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1. Cel i zakres Szczegółowego opisu priorytetów Pro gramu Operacyjna Innowacyjna 
Gospodarka, 2007-2013  

1. Z uwagi na ogólny charakter programów operacyjnych kierowanych do Komisji 
Europejskiej (KE), każda 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 
możliwości 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. ustanawiająceqwgo 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. (z późn. zm.) 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 zaangażowanych 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.funduszeeuropejskie.gov.pl, 
www.poig.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. 

6. Zgodnie z art. 26, ust 3 ustawy Instytucja Zarządzająca ogłasza komunikat w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” o: 
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a. adresie strony internetowej, na której instytucja zarządzająca zamieści treść 
szczegółowego opisu priorytetów krajowego programu operacyjnego lub jego 
zmian, 

b. terminie, od którego szczegółowy opis priorytetów programu operacyjnego lub 
jego zmiany będą stosowane, 

c. zakresie zmian wprowadzonych do szczegółowego opisu priorytetów.  

2. Informacje ogólne na temat PO IG 

2.1. Status dokumentu 

7. PO IG został zatwierdzony przez KE decyzją z dnia 1 października nr K (2007) 4562 
w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach 
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.  

8. 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: 

2. diagnozy społeczno-ekonomicznej wybranych obszarów służących budowie  
i rozwojowi gospodarki opartej na wiedzy,  

3. analizy SWOT, 

4. informacji na temat dotychczasowego wsparcia krajowego i zagranicznego dla 
sektora przedsiębiorstw i sektora nauki, a także na rzecz budowy 
społeczeństwa informacyjnego, 

5. 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, 

6. opisu poszczególnych priorytetów wskazujących zakres interwencji publicznej  
w ramach PO IG, wraz z ich uzasadnieniem, opisem celów i wskaźników ich 
realizacji, 

7. opisu instytucjonalnego systemu wdrażania, 

8. tablic finansowych prezentujących podział środków na poszczególne osie 
priorytetowe i lata wdrażania PO IG, 

9. załączników. 

9. 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, jednakże zgodnie z zasadami rozliczania funduszy strukturalnych 
wydatki ponoszone na projekty w ramach programów operacyjnych są kwalifikowane, 
jeżeli zostały faktycznie poniesione pomiędzy datą przedłożenia programu operacyjnego 
KE a dniem 31 grudnia 2015 r.  

10. PO IG zawierający wszystkie wymagane elementy został oficjalnie przekazany do KE  
w dniu 7 lutego 2007 r., co oznacza, że wydatki ponoszone na przedsięwzięcia w ramach 
PO IG mogą zostać uznane za kwalifikowane od dnia 1 stycznia 2007, z zastrzeżeniem 
rygorów wynikających z zasad dotyczących pomocy publicznej.  
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11. Zgodnie z art. 33 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, zmiany w treści PO IG mogą 
następować zarówno z inicjatywy państwa członkowskiego, jak również 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. 

12. Programy operacyjne mogą być w razie potrzeby również zmieniane po dokonaniu 
alokacji krajowej rezerwy wykonania (która powinna nastąpić nie później niż dnia 31 
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. 

13. Zmiany w PO IG wynikające ze śródokresowego przeglądu dokonanego w 2011 r, 
zostały zatwierdzone przez KE decyzją z dnia 22 grudnia 2011 r. nr K(2011) 9788 
zmieniającą decyzję K (2007) 4562 w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego objętego celem „konwergencja” w Polsce. 

2.2. Skrócony opis PO IG  

14. Głównym celem PO IG jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne 
przedsi ębiorstwa . Osiągnięcie celu głównego będzie możliwe 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 technologii informacyjnych i komunikacyjnych  
w gospodarce.  

15. 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.  

16. Celem ułatwienia tworzenia, transferu oraz wdrożenia 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 również wsparcie sektora 
nauki działającego na rzecz zwiększania innowacyjności i konkurencyjności polskiej 
gospodarki poprzez wsparcie działalności naukowej zaspakajającej potrzeby 
przedsiębiorców oraz zapewniającej podaż najnowocześniejszych rozwiązań 
technologicznych dla gospodarki, jak również dofinansowanie infrastruktury nauki. 
Jednocześnie wsparciem objęte zostaną kluczowe z punktu widzenia całej gospodarki 
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instytucje wspierające wzrost innowacyjności firm oraz rozwój przedsiębiorczości, w tym 
sieci tych instytucji, silne ośrodki innowacyjności oraz instytucje dostarczające kapitał na 
realizację przedsięwzięć innowacyjnych.  

17. 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 także zwiększenia efektywności 
działań podejmowanych przez przedsiębiorców i instytucje otoczenia biznesu. 

18. Wsparciem zostaną objęte również działania mające na celu wzmocnienie powiązań 
międzynarodowych polskiej gospodarki. Wzmocnienie powiązań międzynarodowych 
polskiej gospodarki umożliwi ekspansję przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych 
oraz przyczyni się do lokowania w Polsce nowoczesnych inwestycji tworzących nowe 
miejsca pracy.  

19. Istotnym elementem budowy gospodarki opartej na wiedzy w PO IG jest budowa szeroko 
rozumianego społeczeństwa informacyjnego. Wspierany będzie rozwój aplikacji 
informatycznych w administracji, służących przedsiębiorcom, a także wdrażanie przez 
przedsiębiorców elektronicznych usług oraz nowoczesnych rozwiązań umożliwiających 
przedsiębiorcom realizację procesów biznesowych drogą elektroniczną.  Wsparcie tego 
rodzaju przyczyni się do powszechnego i efektywnego wykorzystania technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych w kontaktach pomiędzy administracją a podmiotami 
gospodarczymi, a także rozwoju powiązań elektronicznych pomiędzy przedsiębiorcami. 
Uzupełnieniem tego typu wsparcia będzie przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.  

20. Wsparcie przewidziane w ramach PO IG jest przeznaczone dla przedsięwzięć  
o wysokim stopniu innowacyjności, znaczącym oddziaływaniu na gospodarkę całego 
kraju, niezależnie od sektora czy branży, 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. 

21. PO IG realizowany będzie poprzez 8 priorytetów tematycznych oraz priorytet Pomoc 
Techniczna: 

Priorytet I  Badania i rozwój nowoczesnych technolo gii 

Działanie 1.1  Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy 
Działanie 1.2  Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki 
Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez 

jednostki naukowe 
Działanie 1.4  Wsparcie projektów celowych  
Działanie 1.5     Projekty systemowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 

Priorytet II  Infrastruktura sfery B+R 

Działanie 2.1  Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym 
Działanie 2.2  Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek 

naukowych 
Działanie 2.3  Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki 

Priorytet III  Kapitał dla innowacji 

Działanie 3.1  Inicjowanie działalności innowacyjnej 
Działanie 3.2  Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka 
Działanie 3.3  Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP 
Pilotaż: Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania 

Innowacji 

Priorytet IV  Inwestycje w innowacyjne przedsi ęwzięcia 

Działanie 4.1  Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R 
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Działanie 4.2  Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie 
wzornictwa przemysłowego 

Działanie 4.3  Kredyt technologiczny 
Działanie 4.4  Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym 
Działanie 4.5  Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki 
Pilotaż:  Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku 

Priorytet V  Dyfuzja innowacji 

Działanie 5.1  Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu 
ponadregionalnym 

Działanie 5.2  Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi 
proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym 

Działanie 5.3  Wspieranie ośrodków innowacyjności 
Działanie 5.4  Zarządzanie własnością intelektualną 

Priorytet VI  Polska gospodarka na rynku mi ędzynarodowym 

Działanie 6.1  Paszport do eksportu 
Działanie 6.2  Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie 

nowych terenów inwestycyjnych 
Działanie 6.3  Promocja turystycznych walorów Polski 
Działanie 6.4  Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym 
Działanie 6.5  Promocja polskiej gospodarki 

Priorytet VII  Społecze ństwo informacyjne – budowa elektronicznej 
administracji   

Priorytet VIII Społecze ństwo informacyjne – zwi ększanie innowacyjno ści 
gospodarki  

Działanie 8.1  Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki 
elektronicznej  

Działanie 8.2  Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 
Działanie 8.3  Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion 
Działanie 8.4   Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” 

Priorytet IX Pomoc techniczna 

Działanie 9.1  Wsparcie zarządzania 
Działanie 9.2  Wyposażenie instytucji 
Działanie 9.3  Informacja i promocja  
Działanie 9.4  Ewaluacja  

2.3. Ogólne informacje dotycz ące sposobu finansowania PO IG 

22. PO IG będzie finansowany przy zaangażowaniu środków publicznych – krajowych 
(budżetu państwa) i wspólnotowych (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) 
oraz środków prywatnych. 

23. W wyniku zasilenia PO IG środkami z Krajowej Rezerwy Wykonania oraz Dostosowania 
technicznego w ramach przeglądu śródokresowego, łączna wielkość publicznych 
środków finansowych zaangażowanych w realizację PO IG wynosi 10 186 030 644 euro1. 
Na kwotę tę składają się środki publiczne pochodzące z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w wysokości 8 658 126 047 euro oraz środki krajowe, których 
zaangażowanie przewidziano na poziomie 1 527 904 597 euro.  

24. 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.  

                                                 
1 Prezentowane kwoty środków z EFRR oraz krajowych środków publicznych to kwoty zobowiązań, 
które ujęto w cenach bieżących. 
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25. Większość interwencji podejmowanych w ramach PO IG będzie stanowiła pomoc 
publiczną w rozumieniu Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W związku  
z powyższym obok środków publicznych w realizację PO IG zaangażowane będą 
również środki prywatne na poziomie zgodnym ze wspólnotowymi zasadami 
dopuszczalności udzielania pomocy publicznej. Ze względu na niemożliwość 
precyzyjnego określenia wartości środków prywatnych, które zostaną zaangażowane 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. 

26. Komisja Europejska przekazuje środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
na finansowanie programu w formie płatności zaliczkowych, płatności okresowych i 
płatności salda końcowego. Powyższe środki wpływają na wyodrębniony rachunek 
bankowy, prowadzony w euro i zarządzany przez Ministra Finansów. Z tego rachunku 
środki, po przewalutowaniu na złote, przekazywane są na centralny rachunek dochodów 
budżetu państwa na podstawie dyspozycji Ministra Finansów i stanowią dochód budżetu 
państwa. Następnie środki przekazywane są z budżetu państwa na finansowanie 
programu. 

2.3.1 Monitorowanie wydatków zwi ązanych z realizacj ą strategii lizbo ńskiej 

27. Realizacja PO IG przyczyni się do osiągania celów strategii lizbońskiej, gdyż 96,22% 
całości środków zaalokowanych w ramach PO IG 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 dofinansowania 

W ramach PO IG możliwe są dwie formy udzielania wsparcia na rzecz beneficjentów: w 
formie zaliczek lub refundacji. Formy dofinansowania w przypadku projektów 
dofinansowanych środkami publicznymi i realizowanych w ramach programów 
operacyjnych są uregulowane w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego 
wydanym na podstawie art. 189 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240). 

2.3.3 Podział alokacji PO IG z uwzgl ędnieniem preferencji dla małych i średnich 
przedsi ębiorstw (MSP) w euro 

Ze względu na znaczenie sektora MSP w rozwoju gospodarki oraz istniejące bariery jego 
rozwoju, a także 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.   

Poniższa tabela zawiera indykatywny procentowy udział środków przeznaczonych dla 
MSP w alokacji poszczególnych działań PO IG.  

Instytucja Zarządzająca dopuszcza możliwość weryfikacji i zmiany poniższych 
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 powyższym zobowiązaniem 
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Działanie  Alokacja 
całkowita na 

działanie 
(w euro) 

% alokacji na 
działanie 

skierowanej do 
przedsi ębiorców 

przeznaczony 
na bezpo średnie 

wsparcie dla 
MSP 

Alokacja dla MSP – 
wsparcie 

bezpo średnie 
(w euro) 

Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technolo gii  
1.4 Wsparcie projektów celowych   446 948 131 60% 268 168 879 

 
1.5 Projekty systemowe Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju 

105 217 217 61,7% 64 951 337 

Priorytet 3. Kapitał dla innowacji  
3.1 Inicjowanie działalności 
innowacyjnej 197 569 073 25% 49 392 268 
3.2 Wspieranie funduszy kapitału 
podwyższonego ryzyka 127 404 320 100% 127 404 320 
3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego 
inwestowanie w MSP 29 399 593 50% 14 699 797 
Pilota ż: Utworzenie i dokapitalizowanie 
Funduszu Pożyczkowego Wspierania 
Innowacji 15 627 014 92,5 % 14 699 797 
Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsi ęwzięcia  
4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac 
B+R 321 478 703 60% 192 887 222 
4.2 Stymulowanie działalności B+R 
przedsiębiorstw oraz wsparcie w 
zakresie wzornictwa przemysłowego 186 107 727 60% 111 664 636 
4.3 Kredyt technologiczny 432 601 813 100% 432 601 813 
4.4 Nowe inwestycje o wysokim 
potencjale innowacyjnym 1 628 516 989 70% 1 139 961 892 
4.5 Wsparcie inwestycji o dużym 
znaczeniu dla gospodarki 888 274 687 25% 222 068 672 
Pilota ż: Wsparcie na pierwsze 
wdrożenie wynalazku 228 304 415 100% 228 304 415 
Priorytet 5. Dyfuzja innowacji  
5.4 Zarządzanie własnością 
intelektualną   25 149 236 90% 22 634 312 
Priorytet 6. Polska gospodarka na rynku mi ędzynarodowym  
6.1 Paszport do eksportu    81 916 703 100% 81 916 703 
6.5 Promocja polskiej gospodarki  86 882 866 65 % 56 473 863 
Priorytet 8. Społecze ństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjno ści gospodarki  
8.1 Wspieranie działalności 
gospodarczej w dziedzinie gospodarki 
elektronicznej 390 635 294 99% 385 635 294 
8.2 Wspieranie wdrażania 
elektronicznego biznesu typu B2B 400 817 882 100% 400 817 882 
8.4 Dostarczanie Internetu na obszarze 
ostatniej mili 211 827 315 85% 180 053 218 
SUMA 3 994 091 510 
% alokacji w ramach działa ń PO IG, przeznaczonych na 
bezpo średnie wsparcie ogółem dla przedsi ębiorców, 
przeznaczonego na bezpo średnie wsparcie MSP 71,23 
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2.4. Kwalifikowalno ść wydatków w ramach PO IG 

28. Koszty kwalifikowane do refundacji w ramach PO IG oraz zasady dotyczące okresów 
kwalifikowalności, a także 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. , a w odniesieniu do pomocy technicznej PO IG w Wytycznych w 
zakresie korzystania z pomocy technicznej wydanych przez Ministra Rozwoju 
Regionalnego oraz w Instrukcji wykonawczej pomocy technicznej Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. 

29. 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: 1.3.1, 
1.4, 1.5, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, pilotaż, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.4, 6.5, 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  

30. 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 

31. 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. 

32. 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. 

33. Szczegółowe zasady naboru projektów w trybie konkursowym określa załącznik 4.3  
Opis systemu wdrażania działań.  

2.5.2 Projekty systemowe 

34. Zgodnie z przepisami ustawy projekty systemowe polegają na realizacji zadań 
publicznych przez podmioty działające na podstawie odrębnych przepisów, w zakresie 
określonym przepisami prawa i dokumentami strategiczno-programowymi przyjętymi 
przez Radę Ministrów. W ramach PO IG, projekty systemowe (nie dotyczące pomocy 
technicznej) mogą być realizowane przez: 

1) beneficjentów wskazanych w niniejszym dokumencie 
                                                 
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, z późn. zm.). 
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 realizacji zadań publicznych przez podmioty 
działające na podstawie odrębnych przepisów, w zakresie określonym przepisami prawa i 
dokumentami strategiczno-programowymi przyjętymi przez Radę Ministrów. 
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, wskazywany przez instytucję zarządzającą. 
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oraz: 

2) instytucje pośredniczące (IP I), 

3) instytucje wdrażające (IP II/IW) – jeżeli zostały wyznaczone pod warunkiem, że 
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 indywidualne  

Projekty indywidualne, zgodne z art. 28 ust. 1 pkt 1 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 dużymi. Zgodnie z zapisami art. 39-41 ww. rozporządzenia 
realizacja takich projektów wymaga zatwierdzenia decyzją KE.  

Projekty indywidualne to projekty inwestycyjne, których realizacja jest ważna  
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 budżetu programu na jego 
realizację. Projekty nie będą podlegały późniejszej procedurze konkursowej i nie będą 
konkurowały o środki5. Nie oznacza to jednak ich automatycznej akceptacji - realizacja 
projektu będzie uzależniona 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 dużych stanowi załącznik do PO IG, natomiast lista 
projektów indywidualnych jest dodatkowym dokumentem krajowym. Lista projektów 
indywidualnych podlega konsultacjom społecznym oraz akceptacji IZ. 

Szczegółowe zasady naboru oraz realizacji projektów indywidualnych określają wytyczne 
Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 28 lipca 2010 r. w zakresie jednolitego systemu 
zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych 6.  

Wykaz projektów indywidualnych znajduje się w załączniku 4.5. 

2.6. Dokumenty zwi ązane z realizacj ą PO IG 

35. Programowanie interwencji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce 
jest procesem złożonym 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 
wdrażaniu EFRR, zawierających informacje o różnym stopniu szczegółowości  
i dotyczących różnorodnych 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, 

                                                 
5 Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania  
i monitorowania projektów indywidualnych, w przypadku gdzy projekt kluczowy zostanie wykreślony z 
listy, może ubiegać się o wsparcie w konkursie. 
6 Wytyczne dostępne są na stronie internetowej MRR – zakładka „Obowiązujące wytyczne MRR”. 
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c. Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki 
Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej, 

2. Wytyczne i inne dokumenty: 

a. Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, 

b. Wytyczne w zakresie korzystania z pomocy technicznej wydane przez 
Ministra Rozwoju Regionalnego. 

c. Dokument pt.: „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa 
zamówień publicznych związane z realizacją projektów 
współfinansowanych ze środków funduszy UE” zamieszczonym na stronie 
internetowej www.mrr.gov.pl (zakładka Fundusze UE Dokumenty >> okres 
programowania 2007-2013) oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl 
(zakładka Dokumenty i wytyczne >> prawo polskie), 

3. Akty prawne regulujące zasady udzielania pomocy finansowej w PO IG: 

a. Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania 
działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730, z późn. zm.) (dla 
działania 4.3), 

b. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 
października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy 
publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 215, poz. 1411, z późn. zm.) (dla 
Poddziałania 1.3.1, działania 1.4 i 1.5 POIG), 

c. 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 2008 r. Nr 68, poz. 414, z późn. zm.) 
(dla działań 1.4/4.1, 3.1, 3.3, 4.2, 4.4, 5.1, 5.2, 5.4, 6.1), 

d. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. 
w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości 
pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2012 r., poz. 438, z późn. zm.)) (dla 
działań 3.1, 3.3, 4.2, 4.4, 5.1, 5.2, 5.4, 6.1, pilotaże: Wsparcie na pierwsze 
wdrożenie wynalazku, Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu 
Pożyczkowego Wspierania Innowacji), 

e. 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), 

f. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie 
udzielania pomocy finansowej dla inwestycji o dużym znaczeniu dla 
gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 
2007-2013 (Dz. U. z 2009 r. Nr 75, poz. 638, z późn. zm.) (dla działania 
4.5), 

g. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 stycznia 2009 
r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości 
pomocy finansowej na wspieranie ośrodków innowacyjności w ramach 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U.  
z 2009 r., Nr 21, poz. 116) (dla działania 5.3), 

h. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 30 czerwca 2009 r.  
w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania 
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pomocy publicznej na wspieranie inwestycji w produkty turystyczne  
o znaczeniu ponadregionalnym w zakresie regionalnej pomocy 
inwestycyjnej oraz pomocy de minimis w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2009 r., Nr 107, poz. 893) 
(dla działania 6.4),  

i. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 lipca 2010 r.  
w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania 
pomocy publicznej na wspieranie inwestycji w produkty turystyczne  
o znaczeniu ponadregionalnym w zakresie wspierania kultury  
i dziedzictwa kulturowego w ramach Programu operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2010 r., Nr 131, poz. 887) (dla działania 
6.4),  

j. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie 
szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy 
finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach  
poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 
2007-2013 (Dz. U. z 2010 r., Nr 133, poz. 892) (dla poddziałania 6.5.2); 

k. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 
r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości 
pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki 
elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 153, poz. 956, z późn. zm.) 
(dla działań 8.1 i 8.2), 

l. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 marca 2013 r. 
w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości 
pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki 
elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. poz. 412) (dla działań 8.1 i 8.2), 

m. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 
września 2010 r. w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą 
Programy Europejskie pomocy finansowej na dostarczenie usługi 
szerokopasmowego dostępu do Internetu na odcinku „ostatniej mili”  
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 
(Dz. U. , Nr 170, poz. 1147, z późn. zm.) (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 / Komisji 
Konkursowych / Komisji Oceny Projektów, 

d. Wzory wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami (oddzielnie dla 
każdego 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.  
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36. Ponadto, dla przeprowadzenia w sposób efektywny procesu wdrażania PO IG, 
opracowane zostaną inne dokumenty programowe, których znajomość ułatwi aplikowanie 
o środki EFRR. Powyższe dokumenty dostępne będą na stronach internetowych 
www.mrr.gov.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.poig.gov.pl. 

 

3. Informacje na temat priorytetów i działa ń  



                                                                                   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 
zaangażowanie w debatę publiczną, na temat najważniejszych 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 branż gospodarki. 

Priorytet obejmuje wsparcie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych służących budowie gospodarki opartej na wiedzy, realizowanych przez konsorcja 
naukowo-przemysłowe. Wsparciu temu podlegać będą m.in. duże 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 zarządzania, które przyczynią się 
do bardziej efektywnego wykorzystywania zasobów, w tym zasobów finansowych przewidzianych dla sektora nauki, a także 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 także 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 można oczekiwać przenoszenia dobrych praktyk, szczególnie w zakresie współpracy nauki  
z gospodarką. Wspierane będą także projekty badawcze prowadzone przez młodych uczonych przyjeżdżających do Polski, którzy realizowali swoje prace 
doktorskie lub staże podoktorskie za granica. Przewiduje się również wsparcie powrotów do pracy naukowej wybitnych naukowców, którzy z powodu opieki nad 
dzieckiem lub ciąży musieli przerwać pracę lub ich sytuacja uniemożliwia wykonywanie niektórych zadań badawczych. 

Ponadto, wspierane będą projekty rozwojowe o charakterze aplikacyjnym, ukierunkowane na bezpośrednie zastosowanie w praktyce na potrzeby branży/gałęzi 
gospodarki lub o szczególnym wymiarze społecznym. W ramach priorytetu przewidziano również 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 obejmowała również wsparcie inwestycji przedsiębiorców w zakresie prac B+R poprzez dofinansowanie projektów obejmujących 
przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemysłowe i prace rozwojowe) realizowane przez przedsiębiorców (tzw. projekty celowe).  

W ramach priorytetu przewiduje się także 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).  



 16

Uzupełnieniem wsparcia w ramach priorytetu będą pilotażowe projekty systemowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju testujące następujące innowacyjne 
instrumenty wspierania prac badawczo-rozwojowych: 

1) dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych specyficznych dla konkretnej branży / sektora, poprzez dofinansowanie określonej przez ten sektor/ branżę 
agendy badawczej 

2) finansowanie prac B+R w fazie demonstracyjnej. 

Realizacja ww. projektów systemowych służyć będzie wypracowaniu modelowych instrumentów wsparcia sektora B+R w ramach przyszłej perspektywy 
finansowej na lata 2014-2020. 

 

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

5.  Instytucja Pośrednicząca Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  

6.  Instytucja Wdra żająca / Instytucja 
Pośrednicząca II stopnia 

Ośrodek Przetwarzania Informacji (dla poddziałania 1.1.1) 

7.  Instytucja Certyfikuj ąca  
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 zatwierdzanie 
wydatków wynikających z wniosków 
beneficjenta o płatność oraz zlecanie wypłaty 
dofinansowania na rzecz beneficjentów 

- Ośrodek Przetwarzania Informacji (dla poddziałania 1.1.1) 
- Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  (dla poddziałania 1.1.2) 
- Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (dla poddziałania 1.1.3)  
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11.  Numer i nazwa działania 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy 

12.  Cel i uzasadnienie działania 

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

Obecnie w Polsce niezbędne jest zidentyfikowanie kierunków badań naukowych i prac rozwojowych 
mających na celu zdynamizowanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego dla poprawy jakości życia 
polskiego społeczeństwa. Wybór takich priorytetów pozwoli na racjonalne wykorzystywanie wyników 
badań w praktyce i stworzenie dla nich preferencji w przydziale środków budżetowych, co posłuży 
zracjonalizowaniu wykorzystania tych środków. Ważnym narzędziem, które umożliwi wskazanie polskich 
priorytetów badawczych, wspieranym w ramach niniejszego działania jest metoda foresight. Oczekuje się, 
że 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 dużych, multidyscyplinarnych projektów badawczych mających strategiczne znaczenie dla 
gospodarczego rozwoju Polski. 

