalną, techniczną i ekonomiczną do realizacji projektu,
gwarantującą stabilne zarządzanie projektem (zgodnie z przyjętymi celami),
−

projekt ma co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne UE wymienione w art. 16 i 17
Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006,

−

w projekcie zaplanowano badanie efektywności podjętych w ramach niego przedsięwzięć,
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−

w ramach projektu przewidywane są działania promocyjno – informacyjne mające na celu
rozpowszechniania informacji o projekcie i źródłach finansowania.

2. Kryteria dla odbiorców ostatecznych (wagi punktowe):
Podstawowe kryteria wyboru funduszy kapitału podwyŜszonego ryzyka przez instytucję udzielającą
wsparcia:

−

wielkość funduszu kapitałowego:

· wielkość wpłat do funduszu przez inwestorów prywatnych,
− doświadczenie członków zespołu zarządzającego funduszem podwyŜszonego ryzyka,
· doświadczenie i sukcesy członków zespołu zarządzającego funduszem podwyŜszonego ryzyka
w dokonywaniu inwestycji w przedsiębiorstwa niepubliczne:


liczba projektów, w których brali udział (ze szczególnym uwzględnieniem liczby projektów
innowacyjnych, badawczo-rozwojowych, inwestycji w MŚP oraz przedsiębiorstwa
znajdujące się na początkowych etapach wzrostu),



liczba całkowicie zrealizowanych inwestycji z uwzględnieniem pełnionej roli członka
zespołu zarządzającego oraz poziomem wewnętrznej stopy zwrotu brutto,



liczba częściowo zrealizowanych inwestycji z uwzględnieniem pełnionej roli członka
zespołu zarządzającego oraz poziomem wewnętrznej stopy zwrotu brutto, na który
wskazuje wycena inwestycji,

· doświadczenie i sukcesy członków zespołu zarządzającego funduszem podwyŜszonego ryzyka
w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw:


liczba załoŜonych przez
funkcjonowania na rynku,



liczba przedsiębiorstw, w których pełnili lub pełnią funkcje kierownicze z uwzględnieniem
zakresu obowiązków,

nich

przedsiębiorstw,

z

uwzględnieniem

okresu

ich

· spójność i kompetencje zespołu zarządzającego, funduszem podwyŜszonego ryzyka oceniane w
trakcie prezentacji dokumentów aplikacyjnych oraz due diligence pod względem uzupełnienia
się kompetencji między zarządzającymi, ich kompletności w kontekście realizacji przyjętej
strategii inwestycyjnej oraz efektywności zespołu jako całości,

− strategia inwestycyjna funduszu kapitału podwyŜszonego ryzyka:
· spójność dotychczasowego doświadczenia członków zespołu zarządzającego funduszem
podwyŜszonego ryzyka ze znajomością branŜ, w które fundusz zamierza inwestować,

· znajomość rynku lokalnego przez członków zespołu

zarządzającego

funduszem

podwyŜszonego ryzyka,

· ustalenie budŜetu operacyjnego funduszu podwyŜszonego ryzyka na poziomie umoŜliwiającym
efektywną realizację strategii inwestycyjnej,

· wysokość minimalnej stopy zwrotu (hurdle rate),
· wiarygodność i efektywność Planu Marketingowego,
· udział podmiotu zarządzającego w kapitalizacji funduszu,
−
3.3

Tworzenie
systemu
ułatwiające
go
inwestowan
ie w MSP

projekt ma co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne UE wymienione w art. 16 i 17
Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

1. Kryteria formalne specyficzne:

−
−

wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109,
poz. 1158, z późn. zm.),
w ciągu ostatnich 3 lat wnioskodawca nie naruszył umowy z PARP (jeśli dotyczy).
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2. Kryteria merytoryczne obligatoryjne dla projektów IOB i sieci inwestorów prywatnych
(punktacja „0-1”) :

− projekt jest zgodny z celami i zakresem działania 3.3 PO IG,
−

wnioskodawca zapewnia personel posiadający wiedzę i przynajmniej 2-letnie doświadczenie w
dokonywaniu i wychodzeniu z inwestycji w spółki sektora mikro- małych i średnich przedsiębiorstw
nie notowanych na rynku publicznym (znajdujących się na wczesnych etapach rozwoju),

−

wnioskodawca zapewnia personel posiadający co najmniej roczne doświadczenie w świadczeniu
usług doradczych dla przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania
(w przypadku projektów doradczych lub projektów zakładających świadczenie usług w tym
zakresie),

−

wnioskodawca posiada odpowiedni potencjał finansowy i organizacyjny, niezbędny do realizacji
projektu,

−

projekt odpowiada na potrzeby przedsiębiorców wynikających z przeprowadzonej nie wcześniej niŜ
6 miesięcy przed złoŜeniem wniosku analizy,

−

realizacja projektu przyczyni się do podniesienia standardu świadczonych przez wnioskodawcę
usług,

−

realizowany projekt wynika z planu rozwoju sieci/instytucji,

−

planowane wydatki są kwalifikowane w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do
zakresu i celów projektu,

−

przewidziane w projekcie działania upowszechniające wiedzę na temat zewnętrznych źródeł
finansowania są adekwatne i dopasowane do grupy docelowej projektu,

−

projekt przewiduje współpracę np. z innymi sieciami inwestorów prywatnych, funduszami venture
capital, nowym lub podstawowym rynkiem GPW,

−

projekt ma pozytywny wpływ na kształtowanie się gotowości inwestycyjnej przedsiębiorców oraz
przyczyni się do zwiększenia świadomości przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania kapitału
zewnętrznego,

−

projekt zawiera program ewaluacji przeprowadzonego szkolenia/działania,

−

projekt przewiduje przygotowanie publikacji dotyczącej efektów przeprowadzonych działań i
dobrych praktyk wyodrębnionych w ich trakcie,

−

projekt ma zasięg ponadregionalny,

−

wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat, a w przypadku
MSP - 3 lat od zakończenia projektu,

−

wskaźniki produktu i rezultatu są:

· obiektywnie weryfikowalne,
· odzwierciedlają załoŜone cele projektu,
· adekwatne dla danego rodzaju projektu,
− projekt ma co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne UE wymienione w art. 16 i 17
Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

3. Kryteria merytoryczne obligatoryjne dla projektów MSP (punktacja „0-1”) :

− projekt jest zgodny z celami i zakresem działania 3.3 PO IG,
− podmiot świadczący usługę doradczą dla wnioskodawcy posiada wiedzę i doświadczenie w
dokonywaniu i wychodzeniu z inwestycji w spółki sektora mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw nie notowanych na rynku publicznym (znajdujących się we wczesnej fazie
rozwoju),
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− podmiot świadczący usługę doradczą dla wnioskodawcy posiada wiedzę i doświadczenie w
świadczeniu usług dla przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania,

− projekt wynika z planu wnioskodawcy odnośnie pozyskania nowych inwestorów zewnętrznych,
−

planowane wydatki są kwalifikowane w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do
zakresu i celów projektu,

−

informacje zawarte we wniosku potwierdzają zdolność wnioskodawcy do sfinansowania projektu,

−

projekt opiera się na przeprowadzonej analizie potrzeb wnioskodawcy,

−

wskaźniki produktu i rezultatu są:

· obiektywnie weryfikowalne,
· odzwierciedlają załoŜone cele projektu,
· adekwatne dla danego rodzaju projektu,
−

wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat, a w przypadku
MSP - 3 lat od zakończenia projektu,

− projekt ma co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne UE wymienione w art. 16 i 17
Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.
4 oś priorytetowa
4.1

Wsparcie
wdroŜeń
wyników
prac B+R

Dodatkowe kryteria obligatoryjne dla projektów Inicjatywy Technologicznej I (punktacja „0-1”) *:
−

wnioskodawca jest stroną waŜnej umowy zawartej z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa WyŜszego
w ramach przedsięwzięcia Inicjatywa Technologiczna I,

−

część inwestycyjna projektu dotyczy wdroŜenia wyników projektu badawczego/celowego
realizowanego w ramach Inicjatywy Technologicznej I,

−

część inwestycyjna projektu nie została rozpoczęta do momentu otrzymania informacji o
kwalifikowalności projektu.

*Wszystkie kryteria obligatoryjne muszą być spełnione, aby projekt przeszedł do dalszej oceny
punktowej.
4.2

Stymulowa
nie
działalności
B+R
przedsiębio
rstw oraz
wsparcie w
zakresie
wzornictwa
przemysłow
ego

1. Kryteria formalne specyficzne:

−
−

wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109,
poz. 1158, z późn. zm.),
biznes plan jest spójny z wnioskiem o dofinansowanie zaakceptowanym przez promotora (jeśli
dotyczy).

2. Kryteria merytoryczne obligatoryjne dla projektów dotyczących rozwoju działalności B+R
(punktacja „0-1”) :
−

wnioskodawca lub podmiot powiązany z nim kapitałowo prowadził prace lub poniósł wydatki w
zakresie B+R w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

3. Kryteria merytoryczne obligatoryjne dla projektów dotyczących wzornictwa (punktacja „0-1”) :
−

projekt zakończy się wdroŜeniem do produkcji wzoru przemysłowego lub uŜytkowego,

−

projekt zawiera komponent doradczy w zakresie wzornictwa lub wnioskodawca dysponuje
wykwalifikowaną kadrą specjalistów w dziedzinie wzornictwa,

−

projekt jest opłacalny.

