Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, 2007-2013, podpisana przez Panią Minister ElŜbietę Bieńkowską w dniu 10
lipca 2008 r. zawiera następujące zmiany:
I. w zakresie kryteriów wyboru projektów – wynikające z ustaleń podjętych przez Komitet
Monitorujący PO IG na posiedzeniu w dniu 23 czerwca br.:
1) Zmiany techniczne
a) W ramach działań: 8.2 Wspieranie wdraŜania elektronicznego biznesu typu B2B
i 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu – e-Inclusion usunięto
kryteria dotyczące projektów systemowych Władzy WdraŜającej Programy
Europejskie. W działaniach tych nie będą realizowane projekty systemowe,
zostaną one sfinansowane w ramach Pomocy Technicznej PO IG.
b) W ramach działania 5.2 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi
proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym zmieniono nazwę
„Kryteria merytoryczne dla beneficjentów ostatecznych - konkurs sieci IOB”
poprzez usunięcie słów „beneficjenci ostateczni” – IOB będą bezpośrednimi
beneficjentami wsparcia w ramach ww. działania, nie odbiorcami ostatecznymi.
c) W ramach działania 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury
informatycznej nauki dostosowano nazwę działania, zgodnie z kartą działania słowo „tworzeniem” zastąpiono „rozwojem”.
2) Zmiany merytoryczne
a) W związku z przyjęciem nowelizacji ustawy o niektórych formach wspierania
działalności innowacyjnej (ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach
wspierania działalności innowacyjnej), dostosowano kryteria wyboru projektów
w zakresie działania 4.3 Kredyt technologiczny do znowelizowanej ustawy, tj.
między innymi zmieniono warunki określające nową technologię – czas jej
stosowania to 5 lat na świecie, a nie jak dotychczas – 3 lata na świecie. Dodatkowo
zrezygnowano z określania nowej technologii poprzez stopień jej
rozprzestrzenienia w danej branŜy.
II. w zakresie linii demarkacyjnej pomiędzy PO IG a Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich – wynikające z ustaleń podjętych przez Komitet Koordynacyjny Narodowe
Strategiczne Ramy Odniesienia na posiedzeniu w dniu 30 czerwca br.. Pomoc w ramach PO
IG dotyczy wytwarzania produktów nie objętych załącznikiem I do Traktatu ustanawiającego
Wspólnotę Europejską. W ramach PO IG dopuszczalne jest wsparcie dla przetwórstwa
produktów rolnych i obrotu 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.).”
W związku z tym, w przypadku działań objętych pomocą publiczną, do której zastosowanie
mają wyłączenia w zakresie sektora rolnictwa (dotyczy działań: 1.4, 3.1, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4,
4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.4, 8.1, 8.2, 8.4.), w kartach tych działań (rubryka 13.
„Komplementarność”) zostanie umieszczona poniŜsza informacja:
„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.).”
III. w zakresie form płatności dla instytucji otoczenia biznesu – beneficjentów działań 5.2
Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci
o znaczeniu ponadregionalnym i 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną.
Zmiana polega na umoŜliwieniu wypłacania zaliczek dla tych beneficjentów na poczet
realizacji projektów, a więc polepsza warunki realizacji projektów dla beneficjentów. Mimo
trwających konkursów w ww. działaniach zmiana ta jest moŜliwa, gdyŜ nie narusza
warunków określonych w art. 29 ust 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju.
Zmiana została wprowadzona poprzez dodanie słowa „zaliczka” w rubryce 30. „Forma
płatności” w kartach działań 5.2 i 5.4.