W działaniu 1.1. możliwe będzie wsparcie projektów indywidualnych, szczególnie istotnych dla budowy 
gospodarki opartej na wiedzy, których wdrożenie przyczyni się w największym stopniu do osiągnięcia 
celów PO IG. Projekty te powinny w jak największy sposób przyczyniać się do realizacji założeń 
zawartych w Strategii Rozwoju Kraju oraz  wpisywać się w obszary tematyczne określone w PO IG.  

Projekt systemowy MNiSW realizowany w ramach poddziałania 1.1.3 ma przede wszystkim na celu 
dostarczenie informacji o najbardziej efektywnych rozwiązaniach organizacyjnych (również w zakresie 
finansowania) sektora B+R, możliwych do adaptacji i gotowych do wdrożenia poprzez odpowiednie 
regulacje i rozwiązania instytucjonalne. W ramach projektu systemowego MNiSW możliwa będzie także 
realizacja programów i przedsięwzięć ministra właściwego ds. nauki, w tym w szczególności 
przedsięwzięcia ministra stanowiącego kontynuację Narodowego Programu Foresight. Długoterminowym 
oddziaływaniem projektu będzie bardziej efektywne wykorzystywanie finansów publicznych w zakresie 
środków na naukę oraz zwiększenie stopnia komercjalizacji wyników badań naukowych i prac 
rozwojowych.  

13.  Komplementarność z innymi działaniami i 
priorytetami 

Działanie jest komplementarne z instrumentami wsparcia przewidzianymi w Regionalnych Programach 
Operacyjnych.  
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14.  Przykładowe rodzaje projektów  

W ramach działania przewiduje się następujące typy projektów: 

Poddziałanie 1.1.1. Projekty  badawcze7 z wykorzystaniem metody foresight  

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, 

-  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: 

-  projektów badawczych w ramach strategicznych programów badań naukowych i prac 
rozwojowych w obszarach tematycznych określonych w PO IG i zgodnych z Krajowym 
Programem Badań Naukowych i Prac Rozwojowych oraz  

-  projektów badawczych w obszarach tematycznych określonych w PO IG, umieszczonych na Liście 
projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-
2013, zgodnie z Załącznikiem nr 4.5 Lista projektów indywidualnych. 

Poddziałanie 1.1.3. Projekty systemowe 

Zarządzanie badaniami naukowymi i ich wynikami poprzez realizację projektu systemowego MNiSW. 

15.  

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy struktu ralnych8 
a Temat priorytetowy 01 – Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych 

b Temat priorytetowy (dla interwencji 
cross-financing) 

74 – Rozwój potencjału ludzkiego w zakresie badań i innowacji, w szczególności poprzez studia 
podyplomowe i szkolenia naukowców oraz poprzez współpracę sieciową między uczelniami, ośrodkami 
badawczymi i przedsiębiorstwami. 

c Forma finansowania 01 – Pomoc bezzwrotna 

                                                 
7 Projekt badawczy – należy 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 wdrażania wszystkich działań w ramach 1. i 2. priorytetu PO IG). 
8 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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d Typ obszaru 00 – Nie dotyczy 
e Działalność gospodarcza 00 – Nie dotyczy 
f Lokalizacja NUTS 0 

16.  Lista wydatków kwalifikowanych w ramach 
działania 

Lista wydatków kwalifikowanych w ramach działania znajduje się w Wytycznych dotyczących 
kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. 

17.  Zakres stosowania cross-financingu  Szkolenia pracowników zaangażowanych w realizację projektów systemowych 

18.  

Beneficjenci 

a Typ beneficjentów  

Poddziałanie 1.1.1: 
- jednostki naukowe, w tym wchodzące w skład konsorcjów naukowych9 i konsorcjów naukowo-
przemysłowych10 (z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych),  
- uczelnie, 
- Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,  
- podmioty realizujące projekty foresight (podmioty nie działające dla zysku, np. fundacje i 
stowarzyszenia),  
- samorząd województwa,  
- spółki powołane z udziałem wyżej wymienionych podmiotów nie działające dla zysku11. 
Poddziałanie 1.1.2: 
- jednostki naukowe, w tym wchodzące w skład konsorcjów naukowych i konsorcjów naukowo-
przemysłowych (z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych),  
- uczelnie, 
- Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,  
- spółki powołane z udziałem wyżej wymienionych podmiotów nie działające dla zysku. 
Poddziałanie 1.1.3.: 
- minister właściwy ds. nauki. 

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

j.w. 

                                                 
9 Konsorcjum naukowe – grupa jednostek naukowych podejmujących na podstawie umowy wspólne przedsięwzięcie obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe lub inwestycje 
służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (jest to „konsorcjum naukowe” w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania 
nauki). W przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum – umowa zawierana jest z Koordynatorem konsorcjum/Liderem (Beneficjentem), który ponosi odpowiedzialność za 
utrzymanie celów Projektu oraz terminową realizację zadań przez wszystkich członków konsorcjum.   
10 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 służące potrzebom badań naukowych lub prac 
rozwojowych (jest to „konsorcjum naukowe” w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki). Uwaga: Ponieważ w Działaniu 1.1. 
pomoc publiczna nie występuje, przedsiębiorcy wchodzący w skład konsorcjum nie mogą mieć preferencyjnego dostępu do infrastruktury badawczej dofinansowanej w ramach 
projektu, ani do wyników przeprowadzonych badań. W przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum – umowa zawierana jest z Koordynatorem konsorcjum/Liderem 
(Beneficjentem), który ponosi odpowiedzialność za utrzymanie celów Projektu oraz terminową realizację zadań przez wszystkich członków konsorcjum 
11 Uwaga: Ponieważ w Działaniu 1.1. pomoc publiczna nie wystepuje,  udziałowcy spółki nie mogą mieć preferencyjnego dostępu do infrastruktury badawczej wspartej w ramach 
projektu, ani do wyników przeprowadzonych badań. 
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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 wdrażania działań. 

Część finansowa 
20.  Alokacja finansowa na działanie ogółem 485 312 916 euro 

21.  Wkład ze środków unijnych na działanie 412 515 979 euro  

22.  Wkład ze środków publicznych krajowych na 
działanie 

72 796 937 euro  

23.  Przewidywana wielkość środków prywatnych 
na działanie 

-- 

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

85%  

25.  
Minimalny wkład własny beneficjenta (%) 0% (wkład krajowy w wysokości 15% wydatków kwalifikowalnych zostanie zapewniony dla wszystkich 

projektów ze środków części 28 budżetu państwa przeznaczonych na zapewnienie krajowego wkładu 
publicznego). 

26.  Pomoc publiczna 

W działaniu 1.1 pomoc publiczna nie występuje. Wyniki uzyskane w efekcie realizacji projektów 
badawczych nie będą bezpośrednio wdrażane 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. 

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 dofinansowania Zaliczka/Refundacja/ wydatki ponoszone ze środków budżetowych będących w dyspozycji beneficjenta 
31.  Wysokość udziału cross-financingu (%) Do 5% alokacji na działanie  
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DZIAŁANIE 1.2 Wzmocnienie 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 
Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności  
i Innowacyjności  

5.  Instytucja Pośrednicząca Narodowe Centrum Badań i Rowoju  

6.  Instytucja Wdra żająca / Instytucja 
Pośrednicząca II stopnia  

Nie dotyczy – Instytucja Pośrednicząca nie deleguje zadań do instytucji wdrażającej. 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 84, poz. 712, z późn. zm.), tj. jako cztery projekty indywidualne Fundacji na 
rzecz Nauki Polskiej 

7.  Instytucja Certyfikuj ąca  
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 zatwierdzanie 
wydatków wynikających z wniosków 
beneficjenta o płatność oraz zlecanie wypłaty 
dofinansowania na rzecz beneficjentów 

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

11.  Numer i nazwa działania 1.2. Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki 

12.  Cel i uzasadnienie działania 

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. 
Można uznać, że jest ona także jedną z przyczyn niskiego poziomu współpracy między sferą B+R  
i gospodarką. Dlatego w ramach niniejszego działania wspierane będą działania ukierunkowane na 
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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 także z początkowym etapem tworzenia lub uruchamiania nowych technologii, urządzeń 
czy usług oraz finansowanie badań naukowych z udziałem studentów i doktorantów oraz uczestników 
staży podoktorskich w najlepszych zespołach badawczych w kraju. Prowadzone będzie także 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, również 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 złożone 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. 

Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki w Polsce osiągnięte zostanie także przez zaangażowanie 
w pracę naukową w Polsce młodych uczonych, którzy realizowali prace doktorskie za granicą lub 
odbywali za granicą staż podoktorski oraz naukowców, którzy zamierzają powrócić do pracy naukowej po 
przerwie spowodowanej opieką nad dzieckiem lub kontynuować prace naukową przez okres ciąży. 

13.  Komplementarność z innymi działaniami i 
priorytetami 

Działanie jest komplementarne ze wsparciem przewidzianym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki w IV priorytecie „Szkolnictwo wyższe i nauka” 

14.  Przykładowe rodzaje projektów  

W ramach działania dofinansowywane będą programy realizowane przez beneficjenta projektu 
indywidualnego, umieszczone na Liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, zgodnie z Załącznikiem nr 4.5 Lista projektów 
indywidualnych, obejmujące konkursy na: 

1. Projekty aplikacyjne realizowane przez studentów, absolwentów i doktorantów, mające 
zastosowanie w gospodarce; 

2. Projekty, w których uczestniczą studenci, doktoranci i uczestnicy staży 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. 

5. Projekty realizowane przez młodych naukowców przyjeżdżających do Polski z zagranicy; 
6. Projekty realizowane przez naukowców powracających do pracy naukowej po przerwach 

związanych z opieką nad dzieckiem oraz wsparcie w trakcie realizacji projektów naukowych dla 
kobiet w ciąży. 

15.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy struktu ralnych 
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a Temat priorytetowy  01 – Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych 

b Temat priorytetowy (dla interwencji 
cross-financing) 

74 – Rozwój potencjału ludzkiego w zakresie badań i innowacji, w szczególności poprzez studia 
podyplomowe i szkolenia naukowców oraz poprzez współpracę sieciową między uczelniami, ośrodkami 
badawczymi i przedsiębiorstwami. 

c Forma finansowania 01 – Pomoc bezzwrotna 

d Typ obszaru 00 – Nie dotyczy 
e Działalność gospodarcza 00 – Nie dotyczy 
f Lokalizacja NUTS 0 

16.  Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach 
działania 

Lista wydatków kwalifikowanych w ramach działania znajduje się w Wytycznych dotyczących 
kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. 

17.  Zakres stosowania cross-financingu 
Stypendium dla studenta, absolwenta doktoranta, osoby odbywającej staż podoktorski lub uczonego  
z zagranicy, w zakresie odpowiadającym realizacji projektu. 

18.  

Beneficjenci 

a Typ beneficjentów  
Beneficjent projektu indywidualnego, wskazany w Programie Operacyjnym (nie będący jednostką 
naukową) – Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej 

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

Jednostki naukowe, uczelnie, spółki powołane z udziałem jednostek naukowych lub uczelni nie działające 
dla zysku, studenci, absolwenci12 i doktoranci, uczeni, zespoły naukowców 

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 wdrażania działań. 

Część finansowa 
20.  Alokacja finansowa na działanie ogółem 100 746 445 euro 
21.  Wkład ze środków unijnych na działanie 85 634 478 euro 

22.  Wkład ze środków publicznych krajowych na 
działanie 

15 111 967 euro 

23.  Przewidywana wielkość środków prywatnych 
na działanie 

-- 

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

85% 

25.  
Minimalny wkład własny beneficjenta (%) 0 % (wkład krajowy w wysokości 15% wydatków kwalifikowalnych zostanie zapewniony dla wszystkich 

projektów ze środków części 28 budżetu państwa przeznaczonych na zapewnienie krajowego wkładu 
publicznego). 

26.  Pomoc publiczna  Nie dotyczy 

27.  Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności 
wydatków 

1 stycznia 2007 r. 

                                                 
12 Odbiorcami ostatecznymi mogą być absolwenci studiów magisterskich do 3 lat po ukończeniu studiów (liczone od daty wystawienia dyplomu ukończenia studiów) pod 
warunkiem, że są zatrudnieni na etacie naukowo-dydaktycznym lub naukowo – technicznym w jednostce naukowej. 
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28.  Minimalna / Maksymalna wartość projektu Nie dotyczy 

29.  Minimalna / Maksymalna kwota 
dofinansowania 

Nie dotyczy 

30.  Forma dofinansowania Zaliczka/Refundacja 
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 
Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności  
i Innowacyjności  

5. Instytucja Pośrednicząca Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  

6. Instytucja Wdra żająca / Instytucja 
Pośrednicząca II stopnia  

Ośrodek Przetwarzania Informacji – dla projektów wybieranych w trybie konkursowym 
Brak – dla projektów indywidualnych oraz konkursu w ramach Poddziałania 1.3.1 PO IG organizowanego 
w 2012 r. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 

7. Instytucja Certyfikuj ąca  
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 zatwierdzanie 
wydatków wynikających z wniosków 
beneficjenta o płatność oraz zlecanie wypłaty 
dofinansowania na rzecz beneficjentów 

Ośrodek Przetwarzania Informacji – dla projektów wybieranych w trybie konkursowym 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – dla projektów indywidualnych oraz konkursu w ramach 
Poddziałania 1.3.1 PO IG organizowanego w 2012 r. przez NCBR. 

11. Numer i nazwa działania 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe 

12. Cel i uzasadnienie działania 

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 podaż 
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nowych, innowacyjnych rozwiązań przydatnych przedsiębiorcom, jak również kreowanie zapotrzebowania 
przedsiębiorców na te prace. Tego typu instrumentem finansowanym w ramach niniejszego działania,  
a będącym swego rodzaju pomostem między badaniami przemysłowymi a wdrożeniami, są projekty 
rozwojowe opracowywane przez jednostki naukowe. Mają one aplikacyjny charakter i są ukierunkowane na 
bezpośrednie zastosowanie w praktyce na potrzeby branży/gałęzi gospodarki. Mogą one mieć także 
szczególny wymiar społeczny – zastosowanie ich wyników powinno przyczyniać się do rozwiązywania 
najbardziej aktualnych problemów społecznych. 

Finansowanie takich projektów powinno umożliwi ć przedsiębiorcom efektywniejszą i szybszą realizację 
projektów celowych – instrumentu umożliwiającego zdobywanie nowych narzędzi i produktów dla rozwoju 
ich działalności i pozycji konkurencyjnej na rynku.  

Instrumentem, który w szczególności przyczyni się do zwiększenia motywacji jednostek naukowych do 
podejmowania współpracy z przedsiębiorcami oraz zminimalizuje ryzyko finansowania prac B+R, które nie 
przyniosą wartości dodanej dla gospodarki, jest wprowadzony w 2012 r. w Poddziałaniu 1.3.1 nowy 
instrument wsparcia, przewidujący finansowanie badań przemysłowych lub prac rozwojowych 
realizowanych przez publiczne organizacje badawcze13 we współpracy z konkretnym przedsiębiorcą.  

Zacieśnienie współpracy sektora nauki i przedsiębiorstw wymaga również podjęcia działań wspierających 
komercjalizację i upowszechnianie wyników prac B+R. Służyć 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 
(dofinansowana będzie opłata za pierwszy okres ochronny, natomiast wsparciu nie będzie podlegać 
finansowanie opłat za kolejne okresy ochronne). 

13. Komplementarność z innymi działaniami i 
priorytetami 

Działanie jest komplementarne z instrumentami wsparcia przewidzianymi w ramach działania 1.4 PO IG.  

                                                 
13  „Organizacja badawcza” w rozumieniu art. 30 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym 

rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).  
Zgodnie z ww. regulacją art. 30 „organizacja badawcza” oznacza podmiot (prawa publicznego lub prywatnego) taki jak wyższa uczelnia czy instytut naukowo-badawczy, 
niezależnie od jego statusu prawnego lub sposobu finansowania,  którego głównym celem jest prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych lub eksperymentalnych 
prac rozwojowych oraz rozpowszechnianie ich wyników poprzez działalność dydaktyczną, publikacje lub transfer technologii. Wszystkie zyski są reinwestowane w działalność 
badawczą, rozpowszechnianie jej wyników lub dydaktykę. Przedsiębiorstwa mogące wywierać wpływ na taką organizację w roli, na przykład, jej udziałowców/ akcjonariuszy 
czy członków nie mają preferencyjnego dostępu do potencjału badawczego tej organizacji ani do wyników prowadzonych przez nią badań.  
Do kategorii „publicznych organizacji badawczych” zalicza się jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. od a) do c) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 
finansowania nauki, tj. instytuty badawcze, podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni oraz instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk. 
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14. Przykładowe rodzaje projektów 

Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe  

Dofinansowanie projektów badawczych o charakterze aplikacyjnym, ukierunkowanych na bezpośrednie 
zastosowanie w praktyce na potrzeby branży / 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. 
W organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w 2012 r. konkursie w Poddziałaniu 1.3.1 
POIG przewidziany został nowy instrument wsparcia, polegający na dofinansowaniu projektów badawczych 
realizowanych przez publiczne organizacje badawcze we współpracy z konkretnym przedsiębiorcą.  

W ramach poddziałania realizowane będą także projekty umieszczone na Liście projektów indywidualnych 
dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, zgodnie z Załącznikiem nr 4.5 
Lista projektów indywidualnych. 

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 struktu ralnych 
a Temat priorytetowy  01 – Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych 

b Temat priorytetowy (dla interwencji 
cross-financing) 

Nie dotyczy 

c Forma finansowania 01 – Pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru 00 – Nie dotyczy 
e Działalność gospodarcza 00 – Nie dotyczy 
f Lokalizacja NUTS 0 

16. Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach 
działania  

W przypadku konkursów ogłaszanych przed 2012 r. oraz projektów indywidualnych: 
Lista wydatków kwalifikowanych w ramach działania znajduje się w Wytycznych dotyczących 
kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. 
W przypadku konkursów ogłaszanych przez Narodowe  Centrum Badań i Rozwoju od 2012 r. 
w ramach Poddziałania 1.3.1 POIG: 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r.  
w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju .(Dz. U. Nr 215, poz. 1411, z późn. zm.) 

17. Zakres stosowania cross-financingu  Nie dotyczy 
18. Beneficjenci 
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a Typ beneficjentów  

W przypadku konkursów ogłaszanych przed 2012 r. oraz projektów indywidualnych: 
- jednostki naukowe, w tym wchodzące w skład konsorcjów naukowych i konsorcjów naukowo-
przemysłowych14 (z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych),  
- uczelnie,  
- spółki powołane z udziałem ww. podmiotów nie działające dla zysku15. 
W przypadku konkursów organizowanych w poddziałaniu 1.3.1 przez Narodowe Centrum Badań i 
Rozwoju od 2012 r.: 
- publiczne organizacje badawcze (tj. instytuty badawcze, uczelnie, instytuty naukowe Polskiej Akademii 
Nauk), będące liderem konsorcjów naukowo-przemysłowych16.  
 Warunkiem udziału w konkursie jest uprzednie zawarcie przez organizację badawczą umowy konsorcjum z 
przedsiebiorcą, który będzie beneficjentem pomocy publicznej w ramach projektu. 

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

przedsiębiorcy 

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 wdrażania działań. 

Część finansowa 
20. Alokacja finansowa na działanie ogółem 384 409 069 euro 
21. Wkład ze środków unijnych na działanie 326 747 709 euro 

22. Wkład ze środków publicznych krajowych na 
działanie 

57 661 360 euro 

23. Przewidywana wielkość środków prywatnych 
na działanie 

-- 

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

85%  

25. 

Minimalny wkład własny beneficjenta (%) W przypadku konkursów ogłaszanych przed 2012 r. oraz projektów indywidualnych: 
0% (wkład krajowy w wysokości 15% wydatków kwalifikowalnych zostanie zapewniony dla wszystkich 
projektów ze środków części 28 budżetu państwa przeznaczonych na zapewnienie krajowego wkładu 
publicznego) 
W przypadku konkursów ogłaszanych przez Narodowe  Centrum Badań i Rozwoju od 2012 r. 
w ramach Poddziałania 1.3.1 POIG: 

                                                 
14 Definicje konsorcjum naukowego oraz konsorcjum naukowo-przemysłowego -  patrz przypisy w pkt 18a dla Działania 1.1. Uwaga: Ponieważ w Działaniu 1.3. pomoc publiczna 
nie występuje, przedsiębiorcy wchodzący w skład konsorcjum naukowo-przemysłowego nie mogą mieć preferencyjnego dostępu do infrastruktury badawczej dofinansowanej w 
ramach projektu, ani do wyników przeprowadzonych badań. Wyjątek stanowią jedynie konkursy ogłaszane od 2012 r., w których zaplanowano udzielanie pomocy publicznej 
przedsiębiorcom z tytułu dostępu do wyników prac B+R przeprowadzonych przez organizację badawczą. 
15 Uwaga: Ponieważ w Działaniu 1.3. pomoc publiczna nie wystepuje,  udziałowcy spółki nie mogą mieć preferencyjnego dostępu do infrastruktury badawczej wspartej w ramach 
projektu, ani do wyników przeprowadzonych badań. 
16 Definicja konsorcjum naukowo-przemysłowego -  patrz przypis w pkt 18a dla Działania 1.1.  
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przewiduje się udzielanie pomocy publicznej przedsiębiorcom. Regulacje odnoszące się do intensywności 
udzielanego wsparcia określone zostały w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za 
pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 215, poz. 1411, z późn. zm.). 

26. Pomoc publiczna 

W przypadku konkursów ogłaszanych przed 2012 r. oraz projektów indywidualnych: 
W działaniu 1.3 pomoc publiczna nie występuje. Wyniki uzyskane w efekcie realizacji projektów 
rozwojowych nie będą bezpośrednio wdrażane 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 powyższa klauzula 
powinna zostać ujęta w umowie konsorcjum albo umowie spółki. 
W przypadku konkursów ogłaszanych przez Narodowe  Centrum Badań i Rozwoju od 2012 r. 
w ramach Poddziałania 1.3.1 POIG: 
Wsparcie w ramach konkursu przewiduje pomoc publiczną dla przedsiębiorców, udzielaną zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie 
warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 215, poz. 1411, z późn. zm.). Wielkość udzielonej przedsiębiorcy 
pomocy publicznej ustala się na podstawie wartości dofinansowania projektu ze środków publicznych. 
Pomoc udzielana jednostce naukowej (liderowi konsorcjum) nie będzie stanowiła pomocy publicznej. 

27. 

Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności 
wydatków 

1 stycznia 2007 r. - w odniesieniu do konkursów ogłaszanych przed 2012 r. oraz projektów indywidualnych. 
W przypadku konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju od 2012 r.  
w ramach Poddziałania 1.3.1 POIG: zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy 
de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju .(Dz. U. Nr 215, poz. 1411, z późn. 
zm.) 

28. 
Minimalna / Maksymalna wartość projektu W przypadku konkursów ogłaszanych przed 2012 r. oraz projektów indywidualnych:  nie dotyczy. 

W przypadku konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju od 2012 r. 
konkursu w ramach Poddziałania 1.3.1 POIG maksymalna wartość projektu: nie dotyczy 

29. 

Minimalna / Maksymalna kwota 
dofinansowania 

W przypadku konkursów ogłaszanych przed 2012 r. oraz projektów indywidualnych:  nie dotyczy. 
W przypadku konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju od 2012 r. 
konkursu w ramach Poddziałania 1.3.1 POIG: 

Maksymalna kwota dofinansowania nie może przekroczyć progów pomocy powodującyvh obowiązek 
notyfikacji, określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 
2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publiczneji pomocy de minimis za pośrednictwem 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

30. Forma dofinansowania Zaliczka/Refundacja 
31. Wysokość udziału cross-financingu (%) 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 Zarządzania Programami Konkurencyjności  
i Innowacyjności  

5.  Instytucja Pośrednicząca Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  

6.  Instytucja Wdra żająca / Instytucja 
Pośrednicząca II stopnia  

 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – dla projektów wybranych w trybie konkursowym przed 2012 
r. 
Brak – dla projektów indywidualnych oraz projektów wybranych w konkursach organizowanych  przez 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju od 2012 r.     

7.  Instytucja Certyfikuj ąca  
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 zatwierdzanie 
wydatków wynikających z wniosków 
beneficjenta o płatność oraz zlecanie wypłaty 
dofinansowania na rzecz beneficjentów 

 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – dla projektów wybranych w trybie konkursowym przed 2012 
r. 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – dla projektów indywidualnych oraz projektów wybranych 
w konkursach organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju od 2012 r. 
 

11.  Numer i nazwa działania 1.4 Wsparcie projektów celowych 

12.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest podniesienie innowacyjności przedsiębiorców dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac 
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B+R, będących wynikiem projektu realizowanego w ramach działania 1.4. 

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 
umożliwiającego zdobywanie przez nich nowych, innowacyjnych narzędzi i produktów dla rozwoju ich 
działalności i pozycji konkurencyjnej na rynku. 