4. Kryteria merytoryczne obligatoryjne dla wszystkich projektów (punktacja „0-1”) :
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− projekt jest zgodny z celami i zakresem działania 4.2 PO IG,
−

projekt dotyczy inwestycji początkowej oznaczającej inwestycję w aktywa materialne oraz aktywa
niematerialne i prawne związane z tworzeniem nowego zakładu, rozbudową istniejącego zakładu,
dywersyfikacją, produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub
zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu,

−

wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat, a w przypadku
MSP - 3 lat od zakończenia projektu,

−

wnioskodawca dysponuje zasobami umoŜliwiającymi realizację projektów, (np. know-how,
doświadczoną kadrę w tym kadrę B+R, potencjał techniczny),

−

planowane wydatki są kwalifikowane w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do
zakresu i celów projektu,

−

informacje zawarte we wniosku lub załączone dokumenty (np. promesa kredytowa) potwierdzają
zdolność wnioskodawcy do sfinansowania projektu,

−

wskaźniki produktu i rezultatu są:

· obiektywnie weryfikowalne,
· odzwierciedlają załoŜone cele projektu,
· adekwatne dla danego rodzaju projektu,
− projekt ma co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne UE wymienione w art. 16 i 17
Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

5. Kryteria merytoryczne fakultatywne (wagi punktowe):

4.3

Kredyt
technologic
zny

−

istnieje zapotrzebowanie na wyrób/usługę będącą rezultatem projektu na rynku międzynarodowym
(dotyczy projektów z zakresu wzornictwa),

−

wnioskodawca jest MSP,

−

projekt zakłada uzyskanie przez wnioskodawcę statusu CBR. (dotyczy projektów z zakresu rozwoju
działalności B+R),

−

projekt przewiduje współpracę z jednostką naukowo – badawczą (dotyczy projektów z zakresu
rozwoju działalności B+R),

−

projekt dotyczy wdroŜenia wzoru uŜytkowego (dotyczy projektów z zakresu wzornictwa),

−

wnioskodawca uczestniczył w szkoleniu dotyczącym stosowania metody przygotowania nowego
produktu w oparciu o wzornictwo przemysłowe i uŜytkowe, realizowanym w ramach projektu
Instytutu Wzornictwa Przemysłowego „Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez
wzornictwo” (dotyczy projektów z zakresu wzornictwa),

−

projekt ma pozytywny wpływ na polityki horyzontalne UE
Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006,

−

wnioskodawca posiada akredytowany certyfikat jakości w przedsiębiorstwie zgodny z
wymaganiami normy ISO 9001,

−

wnioskodawca posiada akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania BHP zgodny z wymaganiami
OHSAS 18001 lub PN-N-18001,

−

wnioskodawca posiada akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodny z
wymaganiami normy ISO 14001 lub rozporządzeniem EMAS.

wymienione w art. 16 i 17

1. Kryteria merytoryczne dla projektu indywidualnego Banku Gospodarstwa Krajowego
(punktacja „0-1”) :
−

projekt jest zgodny z zakresem i celami działania 4.3 PO IG,

−

zaplanowane działania są adekwatne do potrzeb grupy docelowej, określonych na podstawie
wstępnej analizy potrzeb,
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−

wskaźniki produktu i rezultatu są:

· obiektywnie weryfikowalne,
· odzwierciedlają załoŜone cele projektu,
· adekwatne dla danego rodzaju projektu,
− harmonogram projektu jest czytelny, szczegółowy i realny do wykonania,
− planowane wydatki związane z zarządzaniem projektem są kwalifikowane w ramach działania,
uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu,

− wnioskodawca posiada zdolność instytucjonalną, techniczną i kadrową do realizacji projektu,
gwarantująca stabilne zarządzanie projektem (zgodnie z przyjętymi celami),
−

projekt ma co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne UE wymienione w art. 16 i 17
Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006,

−

w projekcie zaplanowano badanie efektywności podjętych w ramach niego przedsięwzięć,

−

w ramach projektu przewidywane są działania promocyjno – informacyjne mające na celu
rozpowszechniania informacji o projekcie i źródłach finansowania.

2. Kryteria merytoryczne dla odbiorców ostatecznych – przedsiębiorców (punktacja „0-1”) :
a) kryteria dostępu:
−

posiadanie zdolności kredytowej, umoŜliwiającej uzyskanie kredytu inwestycyjnego na warunkach
komercyjnych,

−

udokumentowany wkład własny, min. 25% wydatków kwalifikowanych (nie moŜe być finansowany
ze środków publicznych),

− wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 3 lat od zakończenia
projektu,

− wnioskodawca posiada status mikroprzedsiebiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy,
− przed dniem przyznania promesy premii technologicznej wnioskodawca nie zaciągnął związanych z
projektem zobowiązań rodzących skutki finansowe i dotyczących rozpoczęcia prac w rozumieniu
art. 2 ust. 1 lit. j rozporządzenia Komisji Europejskiej Nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 w
sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (Dz.
U. UE z 2006 r. Nr L 302).
b) kryteria przyznania premii technologicznej:
−

uzyskanie promesy lub warunkowej umowy udzielenia kredytu technologicznego z banku
kredytującego,

−

zgodność przedmiotu inwestycji z ustawą z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania
działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr …, poz. …) zwanej dalej ustawą,

−

uzyskanie opinii wystawionej przez podmiot wymieniony w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy
stwierdzającej, Ŝe technologia, która będzie wdraŜana w wyniku realizacji inwestycji
technologicznej finansowanej kredytem technologicznym jest nową technologią, której okres
stosowania na świecie nie jest dłuŜszy niŜ 5 lat,

−

projekt ma co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne UE wymienione w art. 16 i 17
Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

c) kryteria wypłacenia premii technologicznej:
−

wypłacenie kredytu,

−

zakończenie inwestycji technologicznej,

−

poniesienie wydatków na realizację inwestycji, kwalifikujących się do wsparcia w formie premii
technologiczne, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy, potwierdzonych fakturami lub innymi dokumentami
o równowaŜnej wartości dowodowej oraz dowodów ich zapłaty,
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−

przedstawienie opinii, sporządzonej na wniosek przedsiębiorcy przez podmiot wymieniony w art. 5
ust. 3 pkt 1 ustawy, stwierdzającej wdroŜenie nowej technologii w ramach inwestycji
technologicznej finansowanej kredytem technologicznym i rozpoczęcie produkcji towarów lub
świadczenia usług, o których mowa w art. 9 ust. 6 ustawy będących wynikiem tej inwestycji, na
podstawie obserwacji procesu wdraŜania i analizy dokumentacji procesu wdraŜania,

− sprzedaŜ, której wielkość przedsiębiorca deklaruje w oświadczeniu stanowiącym załącznik do
wniosku o wypłatę premii technologicznej, towarów lub usług, będących wynikiem inwestycji
technologicznej finansowanej kredytem technologicznym.
4.4

Nowe
inwestycje o
wysokim
potencjale
innowacyjn
ym

1. Kryteria formalne specyficzne:

−

wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109,
poz. 1158, z późn. zm.).

− w przypadku pomocy udzielonej duŜemu przedsiębiorcy, udzielana pomoc nie będzie wykorzystana
na wsparcie inwestycji dotyczącej przeniesienia działalności produkcyjnej lub usługowej z innych
krajów członkowskich Unii Europejskiej,

−

biznes plan jest spójny z wnioskiem o dofinansowanie zaakceptowanym przez promotora (jeśli
dotyczy).

2. Kryteria merytoryczne obligatoryjne (punktacja „0-1”) :
−

projekt jest zgodny z celami i zakresem działania 4.4 PO IG,

−

projekt dotyczy inwestycji początkowej oznaczającej inwestycję w aktywa materialne oraz aktywa
niematerialne i prawne związane z tworzeniem nowego zakładu, rozbudową istniejącego zakładu,
dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub
zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu, związanej z
zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych prowadzących do powstania i wprowadzenia
na rynek nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu,

−

inwestycja polega na zakupie lub wdroŜeniu rozwiązania technologicznego, które jest stosowane na
świecie przez okres nie dłuŜszy niŜ 3 lata bądź technologii, której stopień rozprzestrzenienia na
świecie w danej branŜy nie przekracza 15%,

−

wskaźniki produktu i rezultatu są:

· obiektywnie weryfikowalne,
· odzwierciedlają załoŜone cele projektu,
· adekwatne dla danego rodzaju projektu,
−

projekt wykazuje opłacalność finansową,

−

informacje zawarte we wniosku lub załączone dokumenty (np. promesa kredytowa) potwierdzają
zdolność wnioskodawcy do sfinansowania projektu,

−

wskazane przez wnioskodawcę wydatki są kwalifikowane w ramach działania, uzasadnione i
niezbędne ze względu na osiągniecie planowanych rezultatów,

−

wnioskodawca dysponuje zasobami gwarantującymi
doświadczoną kadrą, infrastrukturą techniczną),

−

wnioskodawca dysponuje licencjami, pozwoleniami, koncesjami niezbędnymi do realizacji
inwestycji (jeśli dotyczy),

−

wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat, a w przypadku
MSP - 3 lat od zakończenia projektu,

realizację

projektu

(np.

know-how,

− projekt ma co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne UE wymienione w art. 16 i 17
Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

3. Kryteria merytoryczne fakultatywne (wagi punktowe):

356

−

projekt zakłada zakup lub wdroŜeniu technologii znanej i stosowanej na świecie nie dłuŜej niŜ 1 rok
bądź technologii, której stopień rozprzestrzenienia się na świecie w danej branŜy nie przekracza 5%,

