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DECYZJA KOMISJI 

z dnia 9.12.2013 r. 

zmieniająca decyzję K(2007) 4562 w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego objętego celem Konwergencji w Polsce 

CCI 2007PL161PO001 

(JEDYNIE TEKST W JĘZYKU POLSKIM JEST AUTENTYCZNY) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 
1260/19991, w szczególności jego art. 33 ust. 2,  

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 29 czerwca 2012 r. Rzeczpospolita Polska przedłożyła za pośrednictwem 
komputerowego systemu wymiany danych z Komisją wniosek w sprawie zmiany 
programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach pomocy wspólnotowej 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności w Polsce, 
przyjętego decyzją Komisji K(2007) 4562 z dnia 1 października 2007 r., ostatnio 
zmienioną decyzją K(2011) 9788. Dodatkowe informacje zostały przedłożone 25 
stycznia 2013 r., 6 maja 2013 r., 14 maja 2013 r., 11 października 2013 r. 
oraz 14 listopada 2013 r. 

(2) Proponowana zmiana programu operacyjnego jest uzasadniona znaczącymi zmianami 
społeczno-gospodarczymi. 

(3) Zgodnie z art. 65 lit. g) rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 na swoim posiedzeniu w 
dniu 15 marca 2012 r. komitet monitorujący rozpatrzył i zatwierdził propozycję 
zmiany treści decyzji K(2007) 4562, w szczególności w odniesieniu do tekstu 
programu operacyjnego, do indykatywnego wykazu głównych projektów oraz do 
planu finansowego. 

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję K(2007) 4562, 

                                                 
1 Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 25.  
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PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W decyzji K(2007) 4562 wprowadza się następujące zmiany: 

1. Artykuł 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. Maksymalną kwotę pomocy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
przyznanej w ramach programu operacyjnego, obliczaną w odniesieniu do łącznych 
publicznych i prywatnych wydatków kwalifikowalnych, ustala się niniejszym na 
8 658 126 047 EUR, a maksymalna stopa współfinansowania wynosi 85%. 

2. Wkład krajowy w wysokości 1 527 904 597 EUR może być w części pokryty 
pożyczkami wspólnotowymi z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) i innymi 
instrumentami kredytowymi. 

3. W ramach programu operacyjnego, o którym mowa w ust. 1, maksymalną kwotę 
pomocy i maksymalną stopę współfinansowania dla każdej osi priorytetowej 
określono w akapitach od drugiego do dziesiątego niniejszego ustępu. 

Maksymalną stopę współfinansowania dla osi priorytetowej "Badania i rozwój 
nowoczesnych technologii" ustala się na 85%, a maksymalną kwotę pomocy z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla tej osi priorytetowej, obliczaną 
w odniesieniu do publicznych wydatków kwalifikowalnych, ustala się na 
1 294 238 711 EUR. 

Maksymalną stopę współfinansowania dla osi priorytetowej "Infrastruktura sfery 
B+R" ustala się na 85%, a maksymalną kwotę pomocy z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego dla tej osi priorytetowej, obliczaną w odniesieniu do 
publicznych wydatków kwalifikowalnych, ustala się na 1 225 899 305 EUR. 

Maksymalną stopę współfinansowania dla osi priorytetowej "Kapitał dla innowacji" 
ustala się na 85%, a maksymalną kwotę pomocy z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego dla tej osi priorytetowej, obliczaną w odniesieniu do publicznych 
wydatków kwalifikowalnych, ustala się na 262 918 186 EUR. 

Maksymalną stopę współfinansowania dla osi priorytetowej "Inwestycje w 
innowacyjne przedsięwzięcia" ustala się na 85%, a maksymalną kwotę pomocy z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla tej osi priorytetowej, obliczaną 
w odniesieniu do publicznych wydatków kwalifikowalnych, ustala się na 
3 153 945 242 EUR. 

Maksymalną stopę współfinansowania dla osi priorytetowej "Dyfuzja innowacji" 
ustala się na 85%, a maksymalną kwotę pomocy z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego dla tej osi priorytetowej, obliczaną w odniesieniu do publicznych 
wydatków kwalifikowalnych, ustala się na 378 148 000 EUR. 

Maksymalną stopę współfinansowania dla osi priorytetowej "Polska gospodarka na 
rynku międzynarodowym" ustala się na 85%, a maksymalną kwotę pomocy z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla tej osi priorytetowej, obliczaną 
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w odniesieniu do publicznych wydatków kwalifikowalnych, ustala się na 
349 038 080 EUR. 

Maksymalną stopę współfinansowania dla osi priorytetowej "Społeczeństwo 
informacyjne – budowa elektronicznej administracji" ustala się na 85%, a 
maksymalną kwotę pomocy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla 
tej osi priorytetowej, obliczaną w odniesieniu do publicznych wydatków 
kwalifikowalnych, ustala się na 799 644 372 EUR. 

Maksymalną stopę współfinansowania dla osi priorytetowej "Społeczeństwo 
informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki" ustala się na 85%, a 
maksymalną kwotę pomocy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla 
tej osi priorytetowej, obliczaną w odniesieniu do publicznych wydatków 
kwalifikowalnych, ustala się na 1 018 215 895 EUR. 

Maksymalną stopę współfinansowania dla osi priorytetowej "Pomoc Techniczna" 
ustala się na 85%, a maksymalną kwotę pomocy z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego dla tej osi priorytetowej, obliczaną w odniesieniu do publicznych 
wydatków kwalifikowalnych, ustala się na 176 078 256 EUR. 

4. Odpowiedni plan finansowy ustanowiono w załączniku III."  

2. Załącznik I zastępuje się załącznikiem I do niniejszej decyzji. 

3. Zalącznik II zastępuje się załącznikiem II do niniejszej decyzji.  

4. Zalącznik III zastępuje się załącznikiem III do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Rzeczypospolitej Polskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 9.12.2013 r. 

 W imieniu Komisji  
 Johannes HAHN 
 Członek Komisji 
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