Jednym z takich instrumentów są projekty celowe, których podstawą są właśnie prace B+R, służące 
zaspokojeniu konkretnych potrzeb danego przedsiębiorcy.  Projekt celowy składa się z dwóch zasadniczych 
faz – badawczej, obejmującej badania przemysłowe lub prace rozwojowe oraz części wdrożeniowej. 
Przedsiębiorca, który otrzyma wsparcie w ramach tego działania będzie mógł sam zdecydować 
o wykonawcy prac B+R – może przeprowadzić je sam, jeśli dysponuje bazą infrastrukturalną i innymi 
niezbędnymi zasobami lub może zlecić je jednostce naukowej lub przedsiębiorcy, sieci naukowej czy 
konsorcjum naukowo-przemysłowemu  lub spółce powołanej z udziałem tych jednostek nie działającej dla 
zysku. Prace B+R w ramach projektu celowego mogą być również realizowane przez beneficjenta wspólnie 
z innym przedsiębiorcą lub organizacją badawczą17.W odniesieniu do konkursów ogłaszanych przez 
PARP przed 2012 r. oraz projektów indywidualnych: 

Wsparcie na realizację projektów celowych może być udzielone z przeznaczeniem na badania przemysłowe 
lub prace rozwojowe (w ramach działania 1.4) lub - wdrożenie wyników tych badań lub prac w działalności 
gospodarczej (w ramach działania 4.1). 

W przypadku ogłoszenia konkursu obejmującego jednocześnie działanie 1.4 i 4.1, wnioskodawca będzie 
składał jeden wniosek obejmujący całość projektu celowego. 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 wdrożenia oraz wdrożenie wyników projektu celowego. 
Uzyskanie wsparcia w ramach działania 4.1 uwarunkowane będzie pomyślnym zakończeniem pierwszej 
fazy realizacji projektu celowego, finansowanego w ramach działania 1.4. Montaż finansowy w ramach 
realizacji projektu będzie odbywał się na poziomie Instytucji Wdrażającej. 

W przypadku ogłoszenia konkursu w celu udzielenia wsparcia wyłącznie na fazę badawczą projektu 
celowego (ze środków działania 1.4), wsparcie na ten cel może być udzielone pod warunkiem zobowiązania 
się przedsiębiorcy do wdrożenia wyników tych badań lub prac ze środków własnych lub innego 
finansowania zewnętrznego.  

Składany wniosek podlegał będzie całościowej ocenie obejmującej zarówno część badawczą, jak 
i wdrożeniową (integralną częścią projektu celowego jest powstałe w jego wyniku wdrożenie). 

                                                 
17 Zgodnie z art. 30 pkt 1 Rozporzadzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6.08.2008 r. organizacja badawcza oznacza podmiot (prawa publicznego lub prywatnego) taki jak wyższa uczelnia czy 
instytut naukowo-badawczy, niezależnie od jego statusu prawnego lub sposobu finansowania, którego głównym celem jest prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych lub 
eksperymentalnych prac rozwojowych oraz rozpowszechnianie ich wyników przez działalność dydaktyczną, publikacje lub transfer technologii. Wszystkie zyski sa reinwestowane w działalność 
badawczą, rozpowszechnianie jej wyników lub dydaktykę. Przedsiębiorstwa mogące wywierać wpływ na taką organizację w roli, np. jej udziałowców/akcjonariuszy czy członków nie mają 
preferencyjnego dostępu do potencjału badawczego tej organizacji ani do wyników prowadzonych przez nią badań.  
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Przedmiotem oceny będzie zarówno poziom naukowy i innowacyjność proponowanych rozwiązań, jak i 
możliwość dokonania wdrożenia, zarówno pod względem technicznym jak i ekonomicznym. Za wdrożenie 
wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych uznaje się wprowadzenie ich do własnej 
działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub ich sprzedaż w celu  wprowadzenia do działalności 
gospodarczej innego przedsiębiorcy.    

W przypadku konkursów obejmujących działanie 1.4 oraz 4.1,Wnioskodawca może zrezygnować z 
dofinansowania wdrożenia (skorzystać wyłącznie ze środków pochodzących z działania 1.4), jednak i w 
tym przypadku ocenie będzie podlegać całość procesu badawczo-wdrożeniowego. (tj. zarówno projekt 
realizowany w działaniu 1.4 jak i 4.1).  

Zarówno w przypadku ogłoszenia konkursu przewidującego wsparcie jedynie części badawczej projektu 
celowego jak i w przypadku rezygnacji wnioskodawcy z dofinansowania części wdrożeniowej, 
przedsiębiorca będzie zobowiązany do realizacji całości projektu celowego (tj. do wdrożenia części 
badawczej). Brak wdrożenia wyników z przyczyn innych niż określone poniżej, będzie skutkować 
koniecznością zwrotu środków otrzymanych w ramach działania 1.4, zgodnie z odrębnymi zasadami. 
Przerwanie realizacji projektu celowego nie skutkuje koniecznością zwrotu środków uzyskanych na jego 
realizację w przypadku, jeśli w trakcie realizacji projektu w ramach działania 1.4 lub po zakończeniu jego 
realizacji okaże się, że warunki rynkowe zmieniły się na tyle, że wdrożenie nie ma sensu z ekonomicznego 
punktu widzenia. Weryfikacja zasadności i opłacalności wdrożenia dokonywana jest na podstawie analizy 
ekonomicznej i badań rynkowych. Projekty celowe umieszczone na Liście projektów indywidualnych dla 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, zgodnie z Załącznikiem nr 4.5 Lista 
projektów indywidualnych, otrzymują dofinansowanie jedynie dla części badawczej realizowanego 
przedsięwzięcia. 

W odniesieniu do konkursu organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w 2012 r. 

Wsparcie na realizację projektów celowych może być udzielone z przeznaczeniem na badania przemysłowe 
lub prace rozwojowe, tj. wyłącznie na fazę badawczą projektu celowego (dofinansowaną ze środków 
działania 1.4).Wsparcie na ten cel może być przyznane pod warunkiem zobowiązania się przedsiębiorcy do 
wdrożenia wyników tych badań lub prac ze środków własnych lub innego finansowania zewnętrznego.  

Składany wniosek podlegał będzie całościowej ocenie obejmującej zarówno część badawczą, jak 
i wdrożeniową (integralną częścią projektu celowego jest powstałe w jego wyniku wdrożenie). 
Przedmiotem oceny będzie zarówno poziom innowacyjności proponowanych rozwiązań jak i możliwość 
dokonania wdrożenia, zarówno pod względem technicznym jak i ekonomicznym.  

Za wdrożenie wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych uznaje się wprowadzenie ich do 
własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub ich sprzedaż w celu  wprowadzenia do działalności 
gospodarczej innego przedsiębiorcy.    

Przedsiębiorca będzie zobowiązany do realizacji całości projektu celowego (tj. do wdrożenia wyników prac 
B+R powstałych w efekcie realizacji części badawczej). Brak wdrożenia wyników z przyczyn innych niż 
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określone poniżej, będzie skutkować koniecznością zwrotu środków otrzymanych w ramach działania 1.4, 
zgodnie z odrębnymi zasadami. Przerwanie realizacji projektu celowego nie skutkuje koniecznością zwrotu 
środków uzyskanych na jego realizację w przypadku, jeśli w trakcie realizacji projektu w ramach działania 
1.4  lub po zakończeniu jego realizacji okaże się, że warunki rynkowe zmieniły się na tyle, że wdrożenie nie 
ma sensu z ekonomicznego punktu widzenia. Weryfikacja zasadności i opłacalności wdrożenia dokonywana 
jest na podstawie analizy ekonomicznej i badań rynkowych. 

W odniesieniu do konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju od 2013 r. 

Wsparcie na realizację projektów celowych może być udzielone z przeznaczeniem na badania przemysłowe 
lub prace rozwojowe, tj. wyłącznie na fazę badawczą projektu celowego. Wsparcie na ten cel może być 
przyznane pod warunkiem zobowiązania się przedsiębiorcy do wdrożenia wyników tych badań lub prac ze 
środków własnych lub innego finansowania zewnętrznego. 

Składany wniosek podlegał będzie całościowej ocenie obejmującej zarówno część badawczą,  
jak i wdrożeniową (integralną częścią projektu celowego jest powstałe w jego wyniku wdrożenie). 
Przedmiotem oceny będzie zarówno poziom innowacyjności proponowanych rozwiązań jak i możliwość 
dokonania wdrożenia, zarówno pod względem technicznym jak i ekonomicznym. 

Za wdrożenie wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych uznaje się wprowadzenie ich do 
własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub ich sprzedaż w celu wprowadzenia do działalności 
gospodarczej innego przedsiębiorcy.    

Przedsiębiorca będzie zobowiązany do realizacji całości projektu celowego (tj. do wdrożenia wyników prac 
B+R powstałych w efekcie realizacji części badawczej). Brak wdrożenia wyników z przyczyn innych niż 
określone poniżej, będzie skutkować koniecznością zwrotu środków otrzymanych, zgodnie z odrębnymi 
zasadami. Przerwanie realizacji projektu celowego nie skutkuje koniecznością zwrotu środków uzyskanych 
na jego realizację w przypadku, jeśli w trakcie realizacji projektu w ramach działania 1.4  POIG lub po 
zakończeniu jego realizacji okaże się, że warunki rynkowe zmieniły się na tyle, że wdrożenie nie jest 
celowe z ekonomicznego punktu widzenia. Weryfikacja zasadności i opłacalności wdrożenia dokonywana 
jest na podstawie analizy ekonomicznej i badań rynkowych. 

Realizacja projektów, wyłonionych w konkursach, przyczyni się do wzmocnienia współpracy pomiędzy 
polskim biznesem i środowiskiem naukowym, pobudzania inwestowania przez przedsiębiorców  
w działalność badawczo - rozwojową oraz wspierania komercjalizacji wyników prac B+R. 

Organizowane od 2013 r. nabory wniosków cechować będzie szczególnie szybka ocena i usprawnienie 
udzielania dofinansowania na rzecz innowacyjnych projektów. Rozwiązanie to pozwoli na uzyskanie przez 
przedsiębiorcę szybkiego rozstrzygnięcia co do tego, czy zostanie mu udzielona pomoc na realizację 
projektu B+R.  

Skrócenie czasu oceny wniosków o dofinansowanie wychodzi naprzeciw postulatom wnioskodawców 
wielokrotnie podnoszonym w kontaktach z przedstawicielami instytucji zaangażowanych we wdrażanie 
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funduszy europejskich. Długi czas oczekiwania na wyniki oceny i informację o przyznaniu dofinansowania 
wpływa na dalsze działania wnioskodawców i powoduje opóźnienia w realizacji projektu. 
Przede wszystkim jednak uzyskanie przez przedsiębiorcę szybkiego rozstrzygnięcia co do tego, czy otrzyma 
on dofinansowanie projektu ma szczególne znaczenie w przypadku projektów przewidujących prace nad 
rozwiązaniami o charakterze innowacyjnym, które mogą ulec dezaktualizacji, a co za tym idzie 
spowodować nieopłacalność wdrożenia wyników prac B+R. 

13.  Komplementarność z innymi działaniami i 
priorytetami 

Działanie jest komplementarne z działaniem 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R oraz  instrumentami 
wsparcia przewidzianymi w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.  

Pomoc w ramach POIG może być udzielona w zakresie wytwarzania produktów nie objętych załącznikiem 
I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. W ramach działania dopuszczalne jest również 
wsparcie dla projektów związanych z przetwórstwem produktów rolnych i obrotem tymi produktami, przy 
czym w przypadku przedsiębiorców, którzy zatrudniają mniej niż 750 pracowników lub których roczny 
obrót nie przekracza równowartości w złotych 200 mln euro – z zastrzeżeniem 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 
„Zwi ększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2007 r. Nr 200, poz. 1444, z późn. zm.). 

14.  Przykładowe rodzaje projektów 

Działanie będzie realizowane poprzez dofinansowanie projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne, 
technologiczne lub organizacyjne (badania przemysłowe lub prace rozwojowe) prowadzone przez 
przedsiębiorców – samodzielnie lub na zlecenie przedsiębiorców przez jednostki naukowe bądź innych 
przedsiębiorców posiadających zdolność do realizacji prac badawczych.  

Od 2010 r. wprowadzono możliwość realizowania badań przemysłowych lub prac rozwojowych przez 
przedsiebiorcę wspólnie z innym przedsiębiorcą lub organizacją badawczą w ramach tzw. „skutecznej 
współpracy”18. 

Działanie 1.4 obejmuje dofinansowanie wydatków do momentu stworzenia prototypu (tj. włącznie ze 

                                                 
18 Zgodnie z par. 15 ust. 1a rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu 
Operacyjnego  Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, intensywnośc wsparcia może zostać zwiększona, jeśli projekt w zakresie badań przemysłowych lub prac rozwojowych obejmuje „efektywną 
współpracę”. 
 „Skuteczna współpraca” przy realizacji badań przemysłowych lub prac rozwojowych pomiędzy co najmniej dwoma niepowiązanymi ze sobą przedsiębiorcami, z wyłączeniem podwykonawstwa, 
występuje, jeśli ł ącznie spełnione sa następujące warunki:  
a) żaden z przedsiębiorców nie ponosi więcej niż 70 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem wspólnie realizowanych badań przemysłowych lub prac rozwojowych, 
b) realizacja badań przemysłowych lub prac rozwojowych obejmuje współpracę z co najmniej jednym mikroprzedsiebiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą lub jest realizowana w co najmniej 
dwóch państwach członkowskich UE. 
„Skuteczna współpracą” przy realizacji badań przemysłowych lub prac rozwojowych pomiędzy przedsiębiorcą i organizacją badawczą, z wyłączeniem podwykonawstwa, występuje, jeśli ł ącznie 
spełnione sa następujące warunki:  
a) organizacja badawcza ponosi co najmniej 10 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w zakresie badań przemysłowych lub prac rozwojowych (wydatki te nie podlegają 
dofinansowaniu w ramach działania 1.4.), 
b) organizacja badawcza ma prawo publikowania wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych w zakresie, w jakim pochodzą one z prowadzonych przez tę organizację badań. 
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stworzeniem prototypu).  
 

15.  

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy struktu ralnych 

a Temat priorytetowy  
04 – Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT, w szczególności w MSP (w tym dostęp do usług związanych 
z B+RT w ośrodkach badawczych). 

b Temat priorytetowy (dla interwencji 
cross-financing) 

Nie dotyczy 

c Forma finansowania 01 - Pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru 00 - Nie dotyczy 

e Działalność gospodarcza 

W odniesieniu do konkursów ogłaszanych przed 2012 r.: 

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 2008 r. Nr 68, poz. 414, z późn. zm.). 

W odniesieniu do konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju od 2012 r.: 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r.  
w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publiczneji pomocy de minimis za pośrednictwem 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 215, poz. 1411, z późn. zm.) 

f Lokalizacja  NUTS 0 

16.  Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach 
działania  

W odniesieniu do konkursów ogłaszanych przed 2012 r.: 

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 2008 r. Nr 68, poz. 414, z późn. zm.). 

W odniesieniu do konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju od 2012 r.: 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r.  
w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 215, poz. 1411, z późn. zm.). 

17.  Zakres stosowania cross-financingu Nie dotyczy 

18.  

Beneficjenci 

a Typ beneficjentów  
Przedsiębiorcy  
 

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

j.w. 

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 wdrażania działań. 
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Część finansowa 
20.  Alokacja finansowa na działanie ogółem 446 948 131euro  

21.  Wkład ze środków unijnych na działanie 
379 905 911euro 
 

22.  Wkład ze środków publicznych krajowych na 
działanie 

67 042 220 euro 
 

23.  Przewidywana wielkość środków prywatnych 
na działanie 

--  

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

85% 

25.  

Minimalny wkład własny beneficjenta (%) Wsparcie w ramach działania 1.4 jest pomocą publiczną udzielaną: 

W odniesieniu do konkursów ogłaszanych przed 2012 r.: 

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 2008 r. Nr 68, poz. 414, z późn. zm.). 

W odniesieniu do konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju od 2012 r.: 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r.  
w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.(Dz. U. Nr 215, poz. 1411, z późn. zm.). 

26.  Pomoc publiczna j.w. 

27.  Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności 
wydatków 

j.w. 

28.  Minimalna / Maksymalna wartość projektu 

W przypadku konkursów ogłaszanych przed 2012 r.: 

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 2008 r. Nr 68, poz. 414, z późn. zm.) 

W odniesieniu do konkursu organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w 2012 r.:  

Minimalna warto ść projektu  rozumiana jako wartość wydatków kwalifikowanych: 3 mln PLN. 

Maksymalna wartość projektu celowego (część badawcza i wdrożeniowa):  50 mln EUR.   

W odniesieniu do konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju od 2013 r.  

Minimalna warto ść projektu  rozumiana jako wartość wydatków kwalifikowanych: 1 mln PLN; 

Maksymalna wartość projektu celowego (część badawcza i wdrożeniowa):  50 mln EUR. 
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29.  

Minimalna / Maksymalna kwota 
dofinansowania 

W odniesieniu do konkursów ogłaszanych przed 2012 r.: 

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 2008 r. Nr 68, poz. 414, z późn. zm.). 

W odniesieniu do konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju od 2012 r.: 

Maksymalna kwota dofinansowania nie może przekroczyć progów pomocy powodującyvh obowiązek 
notyfikacji, określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 
2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publiczneji pomocy de minimis za pośrednictwem 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 215, poz. 1411, z późn. zm.). 

30.  Forma dofinansowania Zaliczka/Refundacja 
31.  Wysokość udziału cross-financingu (%) Nie dotyczy  
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DZIAŁANIE 1.5 Projekty systemowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 

 

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 Zarządzania Programami Konkurencyjności  
i Innowacyjności  

5.  Instytucja Pośrednicząca 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  
 

6.  Instytucja Wdra żająca / Instytucja 
Pośrednicząca II stopnia  

Brak  

7.  Instytucja Certyfikuj ąca  
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 zatwierdzanie 
wydatków wynikających z wniosków 
beneficjenta o płatność oraz zlecanie wypłaty 
dofinansowania na rzecz beneficjentów 

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

11.  Numer i nazwa działania 1.5. Projekty systemowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju  

12.  Cel i uzasadnienie działania 
W ramach działania planowana jest realizacja projektów systemowych, mających na celu wypracowanie 
modelowych instrumentów wsparcia sektora B+R w ramach przyszłej perspektywy finansowej na lata 
2014-2020. 
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1. Projekt systemowy: „INNOLOT – Innowacyjne lotnictwo”. 

Celem Projektu jest przetestowanie wsparcia badań naukowych i prac rozwojowych za pośrednictwem 
programu sektorowego19 dofinansowującego zadania wynikające z agendy badawczej platformy 
technologicznej na przykładzie sektora przemysłu lotniczego.  

Realizacja Projektu systemowego służyć będzie stworzeniu bardziej efektywnego systemu finansowania 
badań naukowych i prac rozwojowych w Polsce i jest odpowiedzią na zdiagnozowaną potrzebę ściślejszego 
powiązania systemu finansowania działalności B+R z potrzebami i możliwościami gospodarki oraz 
kierowania strumieni wsparcia na obszary mogące przyczynić się w największym stopniu do rozwoju  
i podniesienia konkurencyjności polskiej gospodarki.  

Polskich przedsiębiorców charakteryzuje niski poziom nakładów na badania i rozwój (na poziomie 0,23% 
PKB w 2011 r.20) oraz niewielki poziom kooperacji w zakresie prowadzonych prac B+R. Czynniki te 
w sposób znaczący utrudniają rozwój inteligentnych specjalizacji opartych o wyniki prowadzonych / 
zamawianych przez przedsiębiorców prac B+R. Stanowi to ograniczenie dla sektorów, dla których rozwój 
nowych produktów i usług jest uwarunkowany rozwojem technologii wymagających znaczących nakładów 
na badania lub/i prace rozwojowe. Przykładem takiego sektora jest sektor przemysłu lotniczego. Dzięki 
współpracy w ramach Polskiej Platformy Technologicznej Przemysłu Lotniczego została uzgodniona 
wspólna agenda badawcza i 19 stycznia 2012 r. Platforma zawarła z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju 
Porozumienie ws. realizacji sektorowego programu INNOLOT.  

Realizacja ww. projektu systemowego ze środków POIG jest zasadna z punktu widzenia celów interwencji 
funduszy strukturalnych zarówno w perspektywie 2007-2013, jak również, w związku z realizacją Strategii 
Europa 2020, a także przyszłej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, której istotnym celem będzie 
wspieranie inteligentnych specjalizacji, zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym. Celem realizacji 
projektu systemowego NCBR będzie przetestowanie, czy wsparcie publiczne dla prac B+R realizowanych 
zgodnie z logiką bottom-up przez samych przedsiębiorców, a przy tym wpisującej się w tematykę 
inteligentnych specjalizacji (smart specialisation) określoną w Krajowym Programie Badań oraz innych 
dokumentach strategicznych przyjętych na poziomie krajowym, jest efektywne, czy przyczynia się do 
wzrostu innowacyjnych rozwiązań budujących przewagi konkurencyjne polskich przedsiębiorców oraz czy 
przyczynia się do zwiększenia zakresu ich własnych nakładów na prace badawczo-rozwojowe.  

Tematyka badawcza zadań realizowanych w ramach testowania programu sektorowego INNOLOT21 jest 
zgodna z opracowanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przyjętym przez Radę Ministrów w 
dniu 16 sierpnia 2011 r. Krajowym Programem Badań, w zakresie następujących interdyscyplinarnych 

                                                 
19 Narzędzie, jakim jest program sektorowy, wspiera tworzone oddolnie agendy badawcze, integrujące dany sektor (przedsiębiorstwa duże jak i MŚP oraz współpracujące z nimi 
jednostki naukowe) oraz przyczyni,a się do zwiększenia poziomu finansowania prywatnego B+R i pośrednio do zwiększenia zakresu komercjalizacji rozwijanych technologii.  
20 GUS, Nauka i technika w 2011 r., http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/NTS_nauka_i_technika_2011.pdf 
21http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/programy_krajowe/innolot/dokumentacja_i_konkurs/zalacznik_nr_1__zakres_merytoryczny_i_konkurs.pdf  
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kierunków badań naukowych: 

− nowoczesne technologie materiałowe, 

− zaawansowane technologie informacyjne telekomunikacyjne i mechatroniczne oraz  

− nowe technologie w zakresie energetyki. 

 

2. Projekt systemowy: „DEMONSTRATOR +  - wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych  
w skali demonstracyjnej – w obszarach INFO i BIO”. 

Głównym celem Projektu jest przetestowanie instrumentu wsparcia i sposobu wyboru wniosków w nowej 
perspektywie finansowej 2014-2020 poprzez dofinansowanie przedsięwzięć badawczo-rozwojowych w 
zakresie opracowania nowej technologii lub produktu obejmującego przetestowanie opracowanego 
rozwiązania w skali demonstracyjnej. 

Przedsięwzięcie ukierunkowane jest na wsparcie: 

− dużych zintegrowanych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych nakierowanych na komercjalizację 
wyników badań obejmujących wszystkie etapy od badań naukowych do przygotowania 
innowacyjnego produktu (technologii) przetestowanej na instalacji pilotażowej/demonstracyjnej; 

− budowy instalacji pilotażowych/demonstracyjnych służących testowaniu nowych rozwiązań 
technologicznych wypracowywanych w organizacjach badawczych lub w przedsiębiorstwach. 

Cele szczegółowe to: 

− pobudzenie inwestowania przez przedsiębiorców w działalność badawczo-rozwojową; 

− zwiększenie efektywności wykorzystania w gospodarce wyników badań naukowych lub prac 
rozwojowych sfinansowanych ze środków publicznych. 

Zakłada się, iż projekt umożliwi udzielenie wsparcia na realizację projektów obejmujących rozwój 
technologii, które przed rozpoczęciem realizacji projektu znajdują się na poziomie gotowości 
technologicznej VI lub wyższym (wsparcie przewiduje rozwój technologii na poziomach gotowości 
technologicznej od VI do IX). Ze względu na kosztochłonność procesów w tej fazie istotne jest udzielenie 
wsparcia zarówno na badania przemysłowe (w ograniczonym zakresie),  prace rozwojowe,w tym testowanie 
i przygotowanie ich efektów w produkcji eksperymentalnej i testowanie produktów, procesów i usług oraz 
tworzenie prototypów.  

Realizacja projektu systemowego może się przyczynić również do pobudzenia trwałej współpracy 
pomiędzy jednostkami naukowymi i przedsiębiorcami ukierunkowanej na wykorzystanie wyników badań  
w gospodarce.  
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Realizacja projektu systemowego ze środków POIG jest celowa z punktu widzenia celów interwencji 
funduszy strukturalnych zarówno w perspektywie 2007-2013, jak również, w związku z realizacją Strategii 
Europa 2020, także przyszłej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Celem realizacji projektu 
systemowego będzie przetestowanie, czy wsparcie publiczne dla prac B+R realizowanych przez  
przedsiębiorców i wpisujących się w obszary wsparcia określone w przyjętym przez Radę Ministrów 
dokumencie pn. Krajowy Program Badań oraz innych dokumentach strategicznych przyjętych na poziomie 
krajowym, jest efektywne, czy przyczynia się do wzrostu innowacyjnych rozwiązań budujących przewagi 
konkurencyjne polskich przedsiębiorców oraz czy przyczynia się do zwiększenia zakresu ich własnych 
inwestycji w prace badawczo-rozwojowe.  