−

technologia uŜyta w projekcie została lub zostanie objęta działaniami mającymi na celu ochronę
praw własności przemysłowej,

−

projekt wykorzystuje elementy prowadzonych lub zakupionych przez przedsiębiorcę wyników prac
B+R,

−

dodatkowym efektem projektu jest wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub nowych
rozwiązań marketingowych prowadzących do poprawy produktywności i efektywności,

−

procentowy przyrost przychodów z eksportu towarów/usług w wyniku realizacji projektu 3 lata po
jego zakończeniu wyniesie powyŜej 20%,

−

w wyniku realizacji projektu nastąpi utworzenie własnego działu B+R lub nawiązanie trwałej
współpracy z jednostką badawczo-rozwojową,

−

w wyniku realizacji projektu powstaną nowe miejsca pracy,

−

wnioskodawca posiada doświadczenie w opracowywaniu koncepcji produktów uznanych za
innowacyjne, czego rekomendacją jest uzyskanie przez Wnioskodawcę nagrody głównej, bądź
wyróŜnienia w konkursie Polski Produkt Przyszłości,

−

wnioskodawca posiada:

· patent na wynalazek lub
· prawo ochronne na wzór uŜytkowy lub
· prawo z rejestracji wzoru przemysłowego lub
· prawo z rejestracji topografii układów scalonych,
jakie stosowane są w ramach inwestycji początkowej, oznaczającej inwestycję w aktywa materialne
oraz aktywa niematerialne i prawne związane z tworzeniem nowego zakładu, rozbudową istniejącego
zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów
lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu, w Rzeczypospolitej
Polskiej lub w innym państwie (w przypadku podmiotu mającego co najmniej 51 % udziałów lub
akcji w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy patent na wynalazek, prawo ochronne na wzór uŜytkowy
itd. będzie wykorzystywane w ramach realizowanego projektu),
−

wnioskodawca naleŜy do sektora MSP,

−

wnioskodawca posiada:

· akredytowany certyfikat jakości w przedsiębiorstwie zgodny z wymaganiami normy ISO 9001
lub

· akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania BHP zgodny z wymaganiami OHSAS 18001 lub
PN-N-18001 lub

· akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy
ISO 14001 lub rozporządzeniem EMAS,
−

projekt ma pozytywny wpływ na polityki horyzontalne UE
Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006,

wymienione w art. 16 i 17

− działalność Wnioskodawcy przyczynia się do zmiany wzorców produkcji i konsumpcji na
sprzyjające realizacji zasad zrównowaŜonego rozwoju:

· wnioskodawca udostępnia publicznie informacje dotyczące celów oraz wyników realizacji
polityki w zakresie zrównowaŜonego rozwoju,

· wnioskodawca realizuje politykę równych szans w zakresie zatrudnienia,
· wnioskodawca uwzględnia kryteria środowiskowe podczas realizacji zakupów oraz współpracy
z podwykonawcami,

· wnioskodawca uwzględnia aspekty ochrony środowiska w rachunkowości.
4.5

Wsparcie

1. Kryteria formalne specyficzne:

357

inwestycji o
duŜym
znaczeniu
dla
gospodarki

− w przypadku pomocy udzielonej duŜemu przedsiębiorcy, udzielana pomoc nie będzie wykorzystana
na wsparcie inwestycji dotyczącej przeniesienia działalności produkcyjnej lub usługowej z innych
krajów członkowskich Unii Europejskiej,

− projekt przewiduje wzrost zatrudnienia netto nie mniejszy niŜ 200 osób a w przypadku inwestycji w
sektor B+R nie mniejszy niŜ 10 osób personelu B+R.

2. Kryterium merytoryczne obligatoryjne (dla poddziałania 4.5.1) (punktacja „0-1”) :
−

inwestycja polega na zakupie lub wdroŜeniu rozwiązania technologicznego, które jest stosowane na
świecie przez okres nie dłuŜszy niŜ 3 lata, lub stopień jego rozprzestrzenienia na świecie w danej
branŜy nie przekracza 15%.

3. Kryteria merytoryczne obligatoryjne (dla poddziałania 4.5.2 - dla projektów inwestycyjnych w
sektorze B+R) (punktacja „0-1”) :
−

wnioskodawca posiada zdolność do realizacji prac badawczych,

−

wnioskodawca posiada zdolność do komercjalizacji wyników prac badawczych.

4. Kryteria merytoryczne obligatoryjne (dla obu poddziałań) (punktacja „0-1”) :
−

projekt jest zgodny z celem i zakresem działania 4.5,

−

projekt dotyczy inwestycji początkowej oznaczającej inwestycję w aktywa materialne oraz aktywa
niematerialne i prawne związane z tworzeniem nowego zakładu, rozbudową istniejącego zakładu,
dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub
zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu, związanej z
zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych prowadzących do powstania i wprowadzenia
na rynek nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu,

−

projekt wykazuje opłacalność finansową,

−

informacje zawarte we wniosku lub załączone dokumenty (np. promesa kredytowa) potwierdzają
zdolność wnioskodawcy do sfinansowania projektu,

−

planowane wydatki są kwalifikowane w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do
zakresu i celów projektu,

−

wnioskodawca dysponuje zasobami gwarantującymi
doświadczoną kadrę, infrastrukturę techniczną),

−

wnioskodawca dysponuje licencjami, pozwoleniami, koncesjami niezbędnymi do realizacji
inwestycji (jeśli dotyczy),

−

wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat, a w przypadku
MSP - 3 lat od zakończenia projektu,

−

wskaźniki produktu i rezultatu są:

realizację

projektu

(np.

know-how,

· obiektywnie weryfikowalne,
· odzwierciedlają załoŜone cele projektu,
· adekwatne dla danego rodzaju projektu,
−

projekt ma co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne UE wymienione w art. 16 i 17
Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

5. Kryteria merytoryczne fakultatywne (dla poddziałania 4.5.1) (wagi punktowe):
−

projekt zakłada zakup lub wdroŜeniu technologii znanej i stosowanej na świecie nie dłuŜej niŜ 1 rok
bądź technologii, której stopień rozprzestrzenienia się na świecie w danej branŜy nie przekracza 5%,

−

dodatkowym efektem projektu jest wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub nowych
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rozwiązań marketingowych prowadzących do poprawy produktywności i efektywności,
−

wnioskodawca naleŜy do sektora MSP,

−

projekt przyczynia się do zmiany wzorców produkcji i konsumpcji na sprzyjające realizacji zasad
zrównowaŜonego rozwoju, tj.:

· przedsiębiorca udostępnia publicznie informacje dotyczące celów oraz wyników realizacji
polityki w zakresie zrównowaŜonego rozwoju,

· przedsiębiorca realizuje politykę równych szans,
· przedsiębiorca uwzględnia kryteria środowiskowe podczas realizacji zakupów oraz współpracy
z podwykonawcami,

· przedsiębiorca uwzględnia aspekty środowiska w rachunkowości.
− wnioskodawca posiada:
· patent na wynalazek,
· prawo ochronne na wzór uŜytkowy,
· prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
· prawo z rejestracji topografii układów scalonych,
jakie stosowane są w ramach inwestycji początkowej, oznaczającej inwestycję w aktywa materialne
oraz w aktywa niematerialne i prawne związane z tworzeniem nowego zakładu, rozbudową
istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych
produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu,, w
Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie (w przypadku podmiotu mającego co najmniej 51 %
udziałów lub akcji w przedsiębiorstwie wnioskodawcy patent na wynalazek, prawo ochronne na wzór
uŜytkowy itd. będzie wykorzystywane w ramach realizowanego projektu),
−

w projekcie przewidziano komponent B+R (budowa laboratorium, prowadzenie prac B+R,
współpraca z jednostki naukowo – badawczymi),

− projekt przewiduje przyrost netto liczby pracowników ponad 200 osób,
− wnioskodawca posiada:
· akredytowany certyfikat jakości w przedsiębiorstwie zgodny z wymaganiami normy ISO 9001
lub

· akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania BHP zgodny z wymaganiami OHSAS 18001 lub
PN-N-18001 lub

· akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy
ISO 14001 lub rozporządzeniem EMAS.
−

−

inwestycja jest zlokalizowana na obszarach preferowanych ze względu na poziom PKB per capita i
poziom bezrobocia (wg NUTS 3),
rezultat projektu będzie konkurencyjny w stosunku do dostępnych na rynku produktów, technologii,
usług:

· cenowo,
· jakościowo,
− projekt ma pozytywny wpływ na polityki horyzontalne UE

wymienione w art. 16 i 17

Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006,

− w wyniku realizacji projektu nawiązana zostanie współpraca z podmiotami z sektora MSP.
6. Kryteria merytoryczne fakultatywne (dla poddziałania 4.5.2) (wagi punktowe):
−

rodzaj inwestycji:

· B+R,
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· Centra IT,
· Centra usług wspólnych,
−

projekt przewiduje przyrost netto liczby pracowników:

· dla sektora B+R – ponad 10 osób,
· dla pozostałych ponad 200 osób,
−

planowany odsetek pracowników z wyŜszym wykształceniem wśród nowozatrudnionych przekracza
50%,

− inwestycja jest zlokalizowana na obszarach preferowanych ze względu na poziom PKB per capita i
poziom bezrobocia (wg NUTS 3),

− rezultat projektu będzie konkurencyjny w stosunku do dostępnych na rynku produktów, technologii,
usług:

· cenowo,
· jakościowo,
− projekt ma pozytywny wpływ na polityki horyzontalne UE

wymienione w art. 16 i 17

Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006,

− w wyniku realizacji projektu nawiązana zostanie współpraca z podmiotami z sektora MSP.
5 oś priorytetowa
5.1

Wspieranie
rozwoju
powiązań
kooperacyj
nych
o
znaczeniu
ponadregio
nalnym

1. Kryteria formalne specyficzne:

−
−

wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109,
poz. 1158, z późn. zm.).
projekt zapewnia udział co najmniej 10 przedsiębiorców,

− nie mniej niŜ połowa uczestników powiązania kooperacyjnego, na rzecz którego realizowany jest
projekt stanowią MSP,

− do powiązania kooperacyjnego naleŜy co najmniej jedna organizacja badawcza i co najmniej jedna
instytucja otoczenia biznesu,

−

udział w przychodach ze sprzedaŜy poza obszar, na którym zlokalizowane jest powiązanie wynosi
ogółem co najmniej 30%,

− wnioskodawca zapewni równy dostęp do produktu projektu wszystkim członkom powiązania
kooperacyjnego,

− podstawowym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest realizacja przedsięwzięć na rzecz
uczestników powiązania kooperacyjnego oraz na rzecz współpracy uczestników powiązania z
jednostkami otoczenia przedsiębiorstw i jednostkami naukowymi.

2. Kryteria merytoryczne:
a) obligatoryjne (punktacja „0-1”) :
−

projekt jest zgodny z celami i zakresem działania 5.1,

−

przedsiębiorcy działający w ramach powiązania kooperacyjnego prowadzą działalność innowacyjną,

−

podmioty funkcjonujące w ramach powiązania kooperacyjnego są sektorowo skoncentrowane, przez
co rozumie się, Ŝe konkurują i współpracują w tych samych lub pokrewnych branŜach,

−

planowane w ramach projektu działania wpłyną na podniesienie innowacyjności i konkurencyjności
powiązania kooperacyjnego,

−

wnioskodawca posiada przynajmniej roczne doświadczenie w zakresie zarządzania powiązaniem
kooperacyjnym lub świadczenia usług na rzecz podmiotów funkcjonujących w ramach powiązania
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kooperacyjnego,
−

wnioskodawca zapewnia personel posiadający kwalifikacje niezbędne do świadczenia usług na
rzecz podmiotów funkcjonujących w ramach powiązania kooperacyjnego,

−

projekt opiera się na przeprowadzonej analizie potrzeb i znajomości specyfiki grupy docelowej
(branŜy), w której funkcjonuje powiązanie kooperacyjne, przeprowadzonej nie wcześniej niŜ 6
miesięcy przed złoŜeniem wniosku,

−

produkt/-y powstałe w wyniku realizacji projektu zostaną wykorzystane na potrzeby podmiotów
funkcjonujących w ramach powiązania,

−

wykazany jest potencjał grupy docelowej przedsiębiorstw, poprzez przedstawienie danych
dotyczących, w szczególności:

· wielkości i wartości produkcji,
· porównania uzyskanych wielkości i wartości produkcji powiązania w stosunku do stosownych
danych dla branŜy w wymiarze kraju lub świata,

· moŜliwości pozyskania nowych inwestorów i realizacji oraz prowadzenia nowych inwestycji,
· tworzenia nowych miejsc pracy.
−

w wyniku realizacji projektu szkoleniami objęte zostaną wszystkie podmioty funkcjonujące w
powiązaniu, których dotyczy projekt (kryterium obowiązujące - w przypadku projektów
obejmujących szkolenia),

−

w wyniku realizacji projektu sposób świadczenia lub zakres/jakość usług świadczonych na rzecz
podmiotów pozostających w powiązaniu kooperacyjnym zostanie zwiększony (liczba usług, rodzaj
usług),

−

projekt przewiduje wykorzystanie lub pozyskanie informacji o wynikach prac B+R w projekcie,

−

planowane wydatki są kwalifikowane w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do
zakresu i celów projektu,

−

informacje zawarte we wniosku lub załączone dokumenty (np. promesa kredytowa) potwierdzają
zdolność wnioskodawcy do sfinansowania projektu,

−

w projekcie przedstawiona jest dotychczasowa współpraca między przedsiębiorcami lub
przedsiębiorcami a instytucjami otoczenia biznesu funkcjonującymi w powiązaniu kooperacyjnym,
(wspólne projekty, usługi szkoleniowe, konsultacje, transfer wiedzy itp.),

−

wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat, a w przypadku
MSP - 3 lat od zakończenia projektu,

−

wskaźniki produktu i rezultatu są:

· obiektywnie weryfikowalne,
· odzwierciedlają załoŜone cele projektu,
· adekwatne dla danego rodzaju projektu,
−

projekt ma co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne UE wymienione w art. 16 i 17
Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

b) fakultatywne (punktacja „0-1”) :
− w wyniku realizacji projektu w ramach powiązania kooperacyjnego wprowadzony zostanie nowy
produkt lub technologia,

− planowane w ramach projektu działania mają pozytywny wpływ na rozwój branŜy,
− w wyniku realizacji projektu podmioty pozostające w powiązaniu kooperacyjnym, pozyskają nowego
odbiorcę lub grupę odbiorców dla wytwarzanych towarów/ usług,
− w wyniku realizacji projektu zostanie utworzenie specjalistyczne zaplecze badawcze na potrzeby
powiązania kooperacyjnego (wyposaŜenie zaplecza, laboratorium, pracowni projektowej, aparatura,
sprzęt testujący, oprogramowanie do projektowania, prototypowania itp.),
− projekt przewiduje współpracę z innymi powiązaniami kooperacyjnymi w kraju i na świecie,
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− projekt stanowi kontynuację wcześniej prowadzonych działań w ramach powiązania,
− projekt przewiduje pozyskiwanie inwestorów zagranicznych dla działań inwestycyjnych w ramach
powiązania kooperacyjnego,
− projekt ma pozytywny wpływ na polityki horyzontalne UE
Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.
5.2

Wspieranie
instytucji
otoczenia
biznesu
świadczącyc
h
usługi
proinnowac
yjne
oraz
ich sieci o
znaczeniu
ponadregio
nalnym

wymienione w art. 16 i 17

1. Kryteria formalne specyficzne (nie dotyczy projektów systemowych):

− wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109,
poz. 1158, z późn. zm.),

−

wnioskodawca posiada wdroŜony i zweryfikowany standard krajowy, o którym mowa w
rozporządzeniu Ministra gospodarki i Pracy z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie Krajowego
systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 27, poz. 221) lub równowaŜny w
zakresie świadczenia usług o charakterze proinnowacyjnym oraz w zakresie zapewnienia
odpowiedniego potencjału organizacyjnego, technicznego i ekonomicznego podmiotu (dotyczy IOB
wybieranych w drodze konkursu).

2. Kryteria merytoryczne dla projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
oraz projektów indywidualnych Instytutu Wzornictwa Przemysłowego oraz Akademickich
Inkubatorów Przedsiębiorczości (punktacja „0-1”):
−

projekt jest zgodny z zakresem i celami działania 5.2 PO IG,

−

zaplanowane działania są adekwatne do potrzeb grupy docelowej, określonych na podstawie
wstępnej analizy potrzeb,

−

wskaźniki produktu i rezultatu są:

· obiektywnie weryfikowalne,
· odzwierciedlają załoŜone cele projektu,
· adekwatne dla danego rodzaju projektu,
− harmonogram projektu jest czytelny, szczegółowy i realny do wykonania,
−

planowane wydatki, w tym wydatki związane z zarządzaniem projektem są kwalifikowane w
ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu,

− wnioskodawca posiada zdolność instytucjonalną techniczną i kadrową do realizacji projektu,
gwarantującą stabilne zarządzanie projektem (zgodnie z przyjętymi celami),

− projekt ma pozytywny wpływ na dotychczasową ofertę usług instytucji (pod względem
kompleksowości, dostępności dla przedsiębiorców, zwiększenia liczby klientów, podniesienia
standardów świadczenia usług),

− wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat, a w przypadku
MSP - 3 lat od zakończenia projektu,

− projekt ma co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne UE wymienione w art. 16 i 17
Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006,
−

w projekcie zaplanowano badanie efektywności podjętych w ramach niego przedsięwzięć,

−

wnioskodawca świadczy usługi doradcze m.in. o charakterze proinnowacyjnym dla przedsiębiorców
i posiada udokumentowane doświadczenie w świadczeniu tych usług (dotyczy projektu AIP),

−

projekt szczegółowo określa grupę docelową odbiorców usług (dotyczy projektu AIP),

−

zaproponowany sposób realizacji projektu (metody, narzędzia, struktura zarządzania, zaangaŜowane
zasoby ludzkie) jest adekwatny do jego zakresu i skali i gwarantuje stabilne zarządzania projektem
(dotyczy projektu AIP),

−

projekt zakłada zaangaŜowanie innych partnerów (np. społecznych, jednostek naukowobadawczych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych) (dotyczy projektu AIP),
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−

oferta usług stworzona w wyniku projektu będzie kontynuowana przez co najmniej 5 lat po
zakończeniu finansowania projektu (dotyczy projektu AIP).