Tematyka badawcza zadań realizowanych w ramach testowania instrumentu wsparcia, jakim jest 
Demonstrator+ w obszarach INFO i BIO  jest zgodna z opracowanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego i przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 16 sierpnia 2011 r. Krajowym Programem Badań. 

 

3. Projekt systemowy: „DEMONSTRATOR + Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych 
w skali demonstracyjnej – w obszarze TECH”. 

Głównym celem Projektu jest przetestowanie instrumentu wsparcia i sposobu wyboru wniosków w nowej 
perspektywie finansowej 2014-2020 poprzez  dofinansowanie przedsięwzięć badawczo-rozwojowych w 
zakresie opracowania nowej technologii lub produktu obejmującego przetestowanie opracowanego 
rozwiązania w skali demonstracyjnej. 

Przedsięwzięcie ukierunkowane jest na wsparcie: 

− dużych zintegrowanych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych nakierowanych na komercjalizację 
wyników badań obejmujących wszystkie etapy od badań naukowych do przygotowania 
innowacyjnego produktu (technologii) przetestowanej na instalacji pilotażowej/demonstracyjnej; 

− budowy instalacji pilotażowych/demonstracyjnych służących testowaniu nowych rozwiązań 
technologicznych wypracowywanych w organizacjach badawczych lub w przedsiębiorstwach. 

Cele szczegółowe to: 

− pobudzenie inwestowania przez przedsiębiorców w działalność badawczo-rozwojową; 

− zwiększenie efektywności wykorzystania w gospodarce wyników badań naukowych lub prac 
rozwojowych sfinansowanych ze środków publicznych. 

Zakłada się, iż projekt umożliwi udzielenie wsparcia na realizację projektów obejmujących rozwój 
technologii, które przed rozpoczęciem realizacji projektu znajdują się na poziomie gotowości 
technologicznej VI lub wyższym (wsparcie przewiduje rozwój technologii na poziomach gotowości 
technologicznej od VI do IX). Ze względu na kosztochłonność procesów w tej fazie istotne jest udzielenie 



 42

wsparcia zarówno na badania przemysłowe (w ograniczonym zakresie),  prace rozwojowe, 
w tym testowanie i przygotowanie ich efektów w produkcji eksperymentalnej i testowanie produktów, 
procesów i usług oraz tworzenie prototypów. Realizacja projektu systemowego może się przyczynić 
również do  pobudzenia trwałej współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi i przedsiębiorcami 
ukierunkowanej na wykorzystanie wyników badań w gospodarce.  

 Realizacja projektu systemowego ze środków POIG jest celowa z punktu widzenia celów interwencji 
funduszy strukturalnych zarówno w perspektywie 2007-2013, jak również, w związku z realizacją Strategii 
Europa 2020, a także przyszłej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Celem realizacji projektu 
systemowego będzie przetestowanie, czy wsparcie publiczne dla prac B+R realizowanych przez  
przedsiębiorców i wpisujących się w obszary wsparcia określone w przyjętym przez Radę Ministrów 
dokumencie pn. Krajowy Program Badań oraz innych dokumentach strategicznych przyjętych na poziomie 
krajowym, jest efektywne, czy przyczynia się do wzrostu innowacyjnych rozwiązań budujących przewagi 
konkurencyjne polskich przedsiębiorców oraz czy przyczynia się do zwiększenia zakresu ich własnych 
inwestycji w prace badawczo-rozwojowe.  

Tematyka badawcza zadań realizowanych w ramach testowania sektorowego instrumentu wsparcia, jakim 
jest Demonstrator+ w obszarze TECH jest zgodna z opracowanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego i przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 16 sierpnia 2011 r. Krajowym Programem Badań. 

13.  Komplementarność z innymi działaniami i 
priorytetami 

Działanie ma charakter ponadregionalny i ogólnokrajowy i jest komplementarne z działaniami 
przewidzianymi w I Priorytecie POIG „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”.  
Zakłada się, że wspierane projekty beneficjentów ostatecznych mogą wykorzystywać rezultaty projektów 
badawczych (dofinansowanych ze środków I osi priorytetowej), charakteryzujących się innowacyjnością 
oraz znaczącym potencjałem komercjalizacyjnym. 

14.  Przykładowe rodzaje projektów 

1. Projekt systemowy „INNOLOT – innowacyjne lotnictwo”:   

Realizacja przez NCBR Projektu systemowego: INNOLOT - innowacyjne lotnictwo” obejmować będzie 
udzielanie wsparcia finansowego na realizację projektów obejmujących badania przemysłowe lub prace 
rozwojowe nad innowacyjnymi rozwiązaniami, które będą mogły mieć zastosowanie w obszarze lotnictwa. 

NCBR jako Beneficjent projektu systemowego realizować będzie szereg działań wynikających 
z obowiązków nałożonych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu systemowego, w tym przede 
wszystkim czynności, mające na celu: 

� wyłonienie do dofinansowania najlepszych (najwyżej punktowanych) projektów w zakresie 
innowacyjnych rozwiązań w obszarze lotnictwa oraz wzmacniających współpracę pomiędzy 
jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami; 

� zawieranie umów oraz aneksów do umów w trakcie realizacji projektów; 

� zarządzanie finansowe projektem systemowym w tym rozliczanie środków przekazanych 
Beneficjentom ostatecznym na realizację projektów badawczych; 
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� monitorowanie realizacji dofinansowanych projektów Beneficjentów ostatecznych oraz realizację 
zadań mających na celu przedkładanie Instytucji Zarządzającej POIG raportów i sprawozdań  
z postępów i efektów realizowanego projektu systemowego; 

� kontrolę prawidłowości realizacji projektów przez beneficjentów ostatecznych; 

� informację i promocję projektu systemowego.  
 

Wsparcie projektów odbiorców ostatecznych: 
Przedmiotem projektów odbiorców ostatecznych wspartych ze środków projektu systemowego „INNOLOT 
- innowacyjne lotnictwo” (realizowanych w ramach konsorcjów) będzie prowadzenie badań przemysłowych 
lub prac rozwojowych, mających na celu wypracowanie innowacyjnych rozwiązań, które będą mogły zostać 
wykorzystane przez przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze lotnictwa.W projekcie 
systemowym przewidziano udzielanie wsparcia finansowego na rzecz realizacji projektów B+R 
polegających na opracowaniu innowacyjnych rozwiązań w ramach trzech obszarów tematycznych: Obszar 
1: Innowacyjny System  Napędowy, Obszar 2: Innowacyjny Wiropłat”; Obszar 3: Innowacyjny Samolot. W 
ramach powyższych obszarów sformułowane zostały 22 tematy badawcze, w ramach których odbiorcy 
ostateczni mogą ubiegać się o dofinansowanie.  
 
2. Projekt systemowy: „DEMONSTRATOR + - sparcie badań naukowych i prac rozwojowych 
w skali demonstracyjnej – w obszarach INFO i BIO” 
 
Realizacja przez NCBR Projektu systemowego „Demonstrator+ - wsparcie badań naukowych i prac 
rozwojowych w skali demonstracyjnej w obszarach INFO i BIO” obejmować będzie udzielanie wsparcia 
finansowego na realizację projektów obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe nad 
innowacyjnymi rozwiązaniami, które będą mogły mieć zastosowanie w obszarach INFO i BIO. 
NCBR jako beneficjent projektu systemowego realizować będzie szereg działań wynikających 
z obowiązków nałożonych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu systemowego, w tym przede 
wszystkim czynności, ma jące na celu: 

� wyłonienie do dofinansowania najlepszych (najwyżej punktowanych) projektów w zakresie 
innowacyjnych rozwiązań w obszarze INFO i BIO oraz wzmacniających współpracę pomiędzy 
jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami; 

� zawieranie umów oraz aneksów do umów w trakcie realizacji projektów beneficjentów 
ostatecznych; 

� zarządzanie finansowe projektem systemowym w tym rozliczanie środków przekazanych 
Beneficjentom ostatecznym na realizację projektów; 

� monitorowanie realizacji dofinansowanych projektów Beneficjentów ostatecznych oraz realizację 
zadań mających na celu przedkładanie Instytucji Zarządzającej POIG raportów i sprawozdań  
z postępów i efektów realizowanego projektu systemowego; 

� kontrolę prawidłowości realizacji projektów przez beneficjentów ostatecznych; 
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� informację i promocję projektu systemowego.  
 

Wsparcie projektów odbiorców ostatecznych: 
Przedmiotem projektów odbiorców ostatecznych wspartych ze środków Projektu systemowego 
„Demonstrator+  - wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej w obszarach 
INFO i BIO” realizowanych przez przedsiębiorców oraz w ramach konsorcjów naukowych będzie 
prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych, mających na celu wypracowanie innowacyjnych 
rozwiązań, które będą mogły zostać wykorzystane przez przedsiębiorców prowadzących działalność w 
obszarach INFO i BIO. 
Finansowane projekty muszą spełniać łącznie następujące warunki:  

� przedmiotem projektu jest innowacyjna technologia lub produkt, których skomercjalizowanie jest 
prawdopodobne; 

� w ramach projektu nowa technologia lub produkt będą poddane walidacji/testom w skali 
demonstracyjnej w warunkach rzeczywistych;  

� projekt uwzględnia plan wykorzystania instalacji pilotażowej/demonstracyjnej po zakończeniu 
realizacji projektu oraz plan wdrożenia rozwiązania będącego przedmiotem projektu na skalę 
przemysłową. 

 
3. Projekt systemowy: „DEMONSTRATOR + - wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych  
w skali demonstracyjnej – w obszarze TECH” 
 
Realizacja przez NCBR Projektu systemowego: „Demonstrator+ - wsparcie badań naukowych i prac 
rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+ w obszarze TECH” obejmować będzie udzielanie 
wsparcia finansowego na realizację projektów obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe nad 
innowacyjnymi rozwiązaniami, które będą mogły mieć zastosowanie w obszarze TECH. 
NCBR jako Beneficjent projektu systemowego realizować będzie szereg działań wynikających 
z obowiązków nałożonych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu systemowego, w tym przede 
wszystkim czynności, mające na celu: 

� wyłonienie do dofinansowania najlepszych (najwyżej punktowanych) projektów w zakresie 
innowacyjnych rozwiązań w obszarze TECH oraz wzmacniających współpracę pomiędzy 
jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami; 

� zawieranie umów oraz aneksów do umów w trakcie realizacji projektów; 
� zarządzanie finansowe projektem systemowym w tym rozliczanie środków przekazanych 

beneficjentom ostatecznym na realizację projektów; 
� monitorowanie realizacji dofinansowanych projektów beneficjentów ostatecznych oraz realizację 

zadań mających na celu przedkładanie Instytucji Zarządzającej PO IG raportów i sprawozdań  
z postępów i efektów realizowanego projektu systemowego; 

� kontrolę prawidłowości realizacji projektów przez beneficjentów ostatecznych; 
� informację i promocję projektu systemowego.  
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Wsparcie projektów odbiorców ostatecznych: 
Przedmiotem projektów odbiorców ostatecznych wspartych ze środków projektu systemowego 
„Demonstrator+ - wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+ 
w obszarze TECH” realizowanych przez przedsiębiorców oraz w ramach konsorcjów naukowych będzie 
prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych, mających na celu wypracowanie innowacyjnych 
rozwiązań, które będą mogły zostać wykorzystane przez przedsiębiorców prowadzących działalność w 
obszarze TECH. 
Finansowane projekty muszą spełniać łącznie następujące warunki:  

� przedmiotem projektu jest innowacyjna technologia lub produkt, których skomercjalizowanie jest 
prawdopodobne; 

� w ramach projektu nowa technologia lub produkt będą poddane walidacji/testom w skali 
demonstracyjnej w warunkach rzeczywistych;  

� projekt uwzględnia plan wykorzystania instalacji pilotażowej/demonstracyjnej po zakończeniu 
realizacji projektu oraz plan wdrożenia rozwiązania będącego przedmiotem projektu na skalę 
przemysłową. 

15.  

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy struktu ralnych 

a Temat priorytetowy  
04 – Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT, w szczególności w MSP (w tym dostęp do usług związanych 
z B+RT w ośrodkach badawczych). 

b Temat priorytetowy (dla interwencji 
cross-financing) 

Nie dotyczy 

c Forma finansowania 01 - Pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru 00 - Nie dotyczy 

e Działalność gospodarcza 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r.  
w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 215, poz. 1411, z późn. zm.). 

f Lokalizacja  NUTS 0 

16.  Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach 
działania  

Wydatki beneficjenta projektu systemowego – zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie 
kwalifikowalności wydatków. 

Wydatki odbiorców ostatecznych – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej 
 i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 215, poz. 1411, 
z późn. zm.). 

17.  Zakres stosowania cross-financingu Nie dotyczy 
18.  Beneficjenci 
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a Typ beneficjentów  

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako beneficjent następujących projektów systemowych: 

1. Projekt systemowy: „INNOLOT – innowacyjne lotnictwo”  

2. Projekt systemowy: „DEMONSTRATOR+ - wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych 
w skali demonstracyjnej – w obszarach INFO i BIO” 

3. Projekt systemowy: „DEMONSTRATOR+ - wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych 
w skali demonstracyjnej – w obszarze TECH” 

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

1. Projekt systemowy: „INNOLOT – innowacyjne lotnictwo”  

Typ odbiorcy ostatecznego: konsorcja naukowo - przemysłowe z udziałem co najmniej jednego 
przedsiębiorcy jako lidera w projekcie oraz jednej jednostki naukowej (  

2. Projekt systemowy: „DEMONSTRATOR+ - wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych 
w skali demonstracyjnej – w obszarach INFO i BIO” 

Typ odbiorcy ostatecznego: przedsiębiorcy, konsorcja naukowo-przemysłowe z udziałem przedsiębiorcy 
jako lidera, organizacje badawcze. 

3. Projekt systemowy: „DEMONSTRATOR+ - wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych 
w skali demonstracyjnej – w obszarze TECH” 

Typ odbiorcy ostatecznego: przedsiębiorcy, konsorcja naukowo-przemysłowe z udziałem przedsiębiorcy 
jako lidera, organizacje badawcze. 

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 wdrażania działań. 

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa na działanie ogółem 
105 217 217 euro 
 
 

21.  Wkład ze środków unijnych na działanie 
89 434 634 euro 
 

22.  Wkład ze środków publicznych krajowych na 
działanie 

15 782 583 euro 

23.  Przewidywana wielkość środków prywatnych 
na działanie 

--  

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

85% 

25.  
Minimalny wkład własny beneficjenta (%) W odniesieniu do Beneficjenta projektu systemowego: nie dotyczy. 

W odniesieniu do odbiorców ostatecznych: udzielane dofinansowanie na realizację prac B+R stanowi 



 47

pomoc publiczną przyznawaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za 
pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.(Dz. U. Nr 215, poz. 1411, z późn. zm.) 

26.  Pomoc publiczna j.w. 

27.  Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności 
wydatków 

j.w. 

28.  Minimalna / Maksymalna wartość projektu 
Nie dotyczy 
 

29.  Minimalna / Maksymalna kwota 
dofinansowania 

Nie dotyczy 
 

30.  Forma dofinansowania Zaliczka/Refundacja 
31.  Wysokość udziału cross-financingu (%) 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 priorytetu 2. przewiduje się przeznaczenie znaczącej kwoty na ww. inwestycje 
infrastrukturalne w dużych ośrodkach badawczych. Wsparcie otrzymają również projekty realizowane w zakresie Dużych 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 także 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 służyć 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 umożliwiający nabycie odpowiednich umiejętności tego typu. Uzupełnieniem powyższych działań będzie możliwość wsparcia każdego  
z projektów realizowanych w ramach priorytetu także w zakresie jego promocji, jak również w zakresie promocji wyników prac B+R uzyskanych dzięki 
dofinansowanej infrastrukturze. 

W ramach priorytetu zaplanowano także możliwość 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 o środków 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 
Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności  
i Innowacyjności  

5. Instytucja Pośrednicząca Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  

6. Instytucja Wdra żająca / Instytucja 
Pośrednicząca II stopnia  

Nie dotyczy 

7. Instytucja Certyfikuj ąca  
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 zatwierdzanie 
wydatków wynikających z wniosków 
beneficjenta o płatność oraz zlecanie wypłaty 
dofinansowania na rzecz beneficjentów 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  

11. Numer i nazwa działania 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym 

12. Cel i uzasadnienie działania 

Celem działania jest rozwój infrastruktury jednostek naukowych w ośrodkach o wysokim potencjale 
badawczym, umożliwiający prowadzenie wysokiej jakości badań. 

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

W ramach działania przewiduje się wsparcie dla inwestycji obejmujących: zakup lub wytworzenie aparatury 
naukowo-badawczej zaliczanej do środków trwałych, inwestycje budowlane, a także zakup obiektów 
budowlanych. 

13. Komplementarność z innymi działaniami i 
priorytetami 

Działanie jest komplementarne ze wsparciem przewidzianym dla projektów realizowanych w ramach 
Regionalnych Programów Operacyjnych. 
W PO IG – wsparcie dla inwestycji o wartości 4 mln PLN i wyższej. Z wyłączeniem projektów wpisanych 
na listę projektów indywidualnych w PO IiŚ, RPO i PO RPW oraz pochodzących z województw, w których 
zaplanowano instrument analogiczny do działania 2.1 PO IG (minimalna wartość projektu finansowanego 
ze środków PO IG w tych województwach wynosi 20 mln PLN) (zastosowanie od wejścia w życie 
właściwej uchwały KK NSRO w sprawie zmiany linii demarkacyjnej). 
Dodatkowo występuje komplementarność z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko – priorytet XIII „Infrastruktura szkolnictwa wyższego”. W ramach działania nie będą wspierane 
inwestycje znajdujące się na indykatywnej liście projektów kluczowych, w tym dużych Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – priorytet XIII „Infrastruktura szkolnictwa wyższego” oraz 
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.  

14. Przykładowe rodzaje projektów  

Rozwój infrastruktury ośrodków naukowych o wysokim potencjale, specjalistycznych laboratoriów 
badawczych oraz projektów realizowanych w zakresie Polskiej Mapy Drogowej w dziedzinie Dużych 
Obiektów Infrastruktury Badawczej, w tym ściśle współpracujących z przedsiębiorcami (laboratoria 
świadczące specjalistyczne usługi badawcze, Centra Zaawansowanych Technologii i inne) oraz działających 
na bazie sieci naukowych (m.in. Centrów Doskonałości). 

15. 

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy struktu ralnych 

a Temat priorytetowy  
02 – Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne 
łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych 

b Temat priorytetowy (dla interwencji 
cross-financing) 

74 – Rozwój potencjału ludzkiego w zakresie badań i innowacji, w szczególności poprzez studia 
podyplomowe i szkolenia naukowców oraz poprzez współpracę sieciową między uczelniami, ośrodkami 
badawczymi i przedsiębiorstwami. 

c Forma finansowania 01 - Pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru 00 - Nie dotyczy 
e Działalność gospodarcza 00 - Nie dotyczy 
f Lokalizacja NUTS 0 

16. Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach 
działania 

Lista wydatków kwalifikowanych w ramach działania znajduje się w Wytycznych dotyczących 
kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. 

17. Zakres stosowania cross-financingu Szkolenia w zakresie eksploatacji i zarządzania dużą infrastrukturą badawczą 
18. Beneficjenci 



 51

a Typ beneficjentów  

- jednostki naukowe, w tym wchodzące w skład sieci naukowych, konsorcjów naukowych i naukowo-
przemysłowych22 (z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych),  
- uczelnie,  
- Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,  
- spółki powołane z udziałem tych podmiotów nie działające dla zysku23. 
 
W ramach III konkursu mogą ubiegać się o dofinansowanie: 
1) Konsorcja naukowo-przemysłowe,których co najmniej 30% składu stanowią przedsiębiorcy działający 
dłużej niż 1 rok;  

2) Spółki z udziałem jednostek naukowych lub uczelni oraz przedsiębiorców ( działających dłużej niż 1 
rok), będące organizacjami badawczymi w rozumieniu  art. 30 pkt 1 Rozporządzenia Komisji WE  
800/200824 (w spółkach tych przedsiębiorcy posiadają co najmniej 25 % kapitału lub  kontrolują 
bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie co najmniej 25 % praw głosu). 

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

j.w. 

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 wdrażania działań. 

Część finansowa 
20. Alokacja finansowa na działanie ogółem  744 798 521 euro 
21. Wkład ze środków unijnych na działanie  633 078 742 euro 

22. Wkład ze środków publicznych krajowych na 
działanie 

111 719 779 euro 

23. Przewidywana wielkość środków prywatnych 
na działanie 

-- 

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

85% 

25. 
Minimalny wkład własny beneficjenta (%) 0% (wkład krajowy w wysokości 15% wydatków kwalifikowalnych zostanie zapewniony dla wszystkich 

projektów ze środków części 28 budżetu państwa przeznaczonych na zapewnienie krajowego wkładu 
publicznego). 

26. Pomoc publiczna Nie dotyczy 

                                                 
22 Definicje konsorcjum naukowego oraz konsorcjum naukowo-przemysłowego -  patrz przypisy w pkt 18a dla Działania 1.1. Uwaga: Ponieważ w Działaniu 2.1. pomoc publiczna 
nie występuje, przedsiębiorcy wchodzący w skład konsorcjum naukowo-przemysłowego nie mogą mieć preferencyjnego dostępu do infrastruktury badawczej dofinansowanej w 
ramach projektu, ani do wyników przeprowadzonych badań. 
23 Uwaga: Ponieważ w Działaniu 2.1. pomoc publiczna nie wystepuje,  udziałowcy spółki nie mogą mieć preferencyjnego dostępu do infrastruktury badawczej wspartej w ramach 
projektu, ani do wyników przeprowadzonych badań. 
24 Rozporządzenie Komisji WE  800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne 
rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych). 
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27. Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności 
wydatków 

1 stycznia 2007 r. 

28. Minimalna / Maksymalna wartość projektu 
Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 4 mln PLN, dla wniosków z województw, które 
nie zaplanowały naborów wniosków w analogicznych instrumentach wsparcia. 20 mln PLN – w przypadku 
pozostałych województw.   

29. Minimalna / Maksymalna kwota 
dofinansowania 

Nie dotyczy 

30. Forma dofinansowania Zaliczka/Refundacja 
31. Wysokość udziału cross-financingu (%) Do 10 % wartości wydatków kwalifikowanych projektu 
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DZIAŁANIE 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastru ktury 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 
Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i 
Innowacyjności  

5. Instytucja Pośrednicząca Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  

6. 
Instytucja Wdra żająca / Instytucja 
Pośrednicząca II stopnia  Nie dotyczy  

7. Instytucja Certyfikuj ąca  
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 zatwierdzanie 
wydatków wynikających z wniosków 
beneficjenta o płatność oraz zlecanie wypłaty 
dofinansowania na rzecz beneficjentów 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  

11. Numer i nazwa działania 2.2. Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych 

12. Cel i uzasadnienie działania 

Celem działania jest rozwój obiektów infrastruktury badawczej służących budowaniu współpracy naukowej 
między różnymi krajowymi ośrodkami badawczymi, a także lepsze wykorzystanie środków finansowych  
i infrastruktury technicznej dzięki synergii działań. 

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 
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stosunkowo niewielkie przedsięwzięcia, a tylko w niewielkim stopniu finansowane są zakupy aparatury 
o znaczeniu środowiskowym. Rozproszona aparatura skutkuje brakiem efektywności jej wykorzystania oraz 
niemożnością prowadzenia dużych, często multidyscyplinarnych projektów badawczych (także 
międzynarodowych).  

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. 

13. Komplementarność z innymi działaniami i 
priorytetami 

Działanie jest komplementarne ze wsparciem przewidzianym dla projektów realizowanych w ramach 
Regionalnych Programów Operacyjnych. 
W PO IG – wsparcie dla inwestycji o wartości 4 mln PLN i wyższej. Z wyłączeniem projektów wpisanych 
na listę projektów indywidualnych w PO IiŚ, RPO i PO RPW oraz pochodzących z województw, w których 
zaplanowano instrument analogiczny do działania 2.1 PO IG (minimalna wartość projektu finansowanego 
ze środków PO IG w tych województwach wynosi 20 mln PLN) (zastosowanie od wejścia w życie właściwej 
uchwały KK NSRO w sprawie zmiany linii demarkacyjnej). 
Dodatkowo występuje komplementarność z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko – priorytet XIII „Infrastruktura szkolnictwa wyższego”. W ramach działania nie będą wspierane 
inwestycje znajdujące się na indykatywnej liście projektów kluczowych, w tym dużych Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – priorytet XIII „Infrastruktura szkolnictwa wyższego” oraz 
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.  

14. Przykładowe rodzaje projektów  
Dofinansowanie projektów inwestycyjnych polegających na: 

• wytworzeniu nowej wspólnej infrastruktury naukowo-badawczej,  
• przeniesieniu infrastruktury naukowo-badawczej. 