3. Kryteria merytoryczne dla sieci IOB (punktacja „0-1”):

a) obligatoryjne (ocena 0-1) :
−

wnioskodawca świadczy usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym dla przedsiębiorców i
posiada udokumentowane doświadczenie w świadczeniu tych usług,

−

potencjał organizacyjny instytucji, posiadane zaplecze lokalowo-techniczne jest odpowiednie do
zakresu i skali projektu,

−

projekt przewiduje udział konsultantów, których kwalifikacje i doświadczenie gwarantują wysoką
jakość świadczonych usług o charakterze proinnowacyjnym,

−

projekt jest zgodny z celami i zakresem działania 5.2 PO IG,

−

przeprowadzona nie wcześniej niŜ 24 miesiące przed złoŜeniem wniosku analiza potwierdza
zapotrzebowanie na usługę, która zostanie opracowana/ świadczona w ramach projektu,

−

załoŜenia projektu są spójne z wynikami badania wstępnego,

−

projekt szczegółowo określa grupę docelową odbiorców usług (przedsiębiorców),

−

zaproponowany sposób realizacji projektu (metody, narzędzia, struktura zarządzania, zaangaŜowane
zasoby ludzkie) jest adekwatny do jego zakresu i skali,

−

harmonogram realizacji projektu jest racjonalny i szczegółowo zaplanowany,

−

przedstawiono zakres odpowiedzialności i stopień zaangaŜowania partnerów,

−

projekt ma zasięg ponadregionalny,

−

projekt zakłada wprowadzenie
proinnowacyjnym,

−

projekt ma pozytywny wpływ na dotychczasową ofertę usług instytucji (pod względem
kompleksowości, dostępności dla przedsiębiorców, zwiększenia liczby klientów, podniesienia
standardów świadczenia usług),

−

projekt ma pozytywny wpływ na wzmocnienie potencjału instytucji/sieci instytucji w zakresie
rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw,

−

załoŜone rezultaty są spójne z celem projektu,

−

planowane wydatki są kwalifikowane w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do
zakresu i celów projektu,

−

wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat, a w przypadku
MSP - 3 lat od zakończenia projektu,

−

wskaźniki produktu i rezultatu są:

nowej

usługi/

nowego

zakresu

usługi

o

charakterze

· obiektywnie weryfikowalne,
· odzwierciedlają załoŜone cele projektu,
· adekwatne dla danego rodzaju projektu,
− projekt ma co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne UE wymienione w art. 16 i 17
Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.
b) fakultatywne (punktacja „0-1”) :
−

projekt jest powiązany i komplementarny z innymi projektami wnioskodawcy,

−

wnioskodawca posiada:

· akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO
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9001 lub

· akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania BHP zgodny z wymaganiami OHSAS 18001 lub
PN-N-18001 lub

· akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy
ISO 14001 lub rozporządzeniem EMAS,

5.3

Wspieranie
ośrodków
innowacyjn
ości

−

wnioskodawca ma nawiązaną współpracę z jednostką badawczo-rozwojową, wyŜszą uczelnią lub
jednostką naukową, co zostało potwierdzone umową,

−

projekt przewiduje dokonanie ewaluacji wdroŜonej w ramach projektu usługi/usług,

−

wnioskodawca posiada doświadczenie w zarządzaniu i realizacji projektów o podobnym zakresie (w
tym projektów finansowanych ze środków UE).

Kryteria merytoryczne obligatoryjne (punktacja „0-1”) :
−

wnioskodawca jest wysoko-wyspecjalizowaną instytucją otoczenia biznesu świadczącą usługi o
wysokim potencjale rynkowo – technologicznym zarządzającą parkiem naukowo –
technologicznym, inkubatorem technologii, centrum zaawansowanych technologii, centrum
produktywności innym ośrodkiem specjalistycznych usług dla przedsiębiorców,

−

projekt jest zgodny z celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015, Narodowymi
Strategicznymi Ramami Odniesienia 2007 – 2013,

−

projekt jest zgodny z celem i zakresem działania 5.3 PO IG,

−

projekt charakteryzuje się ponadregionalną skalą oddziaływania,

−

projekt jest zlokalizowany na obszarze o wysokim potencjale rozwojowym tj. charakteryzującym się
wysokimi wartościami następujących wskaźników:

· liczba ludności,
· liczba działających przedsiębiorstw, w tym w branŜy IT,
· wielkość nakładów przeznaczana przez przedsiębiorców na działalność B+R,
· liczba studentów i/lub absolwentów szkół wyŜszych oraz pracowników sfery B+R w obszarach
oddziaływania ośrodka,

· liczba działających jednostek naukowych,
· liczba uŜytkowników internetu,
−

proponowane działania są zasadne i spójne (niezbędne z punktu widzenia osiągnięcia celów
projektu),

−

planowane wydatki są kwalifikowane w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do
zakresu i celów projektu,

−

projekt przewiduje stworzenie pakietu usług dla przedsiębiorców m.in. z zakresu zarządzania
projektami, kojarzenia partnerów, własności patentowej i intelektualnej, poszukiwania zewnętrznego
finansowania projektów, przeprowadzenia badań, analiz w zakresie zapotrzebowania na innowacje
i transfer technologii,

−

realizacja projektu przyczyni się do dywersyfikacji działalności gospodarczej w regionie lub
zapewnienie działalności komplementarnej do obecnie istniejącej,

−

w wyniku realizacji projektu nawiązana zostanie współpraca z partnerami lokalnymi/regionalnymi,
np. agencjami rozwoju regionalnego, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami
pozarządowymi, stowarzyszeniami branŜowymi, organizacjami pozarządowymi, itp.,

−

wnioskodawca dysponuje zasobami umoŜliwiającymi realizację projektu (np. know-how, potencjał
ekonomiczny, doświadczona kadra),

−

projekt przewiduje współpracę z jednostkami naukowymi na rzecz realizacji składanego projektu, co
zostało udokumentowane np. umową porozumienia, umową konsorcjum,

−

kondycja finansowa Wnioskodawcy umoŜliwia prawidłową i terminową realizację projektu,

−

projekt jest spójny z innymi działaniami PO IG i innymi programami operacyjnymi oraz strategiami
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regionalnymi,
−

projekt jest moŜliwy do wykonania pod względem technicznym,

−

przedstawiony harmonogram realizacji projektu jest realny,

−

przedstawione analizy sporządzone są nie wcześniej niŜ 24 miesiące przed złoŜeniem wniosku oraz
w sposób wiarygodny i przejrzysty pokazują korzyści ekonomiczne bądź społeczne z realizacji
projektu,

−

wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat, a w przypadku
MSP - 3 lat od zakończenia projektu,

−

wskaźniki produktu i rezultatu są:

· obiektywnie weryfikowalne,
· odzwierciedlają załoŜone cele projektu,
· adekwatne dla danego rodzaju projektu,
−
5.4

Zarządzani
e
własnością
intelektualn
ą

projekt ma co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne UE wymienione w art. 16 i 17
Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

1. Kryteria formalne specyficzne:

− wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109,
poz. 1158, z późn. zm. (nie dotyczy projektu systemowego).
2. Kryteria merytoryczne dla Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) – konkurs otwarty:
a) obligatoryjne (punktacja „0-1”) :
−

wnioskodawca świadczy usługi związane z popularyzacją wiedzy w zakresie metod, moŜliwości
oraz korzyści wynikających z ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwach i posiada
przynajmniej 2-letnie doświadczenie w świadczeniu tych usług,

−

potencjał finansowy, organizacyjny instytucji, posiadane zaplecze lokalowo-techniczne jest
odpowiednie do zakresu i skali projektu,

−

osoby zaangaŜowane w realizację projektu posiadają kwalifikacje i doświadczenie związane z
popularyzacją wiedzy w zakresie metod, moŜliwości oraz korzyści wynikających z ochrony
własności intelektualnej w przedsiębiorstwach,

−

projekt jest zgodny z celami i zakresem działania 5.4 PO IG,

−

projekt szczegółowo określa grupę docelową odbiorców (przedsiębiorców),

−

zaproponowany sposób realizacji projektu (metody, narzędzia, struktura zarządzania, zaangaŜowane
zasoby ludzkie) jest adekwatny do jego zakresu i skali,

−

harmonogram realizacji projektu jest racjonalny i szczegółowo zaplanowany,

−

projekt ma zasięg ponadregionalny,

−

załoŜone rezultaty są spójne z celem projektu,

−

planowane wydatki są kwalifikowane w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do
zakresu i celów projektu,

−

wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat,

−

wskaźniki produktu i rezultatu są:

· obiektywnie weryfikowalne,
· odzwierciedlają załoŜone cele projektu,
· adekwatne dla danego rodzaju projektu,
−

projekt ma co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne UE wymienione w art. 16 i 17
Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.
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b) fakultatywne (punktacja „0-1”):
−

projekt jest powiązany i komplementarny z innymi projektami wnioskodawcy,

−

projekt przewiduje
przedsięwzięć,

−

przeprowadzenie

badania

efektywności

podjętych

w

ramach

niego

wnioskodawca posiada:

· akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO
9001 lub

· akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania BHP zgodny z wymaganiami OHSAS 18001 lub
PN-N-18001 lub

· akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy
ISO 14001 lub rozporządzeniem EMAS,
−

projekt zasięgiem obejmuje więcej niŜ 4 województwa,

−

wnioskodawca posiada doświadczenie w zarządzaniu i realizacji projektów o podobnym zakresie (w
tym projektów finansowanych ze środków UE).

3. Kryteria merytoryczne dla projektów z zakresu uzyskania praw własności przemysłowej oraz
realizacji ochrony własności przemysłowej:
a) obligatoryjne (punktacja „0-1”) :
−

projekt jest zgodny z celem i zakresem działania 5.4 PO IG,

−

przedmiot postępowania nie powstał na etapie badań podstawowych,

−

planowane wydatki są kwalifikowane w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do
zakresu i celów projektu,

−

informacje zawarte we wniosku lub załączone dokumenty (np. promesa kredytowa) potwierdzają
zdolność wnioskodawcy do sfinansowania projektu,

−

wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat, a w przypadku
MSP - 3 lat od zakończenia projektu,

−

wskaźniki produktu i rezultatu są:

· obiektywnie weryfikowalne,
· odzwierciedlają załoŜone cele projektu,
· adekwatne dla danego rodzaju projektu,
−

projekt ma co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne UE wymienione w art. 16 i 17
Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

b) w przypadku wsparcia na uzyskanie ochrony własności przemysłowej ocenie podlega takŜe
(punktacja „0-1”) :
−

projekt dotyczy uzyskania praw własności przemysłowej, w tym zgłoszenia, przygotowania
zgłoszenia przez rzecznika patentowego, opłat urzędowych za dokonanie zgłoszenia, tłumaczenia,
wznowienia zgłoszenia wynalazku, wzoru uŜytkowego lub wzoru przemysłowego (z wyłączeniem
zgłoszeń do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony na terytorium RP),

−

projekt nie dotyczy uzyskania ochrony
Rzeczypospolitej Polskiej jak i za granicą,

−

przedmiot zgłoszenia powstał na etapie badań przemysłowych lub prac rozwojowych,

znaków

towarowych

zarówno

na

terytorium

− wnioskowany udział wsparcia w wydatkach kwalifikowanych nie przekracza:
· 70% w przypadku jeŜeli przedmiot zgłoszenia powstał w wyniku prowadzonych badań
przemysłowych,

· 45% w przypadku jeŜeli przedmiot zgłoszenia powstał w wyniku prowadzonych prac
rozwojowych.
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c) W przypadku wsparcia na realizację ochrony własności przemysłowej ocenie podlega (punktacja
„0-1”) :
−

przedmiot postępowania jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą,

−

przedmiot postępowania nie dotyczy znaków towarowych,

−

przedmiot postępowania dotyczy:

· uniewaŜnienia patentu, prawa ochronnego na wzór uŜytkowy albo prawa z rejestracji lub,
· stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór uŜytkowy albo prawa z rejestracji,
− wnioskowany udział wsparcia w wydatkach kwalifikowanych nie przekracza 45% wydatków
kwalifikowanych.
6 oś priorytetowa
6.1

Paszport do
eksportu66

Kryteria formalne specyficzne (punktacja „0-1”):
−

wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r.
Nr 42, poz. 275),

−

wnioskodawca w ostatnim zakończonym roku obrotowym przed złoŜeniem wniosku posiadał udział
eksportu w całkowitej sprzedaŜy nie większy niŜ:

· 30% w przypadku mikroprzedsiębiorcy,
· 25% w przypadku małego przedsiębiorcy,
· 20% w przypadku średniego przedsiębiorcy,
−

okres realizacji projektu jest nie dłuŜszy niŜ 24 miesiące.

Kryteria merytoryczne:
a) obligatoryjne (punktacja „0-1”):
−

projekt jest zgodny z celami i zakresem działania 6.1 POIG,

−

wnioskodawca posiada potencjał do prowadzenia działalności eksportowej/sprzedaŜy na Jednolity
Rynek Europejski,

−

Plan Rozwoju Eksportu zakłada skorzystanie z co najmniej jednego z poniŜszych instrumentów:

·

wyszukiwanie i dobór partnerów na rynku docelowym,

·

udział w imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy,

·

udział w zorganizowanych misjach gospodarczych za granicą,

· uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia towarów, produktów lub
usług na wybrany rynek zagraniczny,
−

wskazane w projekcie działania są zgodne co do zakresu z działaniami przewidzianymi do realizacji
w Planie Rozwoju Eksportu,

−

harmonogram realizacji projektu jest czytelny, szczegółowy i realny do wykonania,

−

planowane w ramach projektu działania przyczynią się do wzrostu udziału eksportu w ogólnej
sprzedaŜy produktów wnioskodawcy,

−

wskazane przez wnioskodawcę wydatki są kwalifikowane w ramach działania, uzasadnione i
niezbędne ze względu na osiągniecie planowanych rezultatów,

−

wskaźniki produktu i rezultatu są:

·

66

obiektywnie weryfikowalne,

Przez „eksport” naleŜy rozumieć zarówno sprzedaŜ na Jednolity Rynek Europejski, jak i eksport do państw spoza JRE
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−

·

odzwierciedlają załoŜone cele projektu,

·

adekwatne do danego rodzaju projektu,

projekt ma co najmniej neutralny wpływ na realizację polityk horyzontalnych UE wymienionych w
art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

b) fakultatywne (punktacja: „0-1”):
−

produkty67, które są/będą stanowiły przedmiot eksportu są innowacyjne,

−

wnioskodawca dysponuje innowacyjną technologią wytwarzania produktów, które są/będą
stanowiły przedmiot eksportu,

−

wnioskodawca prowadzi lub finansuje badania i rozwój produktów, które są/będą stanowiły
przedmiot eksportu,

−

na produkt będący przedmiotem eksportu wnioskodawca posiada:

· patent na wynalazek lub
· prawa ochronne na wzór uŜytkowy lub
· prawa z rejestracji wzoru przemysłowego,
lub wszczął procedurę w sprawie ich uzyskania,
−

procentowy przyrost przychodów z eksportu produktów w wyniku realizacji projektu w okresie do 3
lat po jego zakończeniu wyniesie powyŜej 20%,

−

wnioskodawca posiada:

· akredytowany certyfikat jakości w przedsiębiorstwie zgodny z wymaganiami normy ISO 9001
lub

· akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania BHP zgodny z wymaganiami OHSAS 18001 lub
PN-N-18001 lub

· akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy
ISO 14001 lub rozporządzeniem EMAS.

Kryteria dla projektu systemowego PARP:
Kryteria merytoryczne obligatoryjne (punktacja „0-1”):
−

projekt jest zgodny z zakresem i celami działania 6.1 PO IG,

−

zaplanowane działania są adekwatne do potrzeb systemu wdraŜania Programu „Paszport do
eksportu”,

−

wskaźniki produktu i rezultatu są:

·

obiektywnie, weryfikowalne,

·

odzwierciedlają załoŜone cele projektu,

·

adekwatne dla danego rodzaju projektu,

− harmonogram projektu jest czytelny, szczegółowy i realny do wykonania,
− planowane wydatki są uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu,
− wnioskodawca posiada zdolność instytucjonalną, organizacyjną i kadrową do realizacji projektu,
gwarantująca stabilne zarządzanie projektem (zgodnie z przyjętymi celami),

− projekt przewiduje przeprowadzenie badania efektywności podjętych w ramach niego
przedsięwzięć,

67

Pojęcie „produkty” oznacza zarówno towary jak i usługi
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− projekt ma co najmniej neutralny wpływ na realizację polityk horyzontalnych UE wymienionych w
art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.
6.2

Rozwój
sieci
centrów
obsługi
inwestorów
i
eksporteró
w oraz
powstawani
e nowych
terenów
inwestycyjn
ych

Kryteria formalne specyficzne dla poddziałania 6.2.2 (punktacja „0-1”):
−

powierzchnia terenu zgłoszonego do wsparcia w ramach projektu jest nie mniejsza niŜ 40 ha.

Kryteria merytoryczne:
a) obligatoryjne dla projektu systemowego MG (Poddziałanie 6.2.1) (punktacja „0-1”):
−

projekt jest zgodny z zakresem i celami poddziałania 6.2.1 PO IG,

−

zaplanowane działania są adekwatne do potrzeb zidentyfikowanych w ZałoŜeniach do strategii
promocji gospodarki polskiej, 2007 – 2015,

−

wskaźniki produktu i rezultatu są:

· obiektywnie weryfikowalne,
· odzwierciedlają załoŜone cele projektu,
· adekwatne dla danego rodzaju projektu,
− harmonogram projektu jest czytelny, szczegółowy i realny do wykonania,
− planowane wydatki są uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu,
− wnioskodawca posiada zdolność instytucjonalną, organizacyjną i kadrową do realizacji projektu,
gwarantująca stabilne zarządzanie projektem (zgodnie z przyjętymi celami),

− projekt przewiduje przeprowadzenie badania efektywności podjętych w ramach niego
przedsięwzięć,
−

projekt ma co najmniej neutralny wpływ na realizację polityk horyzontalnych UE wymienionych w
art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

b) obligatoryjne (Poddziałanie 6.2.2) (punktacja „0-1”):
−

projekt jest zgodny z zakresem i celami poddziałania 6.2.2 PO IG,

−

plan inwestycyjny wnioskodawcy jest zgodny z przeznaczeniem terenu (tj. z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego),

−

stan formalno-prawny, w tym własność terenu, jest uregulowany,

−

teren nie znajduje się w strefie ochronnej (np. Natura 2000, parku krajobrazowego itp.),

−

wnioskodawca zobowiązuje się, Ŝe dokumentacja powstała w wyniku prac studyjno - koncepcyjnych
przygotowana w projekcie zostanie wykorzystana do realizacji określonej inwestycji w okresie 5 lat
od zakończenia niniejszego projektu np. ze środków RPO,

−

planowane wydatki są uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu,

−

projekt ma co najmniej neutralny wpływ na realizację polityk horyzontalnych UE wymienionych w
art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

c) fakultatywne dla poddziałania 6.2.2 (wagi punktowe):
−

projekt jest zlokalizowany na obszarze o wysokim potencjale rozwojowym ocenianym na podstawie
wartości następujących wskaźników:

· lokalizacja, tj. miejsce w rankingu potencjału gospodarczego NUTS 3 wg bezrobocia,
· odległość od węzła komunikacyjnego, tj. autostrady lub drogi krajowej,
· odległość od portu lotniczego,
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· odległość od duŜych aglomeracji miejskich powyŜej 50 000 mieszkańców,
· dostępność infrastruktury technicznej, tj. prąd, gaz, woda, kanalizacja (odległość przyłącza
kaŜdego medium od terenu),

· poziom wód podziemnych,
· ryzyko wystąpienia zalań i osunięć,
· przeszkody podziemne i występujące na powierzchni terenu,

6.3

Promocja
turystyczny
ch walorów
Polski

−

wnioskodawca zobowiązuje się do znalezienia/pozyskania inwestora, który zainwestuje na terenie,
którego dotyczy projekt w terminie do 5 lat od zakończenia projektu,

−

powierzchnia terenu przygotowywanego pod inwestycję jest większa niŜ 40 ha.