15. 

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy struktu ralnych 

a Temat priorytetowy  
02 - Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne 
łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych. 

b Temat priorytetowy (dla interwencji 
cross-financing) 

74 - Rozwój potencjału ludzkiego w zakresie badań i innowacji, w szczególności poprzez studia 
podyplomowe i szkolenia naukowców oraz poprzez współpracę sieciową między uczelniami, ośrodkami 
badawczymi i przedsiębiorstwami. 

c Forma finansowania 01 - Pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru  00 - Nie dotyczy 
e Działalność gospodarcza 00 - Nie dotyczy 
f Lokalizacja NUTS 0 

16. Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach 
działania 

Lista wydatków kwalifikowanych w ramach działania znajduje się w Wytycznych dotyczących 
kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. 

17. Zakres stosowania cross-financingu Szkolenia w zakresie eksploatacji i zarządzania dużą infrastrukturą badawczą 
18. Beneficjenci 
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a Typ beneficjentów  

- jednostki naukowe, w tym wchodzące w skład sieci naukowych, konsorcjów naukowych i naukowo-
przemysłowych25 (z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych),  
- uczelnie, 
- Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,  
- spółki powołane z udziałem ww. podmiotów nie działające dla zysku26.  

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

j.w. 

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 wdrażania działań. 

Część finansowa 
20. Alokacja finansowa na działanie ogółem  314 117 647 euro 
21. Wkład ze środków unijnych na działanie 267 000 000 euro 

22. Wkład ze środków publicznych krajowych na 
działanie 

  47 117 647 euro 

23. Przewidywana wielkość środków prywatnych 
na działanie 

-- 

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

85% 

25. Minimalny wkład własny beneficjenta (%) 
0% (wkład krajowy w wysokości 15% wydatków kwalifikowalnych zostanie zapewniony dla wszystkich 
projektów ze środków części 28 budżetu państwa przeznaczonych na zapewnienie krajowego wkładu 
publicznego). 

26. Pomoc publiczna Nie dotyczy  

27. Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności 
wydatków 

1 stycznia 2007 r. 

28. 
Minimalna / Maksymalna wartość projektu Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 4 mln PLN dla wniosków z województw, które 

nie zaplanowały naborów wniosków w analogicznych instrumentach wsparcia. 20 mln PLN – w przypadku 
pozostałych województw.   

29. Minimalna / Maksymalna kwota 
dofinansowania 

Nie występuje 

30. Forma dofinansowania Zaliczka/Refundacja 
31. Wysokość udziału cross-financingu (%) Do 10% wartości wydatków kwalifikowanych projektu 

 
                                                 
25 Definicje konsorcjum naukowego oraz konsorcjum naukowo-przemysłowego -  patrz przypisy w pkt 18a dla Działania 1.1. Uwaga: Ponieważ w Działaniu 2.2. pomoc publiczna 
nie występuje, przedsiębiorcy wchodzący w skład konsorcjum naukowo-przemysłowego nie mogą mieć preferencyjnego dostępu do infrastruktury badawczej dofinansowanej w 
ramach projektu, ani do wyników przeprowadzonych badań. 
26 Uwaga: Ponieważ w Działaniu 2.2. pomoc publiczna nie wystepuje,  udziałowcy spółki nie mogą mieć preferencyjnego dostępu do infrastruktury badawczej wspartej w ramach 
projektu, ani do wyników przeprowadzonych badań. 
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DZIAŁANIE 2.3 Inwestycje zwi ązane 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 
Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności  
i Innowacyjności  

5. Instytucja Pośrednicząca Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  

6. Instytucja Wdra żająca / Instytucja 
Pośrednicząca II stopnia  

Nie dotyczy  

7. Instytucja Certyfikuj ąca  
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 zatwierdzanie 
wydatków wynikających z wniosków 
beneficjenta o płatność oraz zlecanie wypłaty 
dofinansowania na rzecz beneficjentów 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  

11. Numer i nazwa działania 2.3. Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki 

12. Cel i uzasadnienie działania 

Celem działania jest zapewnienie środowisku naukowemu w Polsce stałego i bezpiecznego dostępu do 
zaawansowanej infrastruktury informatycznej, umożliwienie 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 
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sprawiają, że konieczne jest prowadzenie niezbędnych inwestycji związanych z utrzymaniem i rozwojem 
infrastruktury sieciowej nauki oraz zasobów naukowych w postaci cyfrowej. Z punktu widzenia 
informatyzacji kraju infrastruktura informatyczna nauki może stanowić bazę dla wdrażania 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 pilotażowych 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. 

13. Komplementarność z innymi działaniami i 
priorytetami 

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 wyższego” – wsparcie dla infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 
uczelni wyższych. W ramach działania nie będą wspierane inwestycje znajdujące się na indykatywnej liście 
projektów kluczowych, w tym dużych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko priorytet XII 
„Infrastruktura szkolnictwa wyższego”. 

14. Przykładowe rodzaje projektów 

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  

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 w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług 
teleinformatycznych. 

Projekty o charakterze ponadregionalnym w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług 
teleinformatycznych dla środowiska naukowego.  

Beneficjent składa jeden wniosek o dofinansowanie, jeśli projekt obejmuje więcej niż jeden rodzaj 
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inwestycji z poddziałań 2.3.1., 2.3.2. lub 2.3.3. 

15. 

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy struktu ralnych 

a Temat priorytetowy  

2.3.1 - 02 – Infrastruktura B+RT  (w tym wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i szybkie sieci 
informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych 
2.3.2, 2.3.3 - 11 – Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność, 
zapobieganie zagrożeniom, badania, innowacje, treści cyfrowe itp.) 

b Temat priorytetowy (dla interwencji 
cross-financing) 

74 – Rozwój potencjału ludzkiego w zakresie badań i innowacji, w szczególności poprzez studia 
podyplomowe i szkolenia naukowców oraz poprzez współpracę sieciową między uczelniami, ośrodkami 
badawczymi i przedsiębiorstwami. 

c Forma finansowania 01 - Pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru 00 - Nie dotyczy 
e Działalność gospodarcza 00 - Nie dotyczy 
f Lokalizacja NUTS 0 

16. Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach 
działania  

Lista wydatków kwalifikowanych w ramach działania znajduje się w Wytycznych dotyczących 
kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. 

17. Zakres stosowania cross-financingu  Szkolenia dla pracowników w zakresie rozwoju, eksploatacji i zarządzania infrastrukturą IT 

18. 

Beneficjenci 

a Typ beneficjentów  

- jednostki naukowe, w tym wchodzące w skład sieci naukowych,  konsorcjów naukowych i naukowo-
przemysłowych27 (z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych),  
- uczelnie, 
- jednostki wiodące MAN (miejskie akademickie sieci naukowe),  
- Centra Komputerów Dużej Mocy,  
- spółki powołane z udziałem ww. podmiotów nie działające dla zysku28. 

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

j.w. 

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 wdrażania działań. 

Część finansowa 
20. Alokacja finansowa na działanie ogółem 240 354 421 euro 
21. Wkład ze środków unijnych na działanie 204 301 258 euro 

                                                 
27 Definicje konsorcjum naukowego oraz konsorcjum naukowo-przemysłowego -  patrz przypisy w pkt 18a dla Działania 1.1. Uwaga: Ponieważ w Działaniu 2.3. pomoc publiczna 
nie występuje, przedsiębiorcy wchodzący w skład konsorcjum naukowo-przemysłowego nie mogą mieć preferencyjnego dostępu do infrastruktury badawczej dofinansowanej w 
ramach projektu, ani do wyników przeprowadzonych badań. 
28 Uwaga: Ponieważ w Działaniu 2.3. pomoc publiczna nie wystepuje,  udziałowcy spółki nie mogą mieć preferencyjnego dostępu do infrastruktury badawczej wspartej w ramach 
projektu, ani do wyników przeprowadzonych badań. 
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22. Wkład ze środków publicznych krajowych na 
działanie  

36 053 163 euro 

23. Przewidywana wielkość środków prywatnych 
na działanie 

-- 

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

85% 

25. 
Minimalny wkład własny beneficjenta (%) 0% (wkład krajowy w wysokości 15% wydatków kwalifikowalnych zostanie zapewniony dla wszystkich 

projektów ze środków części 28 budżetu państwa przeznaczonych na zapewnienie krajowego wkładu 
publicznego). 

26. Pomoc publiczna Nie dotyczy 

27. Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności 
wydatków 

1 stycznia 2007 r. 

28. 

Minimalna / Maksymalna wartość projektu W przypadku konkursów ogłaszanych przed 2013 r.: 
Nie dotyczy 
W przypadku organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w 2013 r. konkursu  
w ramach Działania 2.3 POIG:  
Nie ustala się minimalnej wartości projektu dofinansowanego w Dzialaniu 2.3 PO IG (rozumianej jako 
wartość wydatków kwalifikowanych), natomiast ustala się indykatywny podział alokacji w konkursie: 
• 20% alokacji na konkurs przeznaczone zostanie na dofinansowanie projektów o wartości wydatków 

kwalifikowanych: do 15 mln PLN; 
• 80% alokacji na konkurs przeznaczone zostanie na dofinansowanie projektów o wartości wydatków 

kwalifikowanych wynoszących co najmniej 15 mln PLN.   
Maksymalna wartość projektu dofinansowanego w ramach Działania 2.3 nie może przekroczyć 
50 mln euro.   

29. Minimalna / Maksymalna kwota 
dofinansowania 

Nie dotyczy 

30. Forma dofinansowania Zaliczka/Refundacja 
31. Wysokość udziału cross-financingu (%) Do 10% wartości wydatków kwalifikowanych projektu 
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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, dużym 
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 również wsparcie kapitałowe MSP na początkowych etapach wzrostu poprzez obejmowanie akcji lub udziałów lub 
instrumentów dłużnych przez fundusze kapitałowe. Dla zapewnienia finansowania innowacyjnych przedsiębiorstw na początkowych etapach wzrostu wykorzystany 
zostanie instrument inżynierii 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.  

W ramach priorytetu możliwe będzie udzielanie wsparcia w formie pożyczki dla mikro i małych przedsiębiorstw, które planują realizację przedsięwzięć o 
charakterze innowacyjnym przy jednoczesnym wsparciu ze strony inwestorów kapitałowych. Dla zapewnienia zewnętrznego źródła finansowania innowacyjnych 
przedsięwzięć wykorzystany zostanie instrument inżynierii finansowej w postaci Funduszu Pożyczkowego. 
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DZIAŁANIE 3.1 Inicjowanie działalno ści 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 Wdrażania Programów Operacyjnych  

6.  Instytucja Wdra żająca / Instytucja 
Pośrednicząca II stopnia 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

7.  Instytucja Certyfikuj ąca  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 zatwierdzanie 
wydatków wynikających z wniosków 
beneficjenta o płatność oraz zlecanie wypłaty 
dofinansowania 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 
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potencjału MSP.  

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 
– wsparcia na preinkubację oraz zasilenia kapitałowego nowopowstałego przedsiębiorcy. Wejście 
kapitałowe następuje w sytuacji, gdy wyniki działań podjętych w zakresie preinkubacji wskażą na 
ekonomiczną zasadność prowadzenia przez nowopowstałe przedsiębiorstwo działalności gospodarczej 
opartej na innowacyjnym rozwiązaniu i zaistnieje prawdopodobieństwo osiągnięcia zysku przez 
nowopowstałe przedsiębiorstwo. Wejście kapitałowe może objąć wyłącznie podmioty, które przeszły etap 
preinkubacji (nie jest możliwy 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. 
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13.  Komplementarność z innymi działaniami i 
priorytetami  

Działanie 6.2 PO KL „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, a także pozostałe 
działania 3. priorytetu PO IG. 

W ramach PO IG nie jest dopuszczalne wsparcie przedsiębiorców w zakresie produkcji podstawowej 
produktów rolnych w rozumieniu art. 2 pkt. 22) rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008, rozumianej 
jako działalność rolnicza prowadzona w gospodarstwach rolnych do momentu dokonania przez 
producentów rolnych pierwszej sprzedaży. W ramach PO IG dopuszczalne jest wsparcie przedsiębiorców:  

a) w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w przypadku, gdy 
zatrudniają co najmniej 750 pracowników i jednocześnie ich roczny obrót wynosi co najmniej 
równowartość w zł 200 mln euro, 

b) w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w przypadku, gdy 
zatrudniają mniej niż 750 pracowników lub których roczny obrót jest niższy niż równowartość w zł 200 
mln euro, pod warunkiem, że projekt dotyczy działalności gospodarczych innych niż określone kodami 
PKD wskazanymi 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 
„Zwi ększanie 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.) lub nie dotyczy 
przetwórstwa roślin na produkty, które są wykorzystywane na cele energetyczne, 

c) zatrudniających mniej niż 750 pracowników lub których roczny obrót jest niższy niż równowartość w zł 
200 mln euro oraz których projekty dotyczą działalności gospodarczych określonych kodami PKD 
wskazanymi 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 
„Zwi ększanie 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.), pod warunkiem, że 
jednocześnie dotyczą produktów niewymienionych na Załączniku 1 do Traktatu. 

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, 
poniżej 50% udziałów instytucji wspierającej powstawanie innowacyjnych przedsiębiorstw w spółce). 

15.  

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy struktu ralnych  

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) 
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b Temat priorytetowy (dla interwencji 
cross-financing) 

62 – Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie 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 2 kwietnia 2012 r. w sprawie 
udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013  (Dz. U. z 2012 r., poz. 438, z późn. zm.).. 

f Lokalizacja NUTS 0 

16.  Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach 
działania  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie 
udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu 
Operacyjnego  Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013  (Dz. U. z 2012 r., poz. 438, z późn. zm.).. 

17.  
Zakres stosowania cross-financingu  Szkolenia specjalistyczne. 

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

18.  

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) 

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 wdrażania działań. 

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa na działanie ogółem 197 569 073euro 

21.  Wkład ze środków unijnych na działanie 167 933 711euro 

22.  Wkład ze środków publicznych krajowych na 
działanie 

29 635 362 euro 
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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 2 kwietnia 2012 r. w sprawie 
udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013  (Dz. U. z 2012 r., poz. 438, z późn. zm.).– 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 – poniżej 50% udziałów i nie więcej niż 200 tys. 
euro wg kursu z dnia udzielenia pomocy. 

30.  Forma dofinansowania Zaliczka/Refundacja 

31.  Wysokość udziału cross-financingu (%) Do 10% wartości wydatków kwalifikowanych projektu 
 



 66

 

DZIAŁANIE 3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego 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 Wdrażania Programów Operacyjnych 

6.  Instytucja Wdra żająca / Instytucja 
Pośrednicząca II stopnia 

Nie dotyczy   

7.  Instytucja Certyfikuj ąca  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 zatwierdzanie 
wydatków wynikających z wniosków 
beneficjenta o płatność oraz zlecanie wypłaty 
dofinansowania na rzecz beneficjentów 

Minister właściwy ds. gospodarki 

Ministerstwo Gospodarki, Departament Wdrażania Programów Operacyjnych 

11.  Numer i nazwa działania 3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego 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. 

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 niemożliwe. Trudności w 



 67

pozyskiwaniu kapitału ze źródeł zewnętrznych wynikają m. in. ze słabej bazy kapitałowej 
przedsiębiorstw, braku dłuższej historii działalności, restrykcyjnych wymogów otrzymania kredytu 
bankowego.  

Ponadto, działające na rynku fundusze kapitału podwyższonego 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 dużych 
inwestycjach (rentowność dużych projektów jest relatywnie wyższa). 

Dane statystyczne wskazują na niewielką liczbę funduszy kapitału podwyższonego 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 umożliwi to zwiększenie poziomu inwestycji  
w innowacyjne rozwiązania zarówno technologiczne jak i organizacyjne. 

Mając na uwadze powyższe, w ramach działania wsparte finansowo zostaną fundusze kapitału 
podwyższonego 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 pożyczkowych. 
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. 

W ramach PO IG nie jest dopuszczalne wsparcie przedsiębiorców w zakresie produkcji podstawowej 
produktów rolnych w rozumieniu art. 2 pkt. 22) rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008, rozumianej 
jako działalność rolnicza prowadzona w gospodarstwach rolnych do momentu dokonania przez 
producentów rolnych pierwszej sprzedaży. W ramach PO IG dopuszczalne jest wsparcie przedsiębiorców:  

a) w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w przypadku, gdy 
zatrudniają co najmniej 750 pracowników i jednocześnie ich roczny obrót wynosi co najmniej 
równowartość w zł 200 mln euro, 

b) w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w przypadku, gdy 
zatrudniają mniej niż 750 pracowników lub których roczny obrót jest niższy niż równowartość w zł 200 
mln euro, pod warunkiem, że projekt dotyczy działalności gospodarczych innych niż określone kodami 
PKD wskazanymi 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 
„Zwi ększanie 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.) lub nie dotyczy 
przetwórstwa roślin na produkty, które są wykorzystywane na cele energetyczne, 

c) zatrudniających mniej niż 750 pracowników lub których roczny obrót jest niższy niż równowartość w zł 
200 mln euro oraz których projekty dotyczą działalności gospodarczych określonych kodami PKD 
wskazanymi 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 
„Zwi ększanie 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.), pod warunkiem, że 
jednocześnie dotyczą produktów niewymienionych na Załączniku 1 do Traktatu. 
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14.  Przykładowe rodzaje projektów  

 

I poziom – projekt indywidualny Krajowego Funduszu Kapitałowego (KFK) 

W ramach działania 3.2 realizowany będzie projekt indywidualny KFK, zamieszczony na Liście 
projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, 
zgodnie z Załącznikiem nr 4.5 Lista projektów indywidualnych, polegający na wspieraniu funduszy 
kapitału podwyższonego ryzyka inwestujących w MSP na początkowych etapach ich rozwoju. 

II poziom - projekty funduszy kapitału podwyższonego 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 dłużne funduszy kapitału podwyższonego 
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 podwyższonego 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 podwyższonego 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 struktu ralnych  

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 życie w przedsiębiorstwach; szkolenia i usługi na 
rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian; promowanie przedsiębiorczości i 
innowacji (dla projektu indywidualnego KFK). 

c Forma finansowania  03 – Kapitał podwyższonego ryzyka 

d Typ obszaru  00 – Nie dotyczy  

e Działalność gospodarcza  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 żelaza i stali, 12 – w zakresie 
budownictwa okrętowego, 13 – w zakresie handlu hurtowego i detalicznego, 15 – w zakresie usług 
prawnych, usług księgowych, dzierżawy lub najmu aktywów, factoringu i leasingu. 

f Lokalizacja NUTS 0 
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16.  Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach 
działania  

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 podwyższonego ryzyka – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki  
z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie wsparcia finansowego udzielanego przez Krajowy Fundusz 
Kapitałowy. 

17.  
Zakres stosowania cross-financingu  Projekt indywidualny KFK – szkolenia specjalistyczne indywidualne i grupowe.  

Dofinansowaniem objęte są koszty uczestnictwa pracowników KFK w niezbędnych szkoleniach 
wykorzystywanych wyłącznie w celu realizacji projektu. 

18.  

Beneficjenci 

a Typ beneficjentów Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.  

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

Fundusze kapitału podwyższonego ryzyka lub podmioty zarządzające funduszami, MSP 

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 wdrażania działań. 

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa na działanie ogółem 127 404 320 euro 

21.  Wkład ze środków unijnych na działanie 108 293 673 euro 

22.  Wkład ze środków publicznych krajowych na 
działanie 

19 110 647 euro 

23.  Przewidywana wielkość środków prywatnych 
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 podwyższonego 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 
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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 podwyższonego 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 podwyższonego ryzyka – nie dotyczy, przy czym intensywność wsparcia dla 
projektów funduszy kapitału podwyższonego ryzyka, którym KFK udzieli wsparcia, wynosi: 

- 50% wartości wydatków kwalifikowanych dla wsparcia w postaci inwestycji kapitałowych i dłużnych, 

- 65% wartości wydatków kwalifikowanych dla wsparcia w postaci refundacji kosztów przygotowania i 
monitorowania inwestycji funduszu kapitału podwyższonego ryzyka.  

Łączna wartość środków funduszy kapitału podwyższonego ryzyka zaangażowanych w pojedynczego 
mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcę korzystającego z funduszu kapitału podwyższonego ryzyka 
nie może 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 dofinansowania Projekt KFK – dofinansowanie na utworzenie lub wniesienie wkładu do funduszu powierniczego. 

Projekty funduszy kapitału podwyższonego 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 Wdrażania Programów Operacyjnych 

6.  Instytucja Wdra żająca / Instytucja 
Pośrednicząca II stopnia 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  

7.  Instytucja Certyfikuj ąca  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 zatwierdzanie 
wydatków wynikających z wniosków 
beneficjenta o płatność oraz zlecanie wypłaty 
dofinansowania na rzecz beneficjentów  

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

11.  Numer i nazwa działania 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP  

Poddziałanie 3.3.1 – Wsparcie dla IOB 

Poddziałanie 3.3.2 -  Wsparcie  dla 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 
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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).  

Celem działania jest również wsparcie przedsiębiorców z sektora MSP w przygotowaniu ich do 
pozyskania zewnętrznego źródła finansowania o charakterze udziałowym, z przeznaczeniem na realizacje 
innowacyjnych przedsięwzięć, poprzez dofinansowanie kosztów usług doradczych w zakresie 
przygotowania dokumentów i analiz niezbędnych do pozyskania tego finansowania. Dzięki 
dofinansowaniu kosztów usług doradczych mających na celu przygotowanie dokumentów i analiz 
niezbędnych do emisji oczekuje się również zwiększonej liczby ofert spółek na nowym rynku Giełdy 
Papierów Wartościowych dedykowanym spółkom z sektora MSP.  

Działanie ma również na celu wsparcie sieci inwestorów i zwiększenie świadomości przedsiębiorców o 
korzyściach i usługach oferowanych przez takie sieci. Wsparcie uzyskają również projekty mające na celu 
tworzenie platform kojarzących inwestorów z przedsiębiorcami poszukującymi finansowania oraz 
wymianę doświadczeń inwestorów. Zakłada się, że dzięki realizacji działania wzrośnie liczba inwestycji 
dokonywanych przez inwestorów (głównie aniołów biznesu) w innowacyjne projekty.  
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13.  Komplementarność z innymi działaniami i 
priorytetami  

Komplementarne działania w ramach RPO w zakresie wsparcia kapitałowego dla funduszy 
poręczeniowych i pożyczkowych, a także pozostałe działania 3.  priorytetu PO IG. 

W ramach PO IG nie jest dopuszczalne wsparcie przedsiębiorców w zakresie produkcji podstawowej 
produktów rolnych w rozumieniu art. 2 pkt. 22) rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008, rozumianej 
jako działalność rolnicza prowadzona w gospodarstwach rolnych do momentu dokonania przez 
producentów rolnych pierwszej sprzedaży. W ramach PO IG dopuszczalne jest wsparcie przedsiębiorców:  

a) w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w przypadku, gdy 
zatrudniają co najmniej 750 pracowników i jednocześnie ich roczny obrót wynosi co najmniej 
równowartość w zł 200 mln euro, 

b) w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w przypadku, gdy 
zatrudniają mniej niż 750 pracowników lub których roczny obrót jest niższy niż równowartość w zł 200 
mln euro, pod warunkiem, że projekt dotyczy działalności gospodarczych innych niż określone kodami 
PKD wskazanymi 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 
„Zwi ększanie 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.) lub nie dotyczy 
przetwórstwa roślin na produkty, które są wykorzystywane na cele energetyczne, 

c) zatrudniających mniej niż 750 pracowników lub których roczny obrót jest niższy niż równowartość w zł 
200 mln euro oraz których projekty dotyczą działalności gospodarczych określonych kodami PKD 
wskazanymi 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 
„Zwi ększanie 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.), pod warunkiem, że 
jednocześnie dotyczą produktów niewymienionych na Załączniku 1 do Traktatu. 
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14.  Przykładowe rodzaje projektów  

 

Działanie polega na wsparciu projektów w zakresie: 

Poddziałanie 3.3.1 Wsparcie dla IOB 

- 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) 

- nawiązywania współpracy pomiędzy działającymi sieciami inwestorów prywatnych, w tym sieciami 
aniołów biznesu, a m.in. inkubatorami przedsiębiorczości, jak również pomiędzy sieciami 
a funduszami kapitału podwyższonego ryzyka; (3) 

- powstawania nowych i rozwoju istniejących sieci inwestorów prywatnych, w tym sieci aniołów 
biznesu; (4) 

- organizacji, rozwoju i utrzymania platform wymiany doświadczeń w zakresie potencjalnych 
inwestycji, przeznaczonych dla potencjalnych i obecnych inwestorów (w tym konferencje, seminaria, 
warsztaty); (5) 

- tworzenia platform służących kojarzeniu inwestorów z przedsiębiorcami poszukującymi zewnętrznych 
źródeł finansowania o charakterze udziałowym; (6) 

- 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. (7) 

Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP  

- usług doradczych dla przedsiębiorcy w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do 
pozyskania zewnętrznego inwestora;  

15.  

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy struktu ralnych  

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 życie 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  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 2008 r. Nr 68, poz. 414, z późn. zm.).  

f Lokalizacja NUTS 0 

16.  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 2008 r. Nr 68, poz. 414, z poźn. zm.). 

17.  

Zakres stosowania cross-financingu  Poddziałanie 3.3.1: 

Niezbędne szkolenia ściśle związane z pozostałymi komponentami projektu. 

Szkolenia specjalistyczne grupowe dla inwestorów. Szkolenia ogólne i specjalistyczne grupowe dla 
przedsiębiorców. Niezbędne do realizacji projektu szkolenia osób uczestniczących w realizacji projektu.  

Poddziałanie 3.3.2: brak. 

18.  

Beneficjenci 

a Typ beneficjentów Poddziałanie 3.3.1: 

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

Poddziałanie 3.3.2: MSP. 

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

Przedsiębiorcy, potencjalni przedsiębiorcy, inwestorzy 

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 wdrażania działań. 

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa na działanie ogółem 29 399 593euro 

21.  Wkład ze środków unijnych na działanie 24 989 654euro 

22.  Wkład ze środków publicznych krajowych na 
działanie 

  4 409 939euro 

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 (%)  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 2008 r. Nr 68, poz. 414, z późn. zm.). 

26.  Pomoc publiczna  j.w. 

27.  Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności 
wydatków 

j.w. 

28.  Minimalna / Maksymalna wartość projektu  Nie dotyczy 

29.  Minimalna / Maksymalna kwota 
dofinansowania  

Nie dotyczy 

30.  Forma dofinansowania Zaliczka/refundacja 

31.  Wysokość udziału cross-financingu (%) Do 10% wartości wydatków kwalifikowanych projektu 
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PILOTA Ż w ramach 3 osi priorytetowej, Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji 

 

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 Wdrażania Programów Operacyjnych 

6.  Instytucja Wdra żająca / Instytucja 
Pośrednicząca II stopnia 

Nie dotyczy – dla projektów systemowych i indywidualnych 

7.  Instytucja Certyfikuj ąca  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 zatwierdzanie 
wydatków wynikających z wniosków 
beneficjenta o płatność oraz zlecanie wypłaty 
dofinansowania na rzecz beneficjentów  

Ministerstwo Gospodarki, Departament Wdrażania Programów Operacyjnych – dla projektów 
systemowych i indywidualnych 

11.  Numer i nazwa działania PILOTAŻ w ramach 3 osi priorytetowej: Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego 
Wspierania Innowacji 

12.  Cel i uzasadnienie działania Instrument ma na celu dostarczenie kapitału w formie pożyczki dla mikro i małych przedsiębiorstw, które 
planują realizację przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym. Postępująca globalizacja oraz trendy 
rozwojowe wskazują, że trwały rozwój gospodarczy może zostać zapewniony jedynie poprzez budowanie 
przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność opartą na innowacyjnych 
rozwiązaniach. Udzielane na preferencyjnych warunkach pożyczki przyczynią się do budowy przewagi 
konkurencyjnej w przedsiębiorstwach.  
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Analiza SWOT sektora przedsiębiorstw działających w Polsce wskazuje na niską skłonność do 
wprowadzania innowacyjnych rozwiązań. Jednocześnie rozwój rynku innowacji wymaga dużych 
nakładów i wykorzystania zewnętrznych źródeł finansowania. Słaba kondycja finansowa, w szczególności 
MSP, przekłada się na znikome tworzenie i wdrażanie nowych rozwiązań. Istniejąca luka kapitałowa w 
finansowaniu przedsięwzięć o wysokim poziomie ryzyka występująca na polskim rynku dla MSP, w 
szczególności dotyka innowacyjnych przedsiębiorstw, znajdujących się na początkowym etapie rozwoju, 
dla których uzyskanie kapitału jest często utrudnione bądź niemożliwe. Trudności w pozyskiwaniu 
kapitału ze źródeł zewnętrznych wynikają m. in. z braku dłuższej historii działalności, restrykcyjnych 
wymogów otrzymania kredytu/pożyczki z sektora bankowego, braku zabezpieczeń umowy pożyczki. 

Wsparcie udzielone w formie pożyczki przyczyni się do zwiększenia liczby przedsiębiorstw działających 
w oparciu o innowacyjne rozwiązania oraz zwiększenia dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania 
przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym. Pozytywnym skutkiem realizacji projektu będzie mobilizacja 
kapitału prywatnego w postaci obowiązkowego wsparcia przedsięwzięcia przez inwestora kapitałowego 
rozumianego jako anioł biznesu lub fundusz kapitału podwyższonego ryzyka typu venture. 
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13.  Komplementarność z innymi działaniami i 
priorytetami  

Podjęte działania będą komplementarne z: 

� pozostałymi działaniami 3 osi priorytetowej PO Innowacyjna Gospodarka; 

� PO Rozwój Polski Wschodniej w zakresie powstawania i dokapitalizowania instrumentów 
inżynierii finansowej; 

� Regionalnymi programami operacyjnymi w zakresie wsparcia finansowego funduszy poręczeń 
kredytowych i pożyczkowych oraz inwestycji dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie 
innowacji i nowych technologii; 

� PO Kapitał Ludzki (EFS) – w zakresie wzmocnienia kompetencji kadr systemu B+R; poprawy 
dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej; tworzenia warunków dla 
rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia; 

W ramach PO IG nie jest dopuszczalne wsparcie przedsiębiorców w zakresie produkcji podstawowej 
produktów rolnych w rozumieniu art. 2 pkt. 22) rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008, rozumianej 
jako działalność rolnicza prowadzona w gospodarstwach rolnych do momentu dokonania przez 
producentów rolnych pierwszej sprzedaży. W ramach PO IG dopuszczalne jest wsparcie przedsiębiorców:  

a) w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w przypadku, gdy 
zatrudniają co najmniej 750 pracowników i jednocześnie ich roczny obrót wynosi co najmniej 
równowartość w zł 200 mln euro, 

b) w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w przypadku, gdy 
zatrudniają mniej niż 750 pracowników lub których roczny obrót jest niższy niż równowartość w zł 200 
mln euro, pod warunkiem, że projekt dotyczy działalności gospodarczych innych niż określone kodami 
PKD wskazanymi 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 
„Zwi ększanie 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.) lub nie dotyczy 
przetwórstwa roślin na produkty, które są wykorzystywane na cele energetyczne, 

c) zatrudniających mniej niż 750 pracowników lub których roczny obrót jest niższy niż równowartość w zł 
200 mln euro oraz których projekty dotyczą działalności gospodarczych określonych kodami PKD 
wskazanymi 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 
„Zwi ększanie 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.), pod warunkiem, że 
jednocześnie dotyczą produktów niewymienionych na Załączniku 1 do Traktatu. 
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14.  Przykładowe rodzaje projektów  

 

Projekt systemowy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) 

W ramach pilotażu realizowany będzie projekt systemowy PARP, który będzie polegał na utworzeniu 
Funduszu Pożyczkowego pod nazwą Fundusz Pożyczkowego Wspierania Innowacji. Fundusz ten zostanie 
dokapitalizowany ze środków PO IG i będzie udzielał wsparcia w formie pożyczek na realizację 
przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym realizowanych przez mikroprzedsiębiorców i małych 
przedsiębiorców, przy czym inwestycja o charakterze innowacyjnym będzie finansowana ze środków 
przedmiotowej pożyczki oraz ze środków pochodzących z objęcia udziałów, akcji  w spółce przez 
inwestora kapitałowego. 

Pożyczki będą udzielane zgodne z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie 
udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. 

Pożyczka na realizację innowacyjnego przedsięwzięcia będzie udzielana z przeznaczeniem na: 

� uruchomienie działalności przedsiębiorcy, który nie prowadzi jeszcze sprzedaży produktów lub 
usług, na opracowywanie produktu lub usługi i początkowe wprowadzenie ich na rynek, 

� wzrost i rozszerzenie działalności przedsiębiorcy, polegające na zwiększeniu mocy 
produkcyjnych, rozwoju rynku lub opracowywaniu produktów lub usług, pod warunkiem, że 
prowadzi sprzedaż nie dłużej niż od 12 miesięcy od dnia wystawienia pierwszej faktury sprzedaży 
produktu lub usługi. 

15.  

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy struktu ralnych  

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 życie w przedsiębiorstwach; szkolenia i usługi na 
rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian; promowanie przedsiębiorczości i 
innowacji (dla projektu systemowego PARP). 

c Forma finansowania  01 – bezzwrotna dotacja dla beneficjenta projektu systemowego, tj. PARP 

02 – Pomoc (pożyczka, dotacja na spłatę oprocentowania, gwarancje) 

d Typ obszaru  00 – Nie dotyczy 

e Działalność gospodarcza  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie 
udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2012 r., poz. 438, z późn. zm.). 

f Lokalizacja NUTS 0 

16.  Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach Projekt systemowy PARP – zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach 
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działania  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 wydanymi przez Ministra Rozwoju 
Regionalnego jako Instytucję Zarządzającą PO IG. 

Wydatki na realizację innowacyjnego przedsięwzięcia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 
2007-2013 (Dz. U. z 2012 r., poz. 438, z późn. zm.). 

17.  Zakres stosowania cross-financingu  Dofinansowaniem objęte są koszty uczestnictwa pracowników PARP w niezbędnych szkoleniach 
wykorzystywanych w celu realizacji projektu. 

18.  

 

a Typ beneficjentów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

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

Mikroprzedsiębiorstwa i Małe Przedsiębiorstwa (MMP) 

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 wdrażania działań. 

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa na działanie ogółem 15 627 014 euro 

21.  Wkład ze środków unijnych na działanie 13 282 962 euro 

22.  Wkład ze środków publicznych krajowych na 
działanie 

  2 344 052 euro 

23.  Przewidywana wielkość środków prywatnych 
na działanie 

-- 

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

85% 

25.  Minimalny wkład własny beneficjenta (%)  Projekt systemowy PARP – Nie dotyczy 

26.  Pomoc publiczna  Projekt systemowy PARP – Nie dotyczy  

W zakresie realizacji innowacyjnego przedsięwzięcia przez MMP - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 
2007-2013 (Dz. U. z 2012 r., poz. 438, z późn. zm.). 
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27.  Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności 
wydatków 

 Projekt systemowy PARP – 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 realizacji innowacyjnego przedsięwzięcia przez MMP - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 
2007-2013 (Dz. U. z 2012 r., poz. 438, z późn. zm.). 

28.  Minimalna / Maksymalna wartość projektu  Projekt systemowy PARP – nie dotyczy. 

W zakresie realizacji innowacyjnego przedsięwzięcia przez MMP - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 
2007-2013 (Dz. U. z 2012 r., poz. 438, z późn. zm.). 

29.  Minimalna / Maksymalna kwota 
dofinansowania  

Projekt systemowy PARP – nie dotyczy. 

Minimalna kwota pożyczki na realizację innowacyjnego przedsięwzięcia wynosi 200 tysięcy złotych, a 
maksymalna kwota pożyczki wynosi 2 miliony złotych. 

Kwota pożyczki na realizację innowacyjnego przedsięwzięcia stanowi co najwyżej dwukrotność kwoty 
inwestowanej w mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę przez inwestora kapitałowego. 

30.  Forma dofinansowania Projekt systemowy PARP – dofinansowanie na utworzenie i wniesienie wkładu do funduszu 
pożyczkowego. 

Dla przedsięwzięcia o charakterze innowacyjnym – pożyczka. 

31.  Wysokość udziału cross-financingu (%) Projekt systemowy PARP – do 10% wartości wydatków kwalifikowanych projektu. 
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PRIORYTET  IV 

INWESTYCJE W INNOWACYJNE PRZEDSI ĘWZI ĘCIA 

Skrócony opis priorytetu:  

Działania przewidziane w priorytecie 4 obejmują dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie wdrażania wyników prac B+R realizowanych przy wsparciu 
otrzymanym w ramach 1. priorytetu na prowadzenie prac B+R. Niezależnie od umieszczenia instrumentów wsparcia w dwóch osiach priorytetowych (1. i 4.), 
wsparcie na prace B+R oraz wdrożenie ich wyników będzie odbywało się poprzez wspólny system udzielania wsparcia przedsiębiorcom29. Dodatkowo,  
o wsparcie w zakresie wdrożeń wyników prac B+R będą mogły ubiegać się projekty dofinansowane w ramach Inicjatywy Technologicznej I.  

Wsparciem zostaną objęte ponadto projekty przedsiębiorców polegające na wdrażaniu 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 użytkowych stanowiących jedno ze źródeł przewagi konkurencyjnej.  

Dofinansowanie będą mogły również uzyskać projekty przedsiębiorstw zarówno z sektora produkcyjnego, jak i usługowego w zakresie realizacji 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 również instrument wsparcia dla dużych 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 służące przede wszystkim rozwojowi przedsiębiorstw w początkowych etapach 
wzrostu. 

                                                 
29 Beneficjenci otrzymają wsparcie na prace B+R oraz wdrożenia ich wyników w ramach jednego projektu. 
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DZIAŁANIE 4.1 Wsparcie wdro żeń 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 Wdrażania Programów Operacyjnych 

6.  Instytucja Wdra żająca / Instytucja 
Pośrednicząca II stopnia  

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

7.  Instytucja Certyfikuj ąca  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 zatwierdzanie 
wydatków wynikających z wniosków 
beneficjenta o płatność oraz zlecanie wypłaty 
dofinansowania na rzecz beneficjentów  

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

11.  Numer i nazwa działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R   

12.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest poprawa poziomu innowacyjności przedsiębiorstw poprzez wspieranie wdrożeń 
wyników prac B+R realizowanych w ramach działania 1.4, a także wdrożenie wyników prac B+R 
będących rezultatem programu „Inicjatywa Technologiczna I”.  

Trendy rozwojowe oraz postępująca globalizacja wskazują, że trwały rozwój gospodarczy może 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 możliwości przedsiębiorstw do 
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prowadzenia działalności w zakresie B+R, a tym samym wdrożenia nowych rozwiązań pozwalających na 
wzmocnienie ich konkurencyjnej pozycji. Wsparcie w zakresie wdrożeń wyników prac B+R przyczyni się 
do zwiększenia wykorzystania tych prac przez przedsiębiorstwa, a także 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 również wdrożeń 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/lub prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców samodzielnie lub na 
zlecenie przedsiębiorców przez jednostki naukowe bądź innych przedsiębiorców posiadających zdolność 
do realizacji prac badawczych.. 

W ramach tego działania dofinansowane będą również wdrożenia wyników prac B+R przez 
przedsiębiorców wspartych w ramach programu realizowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, tj. Inicjatywy Technologicznej I. Jednakże, aby projekt przedsiębiorcy z Inicjatywy 
Technologicznej mógł być wsparty w ramach działania 4.1, realizacja części inwestycyjnej projektu nie 
może zostać rozpoczęta wcześniej niż po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia w ramach działania 
1.4-4.1. 
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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, 
mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego lub 
podkarpackiego. Projekty celowe o wartości wydatków kwalifikowanych na część badawczą projektu 
(działanie 1.4) poniżej 400 tys. PLN, które mogą być dofinansowane w ramach ww. RPO, są wykluczone 
z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach PO IG. Ponadto działanie 4.1 stanowi 
uzupełnienie pozostałych działań realizowanych w ramach 4. priorytetu. 

W ramach PO IG nie jest dopuszczalne wsparcie przedsiębiorców w zakresie produkcji podstawowej 
produktów rolnych w rozumieniu art. 2 pkt. 22) rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008, rozumianej 
jako działalność rolnicza prowadzona w gospodarstwach rolnych do momentu dokonania przez 
producentów rolnych pierwszej sprzedaży. W ramach PO IG dopuszczalne jest wsparcie przedsiębiorców:  

a) w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w przypadku, gdy 
zatrudniają co najmniej 750 pracowników i jednocześnie ich roczny obrót wynosi co najmniej 
równowartość w zł 200 mln euro, 

b) w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w przypadku, gdy 
zatrudniają mniej niż 750 pracowników lub których roczny obrót jest niższy niż równowartość w zł 200 
mln euro, pod warunkiem, że projekt dotyczy działalności gospodarczych innych niż określone kodami 
PKD wskazanymi 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 
„Zwi ększanie 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.) lub nie dotyczy 
przetwórstwa roślin na produkty, które są wykorzystywane na cele energetyczne, 

c) zatrudniających mniej niż 750 pracowników lub których roczny obrót jest niższy niż równowartość w zł 
200 mln euro oraz których projekty dotyczą działalności gospodarczych określonych kodami PKD 
wskazanymi 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 
„Zwi ększanie 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.), pod warunkiem, że 
jednocześnie dotyczą produktów niewymienionych na Załączniku 1 do Traktatu. 

14.  Przykładowe rodzaje projektów  

 

W ramach działania 4.1 wsparciem zostaną objęte projekty inwestycyjne wraz z komponentem doradczym 
(zakup środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych) związane z wdrożeniem wyników 
prac B+R realizowanych w ramach działania 1.4 (etap I) lub Inicjatywy Technologicznej I, przy czym 
działanie 1.4 obejmuje dofinansowanie wydatków do momentu stworzenia prototypu (włącznie ze 
stworzeniem prototypu). 

15.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy struktu ralnych  
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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  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 2008 r. Nr 68, poz. 414, z późn. zm.).  

f Lokalizacja NUTS 0 

16.  Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach 
działania 

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 2008 r. Nr 68, poz. 414, z późn. zm.). 

17.  Zakres stosowania cross-financingu  Nie dotyczy 

18.  

Beneficjenci 

a Typ beneficjentów Przedsiębiorcy 

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

Nie dotyczy 

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 wdrażania działań. 

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa na działanie ogółem 321 478 703 euro 

21.  Wkład ze środków unijnych na działanie 273 256 898 euro 

22.  Wkład ze środków publicznych krajowych na 
działanie 

48 221 805 euro 

23.  Przewidywana wielkość środków prywatnych 
na działanie 

-- 

24.  Maksymalny udział środków UE w kwocie 85%  
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dofinansowania  (%) 

25.  Minimalny wkład własny beneficjenta (%)  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 2008 r. Nr 68, poz. 414, z późn. zm.).  

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 dofinansowania Zaliczka/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 Wdrażania Programów Operacyjnych 

6.  Instytucja Wdra żająca / Instytucja 
Pośrednicząca II stopnia 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

7.  Instytucja Certyfikuj ąca  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 zatwierdzanie 
wydatków wynikających z wniosków 
beneficjenta o płatność oraz zlecanie wypłaty 
dofinansowania 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 użytkowego 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 wdrażanie nowych rozwiązań 
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pozwalających utrzymać pozycję konkurencyjną na rynku. Jednocześnie przedsiębiorcy cechują się niską 
świadomością w zakresie możliwości wykorzystania wzornictwa przemysłowego i użytkowego jako 
źródła przewagi konkurencyjnej. Wsparcie udzielane w ramach działania pozwoli na wzrost 
zaangażowania przedsiębiorstw w prowadzenie działalności w zakresie B+R. 
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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), działaniem 1.4 Wsparcie projektów 
celowych oraz działaniem 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi 
proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym. Dla zachowania linii demarkacyjnej z 
działaniem 4.5.2 w działaniu 4.2 dla projektów z zakresu rozwoju działalności B+R ustanowiono 
maksymalną kwotę wydatków kwalifikowanych w części inwestycyjnej na poziomie 10 mln PLN. 
Działanie jest również 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 niż 2 mln PLN, natomiast w przypadku województw, dla których w RPO nie przewidziano 
analogicznego instrumentu wsparcia – demarkacja kwotowa ustalona zostaje na poziomie 400 tys. PLN 
(zastosowanie od wejścia w życie właściwej uchwały KK NSRO w sprawie zmiany linii demarkacyjnej). 

W ramach PO IG nie jest dopuszczalne wsparcie przedsiębiorców w zakresie produkcji podstawowej 
produktów rolnych w rozumieniu art. 2 pkt. 22) rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008, rozumianej 
jako działalność rolnicza prowadzona w gospodarstwach rolnych do momentu dokonania przez 
producentów rolnych pierwszej sprzedaży. W ramach PO IG dopuszczalne jest wsparcie przedsiębiorców:  

a) w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w przypadku, gdy 
zatrudniają co najmniej 750 pracowników i jednocześnie ich roczny obrót wynosi co najmniej 
równowartość w zł 200 mln euro, 

b) w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w przypadku, gdy 
zatrudniają mniej niż 750 pracowników lub których roczny obrót jest niższy niż równowartość w zł 200 
mln euro, pod warunkiem, że projekt dotyczy działalności gospodarczych innych niż określone kodami 
PKD wskazanymi 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 
„Zwi ększanie 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.) lub nie dotyczy 
przetwórstwa roślin na produkty, które są wykorzystywane na cele energetyczne, 

c) zatrudniających mniej niż 750 pracowników lub których roczny obrót jest niższy niż równowartość w zł 
200 mln euro oraz których projekty dotyczą działalności gospodarczych określonych kodami PKD 
wskazanymi 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 
„Zwi ększanie 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.), pod warunkiem, że 
jednocześnie dotyczą produktów niewymienionych na Załączniku 1 do Traktatu. 
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14.  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 30 maja 2008 r. o 
niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730, z późn. zm.)), 
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 użytkowego i wdrożenia go do 
produkcji obejmujące zakup usług szkoleniowych w zakresie metod wdrożenia nowych 
produktów wzorniczych, a także 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 wdrożenia wzoru do produkcji seryjnej.  

15.  

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy struktu ralnych  

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 życie 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 2 kwietnia 2012 r. w sprawie 
udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2012 r., poz. 438, z późn. zm.). 

f Lokalizacja NUTS 0 

16.  Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach 
działania  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie 
udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu 
Operacyjnego  Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2012 r., poz. 438, z późn. zm.).  

17.  
Zakres stosowania cross-financingu  Szkolenia specjalistyczne grupowe i indywidualne.  

Dofinansowaniem objęte są koszty uczestnictwa w niezbędnych szkoleniach wykorzystywanych 
wyłącznie w celu realizacji projektu. Szkolenia nie mogą stanowić odrębnego projektu. 
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18.  

Beneficjenci 

a Typ beneficjentów Przedsiębiorcy  

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

Nie dotyczy 

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 wdrażania działań. 

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa na działanie ogółem 186 107 727 euro 

21.  Wkład ze środków unijnych na działanie 158 191 567 euro  

22.  Wkład ze środków publicznych krajowych na 
działanie 

27 916 160  euro 

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 2 kwietnia 2012 r. w sprawie 
udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2012 r., poz. 438, z późn. zm.).  

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 dofinansowania Zaliczka/refundacja  

31.  Wysokość udziału cross-financingu (%) Do 10% wartości wydatków kwalifikowanych projektu, przy czym kwota dofinansowania na część 
szkoleniową – maksymalnie 1 mln PLN dla projektów wzorniczych oraz 100 tys. PLN dla projektów z 
zakresu B+R. 
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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 Wdrażania Programów Operacyjnych 

6.  Instytucja Wdra żająca / Instytucja 
Pośrednicząca II stopnia 

Bank Gospodarstwa Krajowego    

7.  Instytucja Certyfikuj ąca  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 zatwierdzanie 
wydatków wynikających z wniosków 
beneficjenta o płatność oraz zlecanie wypłaty 
dofinansowania na rzecz beneficjentów  

Bank Gospodarstwa Krajowego    

11.  Numer i nazwa działania 4.3 Kredyt technologiczny 

12.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest wsparcie inwestycji w zakresie wdrażania nowych technologii poprzez udzielenie 
MSP kredytu technologicznego z możliwością jego częściowej spłaty ze środków Funduszu Kredytu 
Technologicznego w formie premii technologicznej. 

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące polskie MSP pokazują, że 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 obniża ich pozycję konkurencyjną oraz osłabia 
szansę na zbudowanie trwałej przewagi konkurencyjnej. Poważnym ograniczeniem w realizacji inwestycji 
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dotyczących wdrożeń nowych rozwiązań technologicznych jest utrudniony dostęp MSP do zewnętrznych 
źródeł finansowania oraz niewystarczające środki własne.  

Zgodnie z ustawą  z 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. 
Nr 116, poz. 730, z późn. zm.), przedsiębiorca za pośrednictwem banku komercyjnego (kredytującego), 
składa do BGK wniosek o dofinansowanie (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 wdrożeniu 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 spłatę kredytu technologicznego zaciągniętego przez MSP w banku 
komercyjnym.  