Kryteria merytoryczne obligatoryjne (punktacja „0-1”):
−

projekt jest zgodny z zakresem i celami działania 6.3 PO IG,

−

projekt jest zgodny z załoŜeniami projektu „Strategii Rozwoju Turystyki na lata 2007-2013”,
przyjętego przez Komitet Rady Ministrów w dniu 6 czerwca 2007 r. oraz strategicznymi kierunkami
rozwoju działalności POT,

−

zaplanowane działania są adekwatne do potrzeb grupy docelowej, określonych na podstawie
wstępnej analizy potrzeb,

− projekt przyczynia się do wypromowania atrakcji turystycznych Polski na świecie,
−

projekt przewiduje wykorzystanie efektywnych nowoczesnych technologii w zakresie informacji i
rezerwacji turystycznej oraz skutecznych instrumentów marketingu turystycznego,

−

wskaźniki produktu i rezultatu są:

· obiektywnie weryfikowalne,
· odzwierciedlają załoŜone cele projektu.
· realne i adekwatne dla danego rodzaju projektu,
· harmonogram projektu jest czytelny, szczegółowy i realny do wykonania,
· planowane wydatki, w tym wydatki związane z zarządzaniem projektem są kwalifikowane w
ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu,

· wnioskodawca posiada zdolność instytucjonalną, organizacyjną i kadrową do realizacji projektu,
gwarantująca stabilne zarządzanie projektem (zgodnie z przyjętymi celami),

− projekt przewiduje przeprowadzenie badania efektywności podjętych w ramach niego
przedsięwzięć,

− projekt ma co najmniej neutralny wpływ na realizację polityk horyzontalnych UE wymienionych w
art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.
6.4

Inwestycje
w produkty
turystyczne
o znaczeniu
ponadregio
nalnym

Kryteria merytoryczne obligatoryjne (punktacja „0-1”):

− projekt jest zgodny z zakresem i celami działania 6.4 PO IG,
− produkt turystyczny, którego dotyczy projekt ma charakter unikatowy i ponadregionalny,
− zaplanowane działania są adekwatne do potrzeb grupy docelowej, wykazanych w analizie potrzeb,
− projekt przyczynia się do zróŜnicowania oferty turystycznej,
− projekt uwzględnia zagadnienia bezpieczeństwa turystów,
− wskaźniki produktu i rezultatu są:
· obiektywnie weryfikowalne,
· odzwierciedlają załoŜone cele projektu,
· adekwatne dla danego rodzaju projektu,
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− harmonogram projektu jest czytelny, szczegółowy i realny do wykonania
− budŜet projektu jest realny, a wskazane w nim wydatki są zasadne (niezbędne do osiągnięcia celów
projektu) oraz ich wysokość jest adekwatna do wdroŜenia zaplanowanych zadań,

− wszystkie wydatki wskazane w ramach projektu do sfinansowania są kwalifikowane zgodnie z
zasadami działania,

− w projekcie uwzględniono zagadnienia dostępności infrastruktury komunikacyjnej/dojazdowej
zaspokajającej potrzeby planowanej atrakcji turystycznej,

− zdolność instytucjonalna podmiotów realizujących projekt oraz ich sytuacja finansowa gwarantują
stabilne zarządzanie produktami projektu (zgodnie z przyjętymi celami) po zakończeniu jego
realizacji,

− projekt przewiduje przeprowadzenie badania efektywności podjętych w ramach niego przedsięwzięć,
− projekt ma pozytywny wpływ na aktywizację gospodarczą regionów oraz tworzenie nowych miejsc
pracy,

− projekt przewiduje zastosowanie rozwiązań skierowanych do specyficznych grup turystów, w tym
zwłaszcza osób niepełnosprawnych oraz turystów zagranicznych,

− w projekcie wykazano celowość jego realizacji na podstawie badań lub analiz potwierdzających
zapotrzebowanie na konkretny produkt turystyczny (badanie na poziomie projektu lub regionu),

− projekt ma co najmniej neutralny wpływ na realizację polityk horyzontalnych UE wymienionych w
art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006,

−
6.5

Promocja
polskiej
gospodarki

wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres 5 lat od zakończenia realizacji
projektu.

Kryteria merytoryczne obligatoryjne dla projektu systemowego Ministerstwa Gospodarki
(punktacja „0-1”):
−

projekt jest zgodny z zakresem i celami działania 6.5 PO IG,

−

zaplanowane działania są adekwatne do potrzeb zidentyfikowanych w ZałoŜeniach do strategii
promocji gospodarki polskiej 2007-2015,

−

wskaźniki produktu i rezultatu są:

· obiektywnie weryfikowalne,
· odzwierciedlają załoŜone cele projektu,
· adekwatne dla danego rodzaju projektu,
− harmonogram projektu jest czytelny, szczegółowy i realny do wykonania.
− planowane wydatki są uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu,
− wnioskodawca posiada zdolność instytucjonalną, organizacyjną i kadrową do realizacji projektu,
gwarantująca stabilne zarządzanie projektem (zgodnie z przyjętymi celami),

− projekt przewiduje przeprowadzenie badania efektywności podjętych w ramach niego
przedsięwzięć,

− projekt ma co najmniej neutralny wpływ na realizację polityk horyzontalnych UE wymienionych w
art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.
7 oś priorytetowa
Społeczeńst
wo
informacyj
ne –
budowa
elektronicz

1. Kryteria formalne specyficzne:

− projekt znajduje się na indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych lub jest
projektem systemowym,

− wnioskodawca wypełnił wszystkie wymogi określone w pre-umowie (nie dotyczy projektu
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nej
administrac
ji

systemowego),

− kwalifikowalność wydatków zaplanowanych w projekcie w ramach działania,
− wnioskodawca posiada wszystkie niezbędne do realizacji projektu zgody i pozwolenia.
2. Kryteria merytoryczne (punktacja „0-1”):

− przedmiot projektu jest zgodny z priorytetami Planu Informatyzacji Państwa,
− przedmiot projektu jest zgodny z celami PO IG oraz 7 osi priorytetowej,
− w projekcie zastosowane są standardy otwarte, umoŜliwiające osiągnięcie interoperacyjności z
innymi systemami (kryterium jest oceniane, jeśli przewidywane jest komunikowanie się systemu z
innymi systemami),

− przedmiot projektu spełnia minimalne wymagania dla systemów lub rejestrów państwowych,
określone w aktach wykonawczych do ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów
realizujących zadania publiczne,

−

wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat, a w przypadku
MSP - 3 lat od zakończenia projektu,

− projekt ma zasięg ogólnokrajowy lub ponadregionalny,
− projekt posiada spójną koncepcję udostępnienia wyników projektu zainteresowanym podmiotom,
− sposób realizacji projektu uwzględnia konieczność zapewnienia bezpieczeństwa danych i usług,
− harmonogram realizacji projektu uwzględnia czas potrzebny na przeprowadzenie procedur
przetargowych (zadania zaplanowane są we właściwej kolejności),
−

wskaźniki produktu i rezultatu są:

· obiektywnie weryfikowalne,
· odzwierciedlają załoŜone cele projektu,
· adekwatne dla danego rodzaju projektu,
− wydatki są uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu,
− projekt ma co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne UE wymienione w art. 16
i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

3. Kryteria merytoryczne dla projektu systemowego (punktacja „0-1”):
−

projekt jest zgodny z celami PO IG,

−

projekt jest zgodny z celami 7 osi priorytetowej,

−

projekt zapewnia:

·

zarządzanie i koordynację wdraŜania priorytetu,

·

wsparcie realizacji projektów przez beneficjentów 7 osi priorytetowej.

−

sposób zarządzania projektem gwarantuje efektywną realizację zadań (zasady realizacji, cele,
wskaźniki zostały określone w sposób czytelny i racjonalny),

−

harmonogram realizacji projektu uwzględnia czas potrzebny na przeprowadzenie procedur
przetargowych, zadania zaplanowane są we właściwej kolejności,

−

wnioskodawca posiada potencjał kadrowy i doświadczenie niezbędne dla prawidłowej realizacji
projektu,

−

wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat, a w przypadku
MSP – 3 lat od zakończenia projektu,
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−

wskaźniki produktu i rezultatu są:

· obiektywnie weryfikowalne,
· odzwierciedlają załoŜone cele projektu,
· adekwatne dla danego rodzaju projektu,
−

zaplanowane wydatki kwalifikowane są zasadne i niezbędne z punktu widzenia realizacji projektu,

−

projekt ma co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne UE wymienione w art. 16
i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

8 oś priorytetowa
8.1

Wspieranie
działalności
gospodarcz
ej
w
dziedzinie
gospodarki
elektronicz
nej

1. Kryteria formalne specyficzne (nie dotyczy projektów systemowych):

− wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109,
poz. 1158, z późn. zm.),

− okres realizacji projektu nie jest dłuŜszy niŜ 24 miesiące,
− wnioskowany udział wsparcia nie przekracza maksymalnej intensywności określonej dla działania
8.1.