13.  Komplementarność z innymi działaniami i 
priorytetami  

W ramach PO IG nie jest dopuszczalne wsparcie przedsiębiorców w zakresie produkcji podstawowej 
produktów rolnych w rozumieniu art. 2 pkt. 22) rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008, rozumianej 
jako działalność rolnicza prowadzona w gospodarstwach rolnych do momentu dokonania przez 
producentów rolnych pierwszej sprzedaży. W ramach PO IG dopuszczalne jest wsparcie przedsiębiorców:  

a) w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w przypadku, gdy 
zatrudniają co najmniej 750 pracowników i jednocześnie ich roczny obrót wynosi co najmniej 
równowartość w zł 200 mln euro, 

b) w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w przypadku, gdy 
zatrudniają mniej niż 750 pracowników lub których roczny obrót jest niższy niż równowartość w zł 200 
mln euro, pod warunkiem, że projekt dotyczy działalności gospodarczych innych niż określone kodami 
PKD wskazanymi 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 
„Zwi ększanie 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.) lub nie dotyczy 
przetwórstwa roślin na produkty, które są wykorzystywane na cele energetyczne, 

c) zatrudniających mniej niż 750 pracowników lub których roczny obrót jest niższy niż równowartość w zł 
200 mln euro oraz których projekty dotyczą działalności gospodarczych określonych kodami PKD 
wskazanymi 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 
„Zwi ększanie 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.), pod warunkiem, że 
jednocześnie dotyczą produktów niewymienionych na Załączniku 1 do Traktatu. 
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14.  Przykładowe rodzaje projektów  

 

Projekty przedsiębiorców z sektora mikro-, małych i średnich, polegające na wdrożeniu własnej lub 
nabytej nowej technologii i rozpoczęciu sprzedaży produktów, procesów bądź usług powstających w 
wyniku zastosowania tej technologii. 

15.  

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy struktu ralnych  

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) 

00 – Nie dotyczy  

c Forma finansowania  01 – Pomoc bezzwrotna 

d Typ obszaru  00 – Nie dotyczy  

e Działalność gospodarcza  Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. 
U. Nr 116, poz. 730,  późn. zm.). 

f Lokalizacja NUTS 0 

16.  Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach 
działania  

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. 
U. Nr 116, poz. 730, z późn. zm.). 

17.  Zakres stosowania cross-financingu  Nie dotyczy   

18.  

Beneficjenci 

a Typ beneficjentów MSP  

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

Nie dotyczy  

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 wdrażania działań. 

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa na działanie ogółem 432 601 813 euro 

21.  Wkład ze środków unijnych na działanie 367 711 541 euro  

22.  Wkład ze środków publicznych krajowych na 
działanie 

64 890 272  euro 

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 (%)  Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. 
U. Nr 116, poz. 730, z późn. zm.) 

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 ustawą z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. 
U. Nr 116, poz. 730, z późn. zm.) 

30.  Forma dofinansowania Refundacja w postaci wypłaty premii technologicznej 

31.  Wysokość udziału cross-financingu (%) Nie dotyczy  
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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 Wdrażania Programów Operacyjnych 

6.  Instytucja Wdra żająca / Instytucja 
Pośrednicząca II stopnia 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

7.  Instytucja Certyfikuj ąca  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 zatwierdzanie 
wydatków wynikających z wniosków 
beneficjenta o płatność oraz zlecanie wypłaty 
dofinansowania 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. 

Analiza SWOT wykazała, iż polskie przedsiębiorstwa cechuje niski udział produktów 
wysokoprzetworzonych i wysokiej techniki w sprzedaży na rynek krajowy i na eksport. Ich cechą 
charakterystyczną jest również wysoki stopień zużycia środków trwałych i niski poziom nakładów 
inwestycyjnych. Wynika to przede wszystkim z faktu posiadania niewystarczających środków własnych 
oraz braku możliwości 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, 
możliwy 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. 

Działanie jest także komplementarne z działaniami 9.1, 9.2, 9.4, 9.5 POIiŚ. Kryterium demarkacji stanowi 
innowacyjność projektu określona poprzez czas stosowania na świecie (3 lata) bądź stopień 
rozpowszechnienia technologii w danej branży na świecie. 

W ramach PO IG nie jest dopuszczalne wsparcie przedsiębiorców w zakresie produkcji podstawowej 
produktów rolnych w rozumieniu art. 2 pkt. 22) rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008, rozumianej 
jako działalność rolnicza prowadzona w gospodarstwach rolnych do momentu dokonania przez 
producentów rolnych pierwszej sprzedaży. W ramach PO IG dopuszczalne jest wsparcie przedsiębiorców:  

a) w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w przypadku, gdy 
zatrudniają co najmniej 750 pracowników i jednocześnie ich roczny obrót wynosi co najmniej 
równowartość w zł 200 mln euro, 

b) w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w przypadku, gdy 
zatrudniają mniej niż 750 pracowników lub których roczny obrót jest niższy niż równowartość w zł 200 
mln euro, pod warunkiem, że projekt dotyczy działalności gospodarczych innych niż określone kodami 
PKD wskazanymi 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 
„Zwi ększanie 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.) lub nie dotyczy 
przetwórstwa roślin na produkty, które są wykorzystywane na cele energetyczne, 

c) zatrudniających mniej niż 750 pracowników lub których roczny obrót jest niższy niż równowartość w zł 
200 mln euro oraz których projekty dotyczą działalności gospodarczych określonych kodami PKD 
wskazanymi 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 
„Zwi ększanie 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.), pod warunkiem, że 
jednocześnie dotyczą produktów niewymienionych na Załączniku 1 do Traktatu. 
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14.  Przykładowe rodzaje projektów  

 

Projekty inwestycyjne (w tym niezbędne działania szkoleniowe i doradcze) w zakresie zakupu lub 
wdrożenia nowych, stosowanych nie dłużej niż 3 lata na świecie bądź posiadających stopień 
rozprzestrzenienia na świecie w danej branży 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-, materiało- 
i 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 możliwości 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 struktu ralnych  

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 życie 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 2 kwietnia 2012 r. w sprawie 
udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013  (Dz. U. z 2012 r., poz. 438, z późn. zm.). 

f Lokalizacja NUTS 0 

16.  Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach 
działania  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie 
udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu 
Operacyjnego  Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013  (Dz. U. z 2012 r., poz. 438, z późn. zm.). 
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17.  
Zakres stosowania cross-financingu  Szkolenia specjalistyczne indywidualne i grupowe.  

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

18.  

Beneficjenci 

a Typ beneficjentów Przedsiębiorcy  

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

Nie dotyczy 

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 wdrażania działań. 

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa na działanie ogółem  1 628 516 989 euro 

21.  Wkład ze środków unijnych na działanie  1 384 239 441  euro 

22.  Wkład ze środków publicznych krajowych na 
działanie 

    244 277 548  euro 

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 2 kwietnia 2012 r. w sprawie 
udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2012 r., poz. 438, z późn. zm.). 

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 dofinansowania Zaliczka/refundacja 



 103

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 dużym 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 Wdrażania Programów Operacyjnych 

6.  Instytucja Wdra żająca / Instytucja 
Pośrednicząca II stopnia 

Minister właściwy ds. gospodarki   

Ministerstwo Gospodarki, Departament Wdrażania Programów Operacyjnych  

7.  Instytucja Certyfikuj ąca  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 zatwierdzanie 
wydatków wynikających z wniosków 
beneficjenta o płatność oraz zlecanie wypłaty 
dofinansowania na rzecz beneficjentów  

Minister właściwy ds. gospodarki 

Ministerstwo Gospodarki, Departament Wdrażania Programów Operacyjnych 

11.  Numer i nazwa działania 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki   

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, o dużej wartości i 
generujących znaczną liczbę miejsc pracy, inwestycji o wysokim potencjale innowacyjnym. Preferowane 
będą inwestycje związane z rozpoczęciem lub rozwinięciem prowadzenia działalności badawczo-
rozwojowej w przedsiębiorstwie. 
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Analiza SWOT dotycząca sektora przedsiębiorstw wskazuje na niski poziom ich innowacyjności oraz 
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 również 
nakłady przedsiębiorstw na B+R. Nowe inwestycje przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego i z sektora 
usług nowoczesnych obejmujące innowacyjne rozwiązania o dużym 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 lub rozwinięciem działalności B+R. 
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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. 

Dla zachowania linii demarkacyjnej z działaniem 4.2 w poddziałaniu 4.5.2 dla projektów z zakresu 
rozwoju działalności B+R ustanowiono, iż koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą na inwestycje są 
większe niż 10 mln PLN (zastosowanie od wejścia w życie właściwej uchwały KK NSRO w sprawie 
zmiany linii demarkacyjnej). 

Działanie jest również komplementarne z działaniem 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki 
realizowanym w ramach PO KL. 

Działanie jest także komplementarne z działaniami 9.1, 9.2, 9.4, 9.5 PO IiŚ. Kryterium demarkacji 
stanowi innowacyjność projektu określona poprzez czas stosowania na świecie (nie więcej niż 3 lata) bądź 
stopień rozpowszechnienia technologii w danej branży na świecie. 

W ramach PO IG nie jest dopuszczalne wsparcie przedsiębiorców w zakresie produkcji podstawowej 
produktów rolnych w rozumieniu art. 2 pkt. 22) rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008, rozumianej 
jako działalność rolnicza prowadzona w gospodarstwach rolnych do momentu dokonania przez 
producentów rolnych pierwszej sprzedaży. W ramach PO IG dopuszczalne jest wsparcie przedsiębiorców:  

a) w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w przypadku, gdy 
zatrudniają co najmniej 750 pracowników i jednocześnie ich roczny obrót wynosi co najmniej 
równowartość w zł 200 mln euro, 

b) w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w przypadku, gdy 
zatrudniają mniej niż 750 pracowników lub których roczny obrót jest niższy niż równowartość w zł 200 
mln euro, pod warunkiem, że projekt dotyczy działalności gospodarczych innych niż określone kodami 
PKD wskazanymi 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 
„Zwi ększanie 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.) lub nie dotyczy 
przetwórstwa roślin na produkty, które są wykorzystywane na cele energetyczne, 

c) zatrudniających mniej niż 750 pracowników lub których roczny obrót jest niższy niż równowartość w zł 
200 mln euro oraz których projekty dotyczą działalności gospodarczych określonych kodami PKD 
wskazanymi 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 
„Zwi ększanie 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.), pod warunkiem, że 
jednocześnie dotyczą produktów niewymienionych na Załączniku 1 do Traktatu. 



 107

14.  Przykładowe rodzaje projektów  

 

W poddziałaniu  4.5.1 Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym: 

Inwestycje o charakterze innowacyjnym (np. innowacyjne technologie, innowacyjne produkty), 
obejmujące zakup lub wdrożenie rozwiązania technologicznego, które jest stosowane na świecie przez 
okres nie dłuższy niż 3 lata lub stopień jego rozprzestrzenienia na świecie w danej branży nie przekracza 
15% oraz spełniające poniższe warunki (łącznie): 

a) wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą większe niż 160 mln PLN oraz 

b) wzrost zatrudnienia netto nie mniejszy niż 150 nowych miejsc pracy. 

W poddziałaniu 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych:  

� inwestycje obejmujące zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wzrost 
zatrudnienia netto nie mniejszy niż 100 nowych miejsc pracy, prowadzące do utworzenia lub 
rozbudowy: 

a) centrów usług wspólnych (np. finanse, księgowość, zarządzanie zasobami ludzkimi, 
administracja, logistyka, zaplecza bankowe i ubezpieczeniowe (back office), badania rynkowe), 
wsparcie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (IT); 

b) centrów IT (np. rozwój oprogramowania, testowanie i zarządzanie aplikacjami, projektowanie i 
wdrażanie sieci, optymalizacja produktu, zarządzanie bazami danych). 

� Inwestycje o wydatkach kwalifikujących się do objęcia pomocą większych niż 2 mln PLN, 
dotyczące rozpoczęcia lub rozwinięcia działalności B+R obejmujące zakup środków trwałych, 
wartości niematerialnych i prawnych oraz wzrost zatrudnienia netto nie mniejszy niż 10 nowych 
miejsc pracy dla personelu zaangażowanego w działalność B+R, prowadzące do utworzenia lub 
rozwinięcia działalności centrów badawczo-rozwojowych (np. centra usług inżynierskich, centra 
jakości), które nie muszą spełniać wymogów określonych w ustawie z dnia 30 maja 2008 r.o 
niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. Nr 116, poz. 730, z późn. zm.).   

15.   

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy struktu ralnych  

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 życie 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 badawczo-
rozwojowych). 

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 8 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy 
finansowej dla inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2009 r., Nr 75, poz. 638, z późn. zm.). 

f Lokalizacja NUTS 0 

16.  Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach 
działania  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy 
finansowej dla inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2009 r. Nr 75, poz. 638, z późn. zm.). 

17.  Zakres stosowania cross-financingu  Szkolenia specjalistyczne. Wyłącznie dla projektów dotyczących centrów badawczo-rozwojowych. 

18.  

Beneficjenci 

a Typ beneficjentów 4.5.1 – przedsiębiorcy 

4.5.2 – przedsiębiorcy 

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

Nie dotyczy 

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 wdrażania działań. 

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa na działanie ogółem 888 274 687 euro 

21.  Wkład ze środków unijnych na działanie 755 033 484 euro  

22.  Wkład ze środków publicznych krajowych na 
działanie 

133 241 203 euro 

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 Gospodarki z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy 
finansowej dla inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2009 r. Nr 75, poz. 638, z późn. zm.). 

26.  Pomoc publiczna  j.w. 

27.  Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności j.w. 
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wydatków 

28.  Minimalna / Maksymalna wartość projektu  j.w., przy czym: 

4.5.1– minimalna wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach realizowanego 
projektu wynosi powyżej 160 mln PLN, 

4.5.2 – minimalna wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą w przypadku projektów 
dotyczących rozpoczęcia lub rozwinięcia działalności B+R – powyżej 2 mln PLN.  

29.  Minimalna / Maksymalna kwota 
dofinansowania  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy 
finansowej dla inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2009 r. Nr 75, poz. 638, z późn. zm.). 

30.  Forma dofinansowania Zaliczka/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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Pilotaż: Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku 

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 Wdrażania Programów Operacyjnych 

6.  Instytucja Wdra żająca / Instytucja 
Pośrednicząca II stopnia 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

7.  Instytucja Certyfikuj ąca  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 zatwierdzanie 
wydatków wynikających z wniosków 
beneficjenta o płatność oraz zlecanie wypłaty 
dofinansowania na rzecz beneficjentów  

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

11.  Numer i nazwa działania Pilotaż realizowany w ramach IV osi priorytetowej „Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku”  

12.  Cel i uzasadnienie działania Instrument ma na celu wsparcie przedsiębiorstw, które planują wdrożenie wynalazków własnych bądź 
nabytych. Przyczyni się do zwiększenia wykorzystania wynalazków przez przedsiębiorców jako jednej z 
przewag konkurencyjnych. 

Analiza SWOT sektora przedsiębiorstw działających w Polsce wskazuje na niską skłonność do 
wprowadzania innowacyjnych rozwiązań. Jednocześnie rozwój rynku innowacji wymaga pełnego 
wykorzystania ich ochrony prawnej. Polska gospodarka charakteryzuje się niewielkim udziałem nowych i 
innowacyjnych produktów w produkcji sprzedanej i niskim udziałem produktów wysokoprzetworzonych i 
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wysokiej techniki w eksporcie. Słaba kondycja finansowa, w szczególności MSP, przekłada się na 
znikome tworzenie i wdrażanie nowych rozwiązań pozwalających utrzymać pozycję konkurencyjną na 
rynku. 

Wsparcie przyczyni się do polepszenia wykorzystania wynalazków w działalności gospodarczej. Zachęci 
także do ochrony własności intelektualnej. 

13.  Komplementarność z innymi działaniami i 
priorytetami  

Instrument jest komplementarny z pozostałymi działaniami realizowanymi w ramach priorytetu 4. 
(działania 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5,), działaniem 1.4 Wsparcie projektów celowych oraz działaniem 5.4.1 
Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej.  

W ramach PO IG nie jest dopuszczalne wsparcie przedsiębiorców w zakresie produkcji podstawowej 
produktów rolnych w rozumieniu art. 2 pkt. 22) rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008, rozumianej 
jako działalność rolnicza prowadzona w gospodarstwach rolnych do momentu dokonania przez 
producentów rolnych pierwszej sprzedaży. W ramach PO IG dopuszczalne jest wsparcie przedsiębiorców:  

a) w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w przypadku, gdy 
zatrudniają co najmniej 750 pracowników i jednocześnie ich roczny obrót wynosi co najmniej 
równowartość w zł 200 mln euro, 

b) w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w przypadku, gdy 
zatrudniają mniej niż 750 pracowników lub których roczny obrót jest niższy niż równowartość w zł 200 
mln euro, pod warunkiem, że projekt dotyczy działalności gospodarczych innych niż określone kodami 
PKD wskazanymi 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 
„Zwi ększanie 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.) lub nie dotyczy 
przetwórstwa roślin na produkty, które są wykorzystywane na cele energetyczne, 

c) zatrudniających mniej niż 750 pracowników lub których roczny obrót jest niższy niż równowartość w zł 
200 mln euro oraz których projekty dotyczą działalności gospodarczych określonych kodami PKD 
wskazanymi 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 
„Zwi ększanie 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.), pod warunkiem, że 
jednocześnie dotyczą produktów niewymienionych na Załączniku 1 do Traktatu. 

14.  Przykładowe rodzaje projektów  

 

W ramach pilotażu wsparciem zostaną objęte projekty inwestycyjne (zakup środków trwałych lub 
wartości niematerialnych i prawnych) związane z wdrożeniem wynalazków w działalności gospodarczej 
przedsiębiorcy. Wsparcie będzie udzielone jedynie tym projektom, które będą dotyczyły pierwszego 
wdrożenia wynalazku  na terytorium Unii Europejskiej. 

15.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy struktu ralnych  
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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) 

Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01 – Pomoc bezzwrotna 

d Typ obszaru  00 – Nie dotyczy  

e Działalność gospodarcza  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie 
udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 

f Lokalizacja NUTS 0 

16.  Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach 
działania  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie 
udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu 
Operacyjnego  Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 

17.  Zakres stosowania cross-financingu  Nie dotyczy 

18.  

Beneficjenci 

a Typ beneficjentów Mikro, mali i średni przedsiębiorcy 

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

Nie dotyczy 

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 wdrażania działań. 

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa na działanie ogółem 228 304 415 euro 

21.  Wkład ze środków unijnych na działanie 194 058 753 euro 

22.  Wkład ze środków publicznych krajowych na 
działanie 

 34 245 662 euro 

23.  Przewidywana wielkość środków prywatnych 
na działanie 

-- 

24.  Maksymalny udział środków UE w kwocie  85%  
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dofinansowania (%) 

25.  Minimalny wkład własny beneficjenta (%)  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia …. w sprawie udzielania przez Polską 
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach 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. 

30.  Forma dofinansowania Zaliczka/refundacja  

31.  Wysokość udziału cross-financingu (%) Nie dotyczy 
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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 użytkowego).  

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. 



 115

DZIAŁANIE 5.1 Wspieranie rozwoju powi ązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym  

 
1.  Nazwa programu operacyjnego  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 

2.  Numer i nazwa priorytetu 5. Dyfuzja 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 Wdrażania Programów Operacyjnych 
 

6.  Instytucja Wdra żająca / Instytucja 
Pośrednicząca II stopnia 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

7.  Instytucja Certyfikuj ąca  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 zatwierdzanie 
wydatków wynikających z wniosków 
beneficjenta o płatność oraz zlecanie wypłaty 
dofinansowania na rzecz beneficjentów  

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

11.  Numer i nazwa działania 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym  
Wspieranie powiązań kooperacyjnych we wczesnej fazie rozwoju  
Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym 

12.  Cel i uzasadnienie działania 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 
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do wypracowania i upowszechnienia nowych rozwiązań (technologicznych, produktowych, 
organizacyjnych), wymiany doświadczeń, lepszego wykorzystania zasobów posiadanych przez każdy 
z podmiotów. 

Ponadto zidentyfikowano, że wsparcie dla powiązań kooperacyjnych we wczesnej fazie rozwoju na 
szczeblu regionalnym jest marginalne lub w ogóle nie istnieje. Brak systemowego wsparcia powstawania 
powiązań kooperacyjnych i ich rozwoju prowadzi do sytuacji, w której wsparcie nie trafia do 
odpowiednich podmiotów, a struktury powiązań kooperacyjnych, które funkcjonują na rynku 
charakteryzują się brakiem stabilności i małą dynamiką rozwojową, przez co ich potencjał nie jest 
odpowiednio wykorzystany.  
W związku z tym w ramach wspierania powiązań kooperacyjnych we wczesnej fazie rozwoju, o  
dofinansowanie będą mogli ubiegać koordynatorzy powiązań o profilu technologicznym lub 
przemysłowym w celu: 

- stworzenia warunków techniczno-organizacyjnych funkcjonowania powiązania kooperacyjnego, 
- opracowania wspólnej strategii rozwoju powiązania kooperacyjnego i jej wdrażania co najmniej 

przez okres równy okresowi trwałości projektu. 

Po otrzymaniu wsparcia i zrealizowaniu projektu we wczesnej fazie rozwoju, koordynator powiązania 
kooperacyjnego może ubiegać się o wsparcie na rozwój powiązania kooperacyjnego o znaczeniu 
ponadregionalnym.  

W ramach wspierania rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym wsparciem 
zostaną objęte wspólne przedsięwzięcia grup podmiotów mających na celu przygotowanie wspólnego 
produktu i/lub usługi o charakterze innowacyjnym i ich wprowadzenienie na rynek. Ww. cel będzie 
realizowany poprzez 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 także 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 działalności operacyjnej związanej  
z rozwojem.  
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13.  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). 

W ramach PO IG nie jest dopuszczalne wsparcie przedsiębiorców w zakresie produkcji podstawowej 
produktów rolnych w rozumieniu art. 2 pkt. 22) rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008, rozumianej 
jako działalność rolnicza prowadzona w gospodarstwach rolnych do momentu dokonania przez 
producentów rolnych pierwszej sprzedaży. W ramach PO IG dopuszczalne jest wsparcie przedsiębiorców:  

a) w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w przypadku, gdy 
zatrudniają co najmniej 750 pracowników i jednocześnie ich roczny obrót wynosi co najmniej 
równowartość w zł 200 mln euro, 

b) w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w przypadku, gdy 
zatrudniają mniej niż 750 pracowników lub których roczny obrót jest niższy niż równowartość w zł 200 
mln euro, pod warunkiem, że projekt dotyczy działalności gospodarczych innych niż określone kodami 
PKD wskazanymi 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 
„Zwi ększanie 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.) lub nie dotyczy 
przetwórstwa roślin na produkty, które są wykorzystywane na cele energetyczne, 

c) zatrudniających mniej niż 750 pracowników lub których roczny obrót jest niższy niż równowartość w zł 
200 mln euro oraz których projekty dotyczą działalności gospodarczych określonych kodami PKD 
wskazanymi 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 
„Zwi ększanie 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.), pod warunkiem, że 
jednocześnie dotyczą produktów niewymienionych na Załączniku 1 do Traktatu. 

14.  Przykładowe rodzaje projektów  
 

W ramach wspierania powiązań kooperacyjnych we wczesnej fazie rozwoju wsparcie uzyskają 
projekty mające na celu stworzenie wspólnej strategii rozwoju obejmujące: zakup środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych i prawnych, szkolenia ogólne i specjalistyczne, związane z przedmiotem 
działalności powiązania kooperacyjnego oraz z zakresu zarządzania powiązaniem kooperacyjnym, zakup 
usług doradczych oraz koszty osobowe i administracyjne.  
 
W ramach wspierania rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym wsparcie 
uzyskają projekty dotyczące rozwoju powiązań kooperacyjnych obejmujące: dokonania inwestycji, 
badania przemysłowe lub prace rozwojowe, koszty osobowe i administracyjne, zakup usług doradczych, 
szkolenia specjalistyczne związane z przedmiotem działalności powiązania kooperacyjnego oraz z zakresu 
zarządzania powiązaniem kooperacyjnym, koszty związane ze współpracą międzynarodową. 
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15.  

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy struktu ralnych  
a Temat priorytetowy  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.)  

b Temat priorytetowy (dla interwencji 
cross-financing) 

62 – Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie 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 Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013  (Dz. U. z 2008 r. Nr 68, poz. 414, z późn. zm.).  

f Lokalizacja NUTS 0 
16.  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 2008 r. Nr 68, poz. 414, z późn. zm.). 

17.  

Zakres stosowania cross-financingu  
 

Szkolenia: ogólne i specjalistyczne. 
W ramach wsparcia powiązań kooperacyjnych we wczesnej fazie rozwoju dofinansowaniem objęte są 
koszty uczestnictwa i organizacji w szkoleniach ogólnych i specjalistycznych związanych z przedmiotem 
działalności powiązania kooperacyjnego oraz z zakresu zarządzania powiązaniem kooperacyjnym. 
W ramach wsparcia powiązań kooperacyjnych w fazie rozwoju dofinansowaniem objęte są koszty 
uczestnictwa i organizacji w szkoleniach specjalistycznych związanych z przedmiotem działalności 
powiązania kooperacyjnego oraz z zakresu zarządzania powiązaniem kooperacyjnym. 

18.  

Beneficjenci 
a Typ beneficjentów osoba prawna prowadząca powiązanie kooperacyjne 
b Grupy docelowe (osoby, instytucje, 

grupy społeczne bezpośrednio 
korzystające z pomocy)  

Członkowie powiązań kooperacyjnych 

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 wdrażania działań. 