2. Kryteria merytoryczne (punktacja „0-1”):

− przedmiot projektu jest zgodny z celami PO IG oraz działania 8.1 PO IG,
− projekt jest zgodny ze zdefiniowanymi potrzebami zidentyfikowanej grupy odbiorców,
− projekt polega na stworzeniu i świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ewentualnym
wytworzeniu produktów cyfrowych, niezbędnych do świadczenia tych usług,

− przedstawiono koncepcję promocji usługi cyfrowej wśród potencjalnych odbiorców,
− wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat, a w przypadku
MSP - 3 lat od zakończenia projektu,

− planowane wydatki są kwalifikowane w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do
zakresu i celów projektu,

− środki będą wykorzystane w sposób efektywny (relacja nakład/ rezultat),
− projekt jest wykonalny technicznie, szczegółowy harmonogram realizacji projektu jest czytelny,
szczegółowy i realny do wykonania,
−

wskaźniki produktu i rezultatu są:

· obiektywnie weryfikowalne,
· odzwierciedlają załoŜone cele projektu,
· adekwatne dla danego rodzaju projektu,
− projekt ma co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne UE wymienione w art. 16
i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

3. Kryteria merytoryczne dla projektu systemowego (punktacja „0-1”):
−

projekt jest zgodny z celami PO IG,

−

projekt jest zgodny z celami priorytetu i działania,

−

sposób zarządzania projektem gwarantuje efektywną realizację zadań (zasady realizacji, cele,
wskaźniki zostały określone w sposób czytelny i racjonalny),

−

harmonogram realizacji projektu uwzględnia czas potrzebny na przeprowadzenie procedur
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przetargowych, zadania zaplanowane są we właściwej kolejności,
−

wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat, a w przypadku
MSP – 3 lat od zakończenia projektu,

−

zaplanowane wydatki kwalifikowalne są zasadne i niezbędne z punktu widzenia realizacji projektu,

−

wskaźniki produktu i rezultatu są:

· obiektywnie weryfikowalne,
· odzwierciedlają załoŜone cele projektu,
· adekwatne dla danego rodzaju projektu,
− projekt ma co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne UE wymienione w art. 16
i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.
8.2

Wspieranie
wdraŜania
elektronicz
nego
biznesu
typu B2B

1. Kryteria formalne specyficzne (nie dotyczy projektów systemowych):

− wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109,
poz. 1158, z późn. zm.),

− wnioskodawca współpracuje z co najmniej dwoma przedsiębiorcami na podstawie zawartych umów
cywilno-prawnych, których kopie stanowią załączniki do wniosku,

− okres realizacji projektu nie jest dłuŜszy niŜ 24 miesiące,
− wnioskowana intensywność pomocy publicznej jest zgodna z mapą pomocy regionalnej.
2. Kryteria merytoryczne (punktacja „0-1”):

− przedmiot projektu jest zgodny z celami PO IG oraz działania 8.2 PO IG,
− projekt jest zgodny ze zdefiniowanymi potrzebami wnioskodawcy oraz współpracujących
przedsiębiorstw,

− projekt zwiększa efektywność procesów stosowanych przez wnioskodawcę we współpracy z
partnerami biznesowymi,

− planowane wydatki są kwalifikowane w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do
zakresu i celów projektu,

− w projekcie stosowane są innowacyjne rozwiązania informatyczne,
−

wskaźniki produktu i rezultatu są:

· obiektywnie weryfikowalne,
· odzwierciedlają załoŜone cele projektu,
· adekwatne dla danego rodzaju projektu,
−

projekt ma co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne UE wymienione w art. 16
i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006,

− środki będą wykorzystane w sposób efektywny (relacja nakład/ rezultat),
− wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat, a w przypadku
MSP - 3 lat od zakończenia projektu,

− projekt jest wykonalny technicznie, szczegółowy harmonogram realizacji projektu jest czytelny,
szczegółowy i realny do wykonania.

8.3

Przeciwdzia
łanie
wykluczeni

1. Kryteria formalne specyficzne:

− dzięki realizacji projektu min. 40 gospodarstw domowych uzyska dostęp do Internetu w okresie
wymaganej trwałości projektu,
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u
cyfrowemu
- eInclusion

− projekt skierowany jest do właściwej grupy docelowej, zgodnie z załoŜeniami działania 8.3 PO IG.
2. Kryteria merytoryczne (wagi punktowe):
− przedmiot projektu jest zgodny z celami PO IG oraz działania 8.3 PO IG,

− wnioskodawca posiada odpowiedni potencjał techniczny i kadrowy, pozwalający na realizację
projektu,

− wnioskodawca posiada doświadczenie w zakresie realizacji i zarządzania projektami dziedzin
objętych konkursem (projekty informatyczne, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu),

− zidentyfikowane zostały:
· skala problemu wykluczenia cyfrowego na obszarze objętym projektem,
· grupa docelowa spełniająca warunki działania,
· bariery wykorzystania internetu na obszarze objętym projektem,
· korzyści wynikające z udostępnienia internetu grupie docelowej,
· techniczne problemy dotarcia do grup docelowych,
· uwarunkowania społeczne i organizacyjne mogące negatywnie wpływać na efektywność
projektu i prawidłowość wykorzystania jego efektów oraz sposoby ich eliminacji,

− wszystkie podmioty we wskazanej grupie docelowej spełniają warunki działania 8.3,
− zaproponowane działania prowadzące do udostępnienia internetu zapewniają efektywne i zgodne z
załoŜeniami działania 8.3. wykorzystanie środków w ramach projektu,

− zapewniona została techniczna moŜliwość przyłączenia internetu na obszarze objętym projektem (co
najmniej jeden pośredni punkt dostępowy),
−

harmonogram projektu jest,
·

przejrzysty,

·

wykonalny,

·

uwzględnia procedury przetargowe i wpływy czynników zewnętrznych,

·

uwzględnia odpowiednią kolejność działań,

− wnioskodawca zapewni trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat, a w przypadku
MSP - 3 lat od zakończenia projektu,
−

wskaźniki produktu i rezultatu są:

· obiektywnie weryfikowalne,
· odzwierciedlają załoŜone cele projektu,
· adekwatne dla danego rodzaju projektu,
−

projekt ma co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne UE
i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006,

−

proponowany sposób kontroli zapewni efektywną dystrybucję powierzanych uŜytkownikom
końcowym produktów, ich wykorzystanie zgodne z przeznaczeniem oraz odzyskiwanie w razie
nieprawidłowego uŜytkowania,

−

zaproponowane rozwiązania techniczne są efektywne, dostosowane do warunków organizacyjnych i
technicznych obszaru, na którym prowadzony będzie projekt,

−

planowane wydatki są kwalifikowane w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do
zakresu i celów projektu,

− środki wykorzystane są w sposób efektywny (relacja nakład/ rezultat).
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wymienione w art. 16

8.4

Zapewnieni
e dostępu
do
Internetu
na
etapie
„ostatniej
mili”

1. Kryteria formalne specyficzne:

− dzięki realizacji projektu min. 40 podmiotów uzyska dostęp do Internetu w okresie wymaganej
trwałości projektu,

− na obszarze objętym projektem nie była skutecznie prowadzona podobna działalność o charakterze
komercyjnym.

2. Kryteria merytoryczne (wagi punktowe):
−

przedmiot projektu jest zgodny z celami PO IG oraz działania 8.4 PO IG,

− beneficjent posiada odpowiedni potencjał techniczny i kadrowy, pozwalający na realizację projektu,
−

beneficjent posiada doświadczenie w zakresie realizacji i zarządzania projektami z dziedzin
objętych konkursem,

−

wykazane zostały potrzeby realizacji projektu na określonym obszarze,

−

zaproponowane rozwiązania techniczne są efektywne i uwzględniają specyfikę terenu, na którym
prowadzony będzie projekt,

−

harmonogram jest,
· przejrzysty,
· wykonalny/moŜliwy do przeprowadzenia,
· uwzględnia czas niezbędny na przeprowadzenie procedur przetargowych i wpływ czynników
zewnętrznych,

−

na obszarze objętym projektem planowane jest prowadzenie projektów w ramach pozostałych
działań 8 osi priorytetowej (zwłaszcza działania 8.3),

−

wnioskodawca zapewni trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat, a w przypadku
MSP - 3 lat od zakończenia projektu,

−

wskaźniki produktu i rezultatu są:

· obiektywnie weryfikowalne,
· odzwierciedlają załoŜone cele projektu,
· adekwatne dla danego rodzaju projektu,
−

projekt ma co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne UE
i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006,

−

wykazane zostały korzyści społeczno-ekonomiczne realizacji projektu,

−

planowane wydatki są kwalifikowane w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do
zakresu i celów projektu,

− środki wykorzystane są w sposób efektywny (relacja nakład/ rezultat).

376

wymienione w art. 16