Część finansowa 
20.  Alokacja finansowa na działanie ogółem 105 450 000 euro 
21.  Wkład ze środków unijnych na działanie  89 632 500 euro 
22.  Wkład ze środków publicznych krajowych na 

działanie 
  15 817 500 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 (%)  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 2008 r. Nr 68, poz. 414, z późn. zm.). 

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 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 2008 r. Nr 68, poz. 414, z późn. zm.). 

30.  Forma dofinansowania Zaliczka/Refundacja 
31.  Wysokość udziału cross-financingu (%) Do 10% wartości wydatków kwalifikowanych projektu, przy czym kwota dofinansowania jest zgodna z 

pułapami przewidzianymi w rozporządzeniu 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 2008 r. Nr 68, poz. 414, z późn. 
zm.). 
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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 Numer i nazwa priorytetu 5. Dyfuzja 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 Wdrażania Programów Operacyjnych 

6 Instytucja Wdra żająca /Instytucja 
Pośrednicząca II stopnia  

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – dla projektów wybieranych w trybie konkursowym  
Nie dotyczy – dla projektów systemowych i indywidualnych 

7 Instytucja Certyfikuj ąca  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 

10 Instytucja odpowiedzialna za zatwierdzanie 
wydatków wynikających z wniosków 
beneficjenta o płatność oraz zlecanie wypłaty 
dofinansowania na rzecz beneficjentów  

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – dla projektów wybieranych w trybie konkursowym 
Ministerstwo Gospodarki, Departament Wdrażania Programów Operacyjnych – dla projektów 
systemowych i indywidualnych 

11 Numer i nazwa działania 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o 
znaczeniu ponadregionalnym 

12 Cel i uzasadnienie działania 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 możliwości 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 różni 
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 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. 

W ramach PO IG nie jest dopuszczalne wsparcie przedsiębiorców w zakresie produkcji podstawowej 
produktów rolnych w rozumieniu art. 2 pkt. 22) rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008, rozumianej 
jako działalność rolnicza prowadzona w gospodarstwach rolnych do momentu dokonania przez 
producentów rolnych pierwszej sprzedaży. W ramach PO IG dopuszczalne jest wsparcie przedsiębiorców:  

a) w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w przypadku, gdy 
zatrudniają co najmniej 750 pracowników i jednocześnie ich roczny obrót wynosi co najmniej 
równowartość w zł 200 mln euro, 

b) w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w przypadku, gdy 
zatrudniają mniej niż 750 pracowników lub których roczny obrót jest niższy niż równowartość w zł 200 
mln euro, pod warunkiem, że projekt dotyczy działalności gospodarczych innych niż określone kodami 
PKD wskazanymi 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 
„Zwi ększanie 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.) lub nie dotyczy 
przetwórstwa roślin na produkty, które są wykorzystywane na cele energetyczne, 

c) zatrudniających mniej niż 750 pracowników lub których roczny obrót jest niższy niż równowartość w zł 
200 mln euro oraz których projekty dotyczą działalności gospodarczych określonych kodami PKD 
wskazanymi 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 
„Zwi ększanie 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.), pod warunkiem, że 
jednocześnie dotyczą produktów niewymienionych na Załączniku 1 do Traktatu. 

14 Przykładowe rodzaje projektów  
 

– Dofinansowanie przygotowania i rozwoju pakietu usług o charakterze proinnowacyjnym 
(składającego się z usług doradczych, szkoleniowych, informacyjnych oraz sieciowe/poszukiwania 
partnera) służących 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 
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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 różnych etapach rozwoju: projekty badawcze, prace B+R, 
prototypy etc., lista podmiotów zaangażowanych 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); 
– Dofinansowanie usług z zakresu upowszechnienia wiedzy na temat metod i możliwości 

wynikających z ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwach, mających na celu wzrost 
świadomości przedsiębiorców z korzyści płynących z ochrony własności intelektualnej (6); 

 

15 

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy struktu ralnych  
a Temat priorytetowy  05 – Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw oraz dla grup przedsiębiorstw  
b Temat priorytetowy (dla interwencji 

cross-financing) 
62 – Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie 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 2008 r. Nr 68, poz. 414, z późn. zm.) – w 
zakresie projektów realizowanych w trybie konkursowym oraz projektów wyłonionych w konkursach 
organizowanych w ramach projektów systemowych PARP. 

f Lokalizacja NUTS 0 
16 Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach 

działania  
Projekty IOB i sieci IOB oraz projekty wyłonione w konkursach organizowanych w ramach projektów 
systemowych PARP – 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 2008 r. Nr 68, poz. 
414, z późn. zm.).  
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. 

17 
Zakres stosowania cross-financingu  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 
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18 

Beneficjenci 
a Typ beneficjentów Instytucje otoczenie biznesu działające w sieciach oraz sieci IOB (w zakresie rodzajów projektów nr 1, 2, 

3 i 4) – projekty wybierane w trybie konkursowym 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (projekt systemowy w zakresie: 2 i 4) 

Instytut Wzornictwa Przemysłowego (w zakresie 5) – projekt indywidualny umieszczony na Liście 
projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, 
zgodnie z Załącznikiem nr 4.5 Lista projektów indywidualnych 

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (w zakresie 1) – projekt indywidualny umieszczony na Liście 
projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, 
zgodnie z Załącznikiem nr 4.5 Lista projektów indywidualnych 

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (projekt systemowy w zakresie 6) 
b Grupy docelowe (osoby, instytucje, 

grupy społeczne bezpośrednio 
korzystające z pomocy)  

Przedsiębiorcy 

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 wdrażania działań. 

Część finansowa 
20 Alokacja finansowa na działanie ogółem 65 700 000 euro 
21 Wkład ze środków unijnych na działanie 55 845 000 euro 
22 Wkład ze środków publicznych krajowych na 

działanie 
 9 855 000 euro 

23 Przewidywana wielkość środków prywatnych 
na działanie 

--  

24 Maksymalny udział środków UE w kwocie 
dofinansowania (%) 

85%  

25 Minimalny wkład własny beneficjenta (%)  Nie dotyczy 
26 Pomoc publiczna  Nie dotyczy – w zakresie projektów systemowych PARP i UP RP 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 2008 r. Nr 68, poz. 
414, z późn. zm.).  

27 Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności 
wydatków 

W zakresie projektów systemowych PARP i UP RP 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 
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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 2008 r. 
Nr 68, poz. 414, z późn. zm.). 

28 Minimalna / Maksymalna wartość projektu  Nie dotyczy 
29 Minimalna / Maksymalna kwota 

dofinansowania  
Nie dotyczy 

30 Forma dofinansowania Zaliczka/refundacja 
31 Wysokość udziału cross-financingu (%) 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 Numer i nazwa priorytetu 5. Dyfuzja 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 Wdrażania Programów Operacyjnych 
 

6 Instytucja Wdra żająca / Instytucja 
Pośrednicząca II stopnia 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości   

7 Instytucja Certyfikuj ąca  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 

10 Instytucja odpowiedzialna za zatwierdzanie 
wydatków wynikających z wniosków 
beneficjenta o płatność oraz zlecanie wypłaty 
dofinansowania na rzecz beneficjentów  

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  

11 Numer i nazwa działania 5.3 Wspieranie ośrodków innowacyjności  
12 Cel i uzasadnienie działania 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 dążącym do wprowadzenia nowych rozwiązań, jak również 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 indywidualnych. 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 
projektów indywidualnych) oraz parków przemysłowych. W ramach PO IG nie będą wspierane projekty z 
list projektów indywidualnych PO Rozwój Polski Wschodniej oraz Regionalnych Programów 
Operacyjnych. 

W ramach PO IG nie jest dopuszczalne wsparcie przedsiębiorców w zakresie produkcji podstawowej 
produktów rolnych w rozumieniu art. 2 pkt. 22) rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008, rozumianej 
jako działalność rolnicza prowadzona w gospodarstwach rolnych do momentu dokonania przez 
producentów rolnych pierwszej sprzedaży. W ramach PO IG dopuszczalne jest wsparcie przedsiębiorców:  

a) w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w przypadku, gdy 
zatrudniają co najmniej 750 pracowników i jednocześnie ich roczny obrót wynosi co najmniej 
równowartość w zł 200 mln euro, 

b) w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w przypadku, gdy 
zatrudniają mniej niż 750 pracowników lub których roczny obrót jest niższy niż równowartość w zł 200 
mln euro, pod warunkiem, że projekt dotyczy działalności gospodarczych innych niż określone kodami 
PKD wskazanymi 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 
„Zwi ększanie 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.) lub nie dotyczy 
przetwórstwa roślin na produkty, które są wykorzystywane na cele energetyczne, 

c) zatrudniających mniej niż 750 pracowników lub których roczny obrót jest niższy niż równowartość w zł 
200 mln euro oraz których projekty dotyczą działalności gospodarczych określonych kodami PKD 
wskazanymi 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 
„Zwi ększanie 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.), pod warunkiem, że 
jednocześnie dotyczą produktów niewymienionych na Załączniku 1 do Traktatu. 
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14 Przykładowe rodzaje projektów  
 

W ramach działania 5.3 wspierane będą projekty indywidualne umieszczone na Liście projektów 
indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, zgodnie z 
Załącznikiem nr 4.5 Lista projektów indywidualnych, 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 wdrożenia 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 wyposażenia, 
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. 

15 

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy struktu ralnych  
a Temat priorytetowy  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 itp.) 

b Temat priorytetowy (dla interwencji 
cross-financing) 

72 – Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem 
zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i 
szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz systematycznej aktualizacji 
kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy.  

c Forma finansowania  01 – Pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru  00 – Nie dotyczy  
e Działalność gospodarcza  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie 

udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie ośrodków 
innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Dz. U Nr 21, 
poz 116). 

f Lokalizacja NUTS 0 
16 Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach 

działania  
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie 
udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie ośrodków 
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innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Dz. U Nr 21, 
poz 116). 

17 
Zakres stosowania cross-financingu  Szkolenia: ogólne i specjalistyczne indywidualne i grupowe. 

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

18 

Beneficjenci 
a Typ beneficjentów Wysoko wyspecjalizowane instytucje otoczenia biznesu świadczące usługi o wysokim potencjale 

rynkowo-technologicznym, w tym podmioty zarządzające parkami naukowo-technologicznymi, 
 inkubatorami technologii, centrami zaawansowanych technologii, centrami produktywności, innymi 
ośrodkami specjalistycznych usług dla przedsiębiorców, w szczególności MSP. 

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

Przedsiębiorcy 

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 wdrażania działań. 

Część finansowa 
20 Alokacja finansowa na działanie ogółem 248 580 764 euro 
21 Wkład ze środków unijnych na działanie 211 293 649 euro 
22 Wkład ze środków publicznych krajowych na 

działanie 
37 287 115 euro 

23 Przewidywana wielkość środków prywatnych 
na działanie 

-- 

24 Maksymalny udział środków UE w kwocie 
dofinansowania (%) 

85%  

25 Minimalny wkład własny beneficjenta (%)  15% wartości wydatków kwalifikowanych projektu 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie 
udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie ośrodków 
innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Dz. U Nr 21, 
poz 116). 

26 Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) j.w. 
27 Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności 

wydatków 
j.w. 

28 Minimalna / Maksymalna wartość projektu  Wartość wydatków kwalifikowanych nie mniejsza niż 40 mln PLN, j.w. 
29 Minimalna / Maksymalna kwota 

dofinansowania  
Nie dotyczy 

30 Forma dofinansowania Zaliczka/refundacja 
31 Wysokość udziału cross-financingu (%) Do 10% wartości wydatków kwalifikowanych projektu 
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DZIAŁANIE 5.4 Zarz ądzanie własnością intelektualną    

 
1 Nazwa programu operacyjnego  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 

2 Numer i nazwa priorytetu 5. Dyfuzja 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 Wdrażania Programów Operacyjnych 
 

6 Instytucja Wdra żająca / Instytucja 
Pośrednicząca II stopnia  

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  

7 Instytucja Certyfikuj ąca  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 zatwierdzanie 
wydatków wynikających z wniosków 
beneficjenta o płatność oraz zlecanie wypłaty 
dofinansowania na rzecz beneficjentów  

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
 

11 Numer i nazwa działania 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną  

Poddziałanie 5.4.1 - Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej 

Poddziałanie 5.4.2 - Popularyzacja wiedzy w zakresie własności intelektualnej 
12 Cel i uzasadnienie działania 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 możliwość takiej ochrony, jednak jak pokazują analizy bardzo rzadko jest 
ona stosowana przez podmioty działające w Polsce. Świadomość możliwości oraz korzyści ochrony 
wypracowanych rozwiązań jest niska, barierę dla ochrony pomysłów stanowią też stosunkowo wysokie 
koszty postępowań związanych z uzyskaniem praw własności przemysłowej. Polskę charakteryzuje 
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niewielka liczba udzielonych patentów. Pełne wykorzystanie możliwości ochrony prawnej sprawi, iż 
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 użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory 
przemysłowe) składanych przez wnioskodawców za granicą oraz ułatwi realizację ochrony. W ramach 
działania dofinansowane będą również projekty zwiększające świadomość przedsiębiorców nt. praw i 
możliwości 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 poddziałania 5.4.1 

W ramach PO IG nie jest dopuszczalne wsparcie przedsiębiorców w zakresie produkcji podstawowej 
produktów rolnych w rozumieniu art. 2 pkt. 22) rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008, rozumianej 
jako działalność rolnicza prowadzona w gospodarstwach rolnych do momentu dokonania przez 
producentów rolnych pierwszej sprzedaży. W ramach PO IG dopuszczalne jest wsparcie przedsiębiorców:  

a) w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w przypadku, gdy 
zatrudniają co najmniej 750 pracowników i jednocześnie ich roczny obrót wynosi co najmniej 
równowartość w zł 200 mln euro, 

b) w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w przypadku, gdy 
zatrudniają mniej niż 750 pracowników lub których roczny obrót jest niższy niż równowartość w zł 200 
mln euro, pod warunkiem, że projekt dotyczy działalności gospodarczych innych niż określone kodami 
PKD wskazanymi 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 
„Zwi ększanie 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.) lub nie dotyczy 
przetwórstwa roślin na produkty, które są wykorzystywane na cele energetyczne, 

c) zatrudniających mniej niż 750 pracowników lub których roczny obrót jest niższy niż równowartość w zł 
200 mln euro oraz których projekty dotyczą działalności gospodarczych określonych kodami PKD 
wskazanymi 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 
„Zwi ększanie 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.), pod warunkiem, że 
jednocześnie dotyczą produktów niewymienionych na Załączniku 1 do Traktatu. 
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14 Przykładowe rodzaje projektów  
 

Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej: 

wsparcie na pokrycie kosztów uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej (z wyłączeniem kosztów 
zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego oraz wzoru przemysłowego do Urzędu Patentowego RP w celu 
uzyskania ochrony na terytorium RP) obejmujących: 

 1) koszty przygotowania zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego przez 
zawodowego pełnomocnika, który zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju, jest 
uprawniony do występowania przed właściwym organem ochrony własności przemysłowej; 

 2) koszty zgłoszenia przez zawodowego pełnomocnika wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru 
przemysłowego do właściwego organu w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, 
regionalne, unijne lub międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej oraz prowadzenia 
postępowania przed właściwym krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym organem 
ochrony własności przemysłowej albo prowadzenia postępowania wyłącznie przed właściwym 
krajowym, regionalnym lub unijnym organem ochrony własności przemysłowej, w przypadku gdy 
międzynarodowa, unijna lub regionalna faza procedury ochrony własności przemysłowej została 
zakończona przed złożeniem wniosku o udzielenie wsparcia; 

3) koszty zakupu, w związku z przygotowaniem zgłoszenia, zgłoszeniem lub prowadzeniem 
postępowania, o których mowa w pkt 1 i 2, analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, 
marketingowych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania, w tym w 
zakresie wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych 
komercjalizacji oraz zarządzania w przedsiębiorstwie prawami własności przemysłowej; 

4) koszty postępowania w celu obrony prawa, w związku z wniesieniem zarzutów w trakcie 
rozpatrywania zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2, lub wniesieniem sprzeciwu po przyznaniu prawa. 

Objęcie własności przemysłowej ochroną na terytorium RP jest możliwe pod warunkiem wykorzystania 
trybu zgłoszenia międzynarodowego, w ramach którego terytorium RP nie jest jedynym terytorium 
wnioskowanej ochrony. 

Poddziałanie 5.4.2 Popularyzacja wiedzy w zakresie własności intelektualnej: 

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 także projekty 
informacyjne dotyczące metod i możliwości ochrony własności intelektualnej. 

15 

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy struktu ralnych  
a Temat priorytetowy  09 – Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MSP  
b Temat priorytetowy (dla interwencji 

cross-financing) 
Nie dotyczy 
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c Forma finansowania  01 – Pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru  00 – Nie dotyczy  
e Działalność gospodarcza  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie 

udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2012 r., poz. 438, z późn. zm.). 

f Lokalizacja NUTS 0 
16 Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach 

działania  
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie 
udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu 
Operacyjnego  Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2012 r., poz. 438, z późn. zm.). 

17 Zakres stosowania cross-financingu  Nie dotyczy 

18 

Beneficjenci 
a Typ beneficjentów Poddziałanie 5.4.1: MSP spełniający warunki określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju 

Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 
2007 – 2013; 

Poddziałanie 5.4.2: Instytucje otoczenia biznesu 
b Grupy docelowe (osoby, instytucje, 

grupy społeczne bezpośrednio 
korzystające z pomocy)  

Przedsiębiorcy (należący do sektora MSP), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 
(wynalazcy) 

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 wdrażania działań. 

Część finansowa 
20 Alokacja finansowa na działanie ogółem 25 149 236 euro 
21 Wkład ze środków unijnych na działanie 21 376 851 euro 
22 Wkład ze środków publicznych krajowych na 

działanie 
  3 772 385 euro 

23 Przewidywana wielkość środków prywatnych 
na działanie 

-- 

24 Maksymalny udział środków UE kwocie 
dofinansowania  (%) 

85%  

25 Minimalny wkład własny beneficjenta (%)  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie 
udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu 
Operacyjnego  Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2012 r., poz. 438, z późn. zm.). 

26 Pomoc publiczna  j.w. 
27 Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności 

wydatków 
j.w.  

28 Minimalna / Maksymalna wartość projektu  Nie dotyczy  
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29 Minimalna / Maksymalna kwota 
dofinansowania  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie 
udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu 
Operacyjnego  Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2012 r., poz. 438, z późn. zm.).  

30 Forma dofinansowania Zaliczka/refundacja 
31 Wysokość udziału cross-financingu (%) Nie dotyczy 
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PRIORYTET  VI 

POLSKA GOSPODARKA NA RYNKU MI ĘDZYNARODOWYM 

 

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 eksportu30, 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. Duży nacisk zostanie położony na wykorzystanie instrumentów informatycznych. W ramach priorytetu będą również 
wspierane inicjatywy istotne dla promocji Polski, np. organizacja w Polsce lub przygotowanie polskich wystąpień w trakcie dużych przedsięwzięć o charakterze 
międzynarodowym. Wsparcie w ramach priorytetu 6. skierowane będzie również 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 możliwe m.in. dzięki wsparciu zaprojektowanemu w ramach 
pozostałych priorytetów PO IG. Realizacja działań mających na celu promocję sprzedaży 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 możliwe 
przede wszystkim dzięki wzmocnieniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorców na rynku globalnym. 

 

                                                 
30 Użyte w dokumencie słowa „eksport/eksporter” oznaczają zarówno sprzedaż/sprzedającego na Jednolity Rynek Europejski (JRE) jak również 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.  Numer i nazwa priorytetu 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym 
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 Wdrażania Programów Operacyjnych 
 

6.  Instytucja Wdra żająca (Instytucja Pośrednicząca 
II stopnia) 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

7.  Instytucja Certyfikuj ąca  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 zatwierdzanie 
wydatków wynikających z wniosków 
beneficjenta o płatność oraz zlecanie wypłaty 
dofinansowania na rzecz beneficjentów 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

11.  Numer i nazwa działania 6.1 Paszport do eksportu 
12.  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 także zwiększenie wielkości polskiego eksportu oraz zwiększenie liczby przedsiębiorców 
prowadzących działalność eksportową. Działanie skierowane jest do przedsiębiorców z sektora MSP 
planujących rozpoczęcie działalności eksportowej lub początkujących eksporterów prowadzacych 
działalność i mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – a w przypadku osób fizycznych 
posiadających miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

Uzasadnienie: Jak zostało wykazane w zaprezentowanej w PO IG analizie SWOT, poziom 
umiędzynarodowienia przedsiębiorstw działających w Polsce jest niski, a wiele przedsiębiorców 
wprowadza swoje towary i usługi na inne rynki pod cudzymi markami. Działanie Paszport do eksportu 
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przyczyni się do wzrostu liczby przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność eksportową w oparciu o 
Plany rozwoju eksportu przygotowane i wdrażane w ramach dofinansowanych projektów przy 
wykorzystaniu instrumentów wsparcia przewidzianych dla działania 6.1. 

Działanie 6.1 pozwoli przedsiębiorcom uczestniczącym na: 

− zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży,  

− 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 dla 
przedsiębiorców, przewidziane jest dofinansowanie udziału MSP tylko w targach i misjach.  

W ramach PO IG nie jest dopuszczalne wsparcie przedsiębiorców w zakresie produkcji podstawowej 
produktów rolnych w rozumieniu art. 2 pkt. 22) rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008, 
rozumianej jako działalność rolnicza prowadzona w gospodarstwach rolnych do momentu dokonania 
przez producentów rolnych pierwszej sprzedaży. W ramach PO IG dopuszczalne jest wsparcie 
przedsiębiorców:  

a) w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w przypadku, gdy 
zatrudniają co najmniej 750 pracowników i jednocześnie ich roczny obrót wynosi co najmniej 
równowartość w zł 200 mln euro, 

b) w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w przypadku, gdy 
zatrudniają mniej niż 750 pracowników lub których roczny obrót jest niższy niż równowartość w zł 
200 mln euro, pod warunkiem, że projekt dotyczy działalności gospodarczych innych niż określone 
kodami PKD wskazanymi 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.) lub nie dotyczy przetwórstwa roślin na produkty, które są wykorzystywane na cele energetyczne, 

c) zatrudniających mniej niż 750 pracowników lub których roczny obrót jest niższy niż równowartość 
w zł 200 mln euro oraz których projekty dotyczą działalności gospodarczych określonych kodami 
PKD wskazanymi 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 
„Zwi ększanie 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.), pod warunkiem, 
że jednocześnie dotyczą produktów niewymienionych na Załączniku 1 do Traktatu. 
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14.  Przykładowe rodzaje projektów  
 

W ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu dofinansowaniem mogą zostać objęte projekty polegające na 
wdrożeniu sporządzonego Planu rozwoju eksportu. Wdrożenie opracowanego Planu rozwoju eksportu 
nastepuje przy wykorzystaniu co najmniej dwóch z poniższych działań, przy czym jednym z nich musi być 
działanie wskazane w lit. c)-f):  

a) udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy; 
b) organizacja i udział w  misjach gospodarczych za granicą;  
c) wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych;  
d) uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług 

przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe; 
e) doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności 

eksportowej; 
f) doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach 

docelowych; 
g) udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych odbywających się na 

terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze wystawcy; 
h) organizacja misji gospodarczych przedsiębiorców zagranicznych u przedsiębiorcy 

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie wdrożenia Planu rozwoju eksportu jest posiadanie przez 
Wnioskodawcę Planu rozwoju eksportu:  
a)sporządzonego nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia albo  
b)pozytywnie zweryfikowanego w ramach I etapu działania 6.1 Przygotowanie planu rozwoju eksportu, na 
podstawie przepisów  rozporządzenia 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 2008 r. Nr 68, poz. 414, z późn. zm.); przy 
czym plan ten może być zaktualizowany w wyniku usługi doradczej nie wcześniej niż 12 miesięcy przed 
dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia. 
Okres wdrożenia Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 24 miesięcy. Wydatkami kwalifikującymi 
się do objęcia wsparciem w ramach działania są wydatki poniesione po dniu złożenia wniosku o udzielenie 
wsparcia. W okresie realizacji Działania 6.1 możliwe jest jednokrotne uzyskanie dofinansowania na 
wdrożenie Planu rozwoju eksportu. 
W trakcie realizacji projektu lub po jego zakończeniu dopuszcza się możliwość zmiany umowy o 
udzielenie wsparcia w zakresie intensywności i kwoty wsparcia na warunkach wprowadzonych 
rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez 
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 (Dz. U. z 2012 r., poz. 438 z późn. zm.) Wniosek przedsiębiorcy o 
wprowadzenie ww. zmian w umowie powinien zostać złożony najpóźniej wraz z wnioskiem o płatność 
końcową. 
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15.  

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy struktu ralnych  
a Temat priorytetowy  05 – Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw 
b Temat priorytetowy (dla interwencji 

cross-financing) 
Nie dotyczy  

c Forma finansowania  01 – Pomoc bezzwrotna  
d Typ obszaru  00 – Nie dotyczy  
e Działalność gospodarcza  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie 

udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013  (Dz. U. z 2012 r., poz. 438 z późn. zm.) 

f Lokalizacja NUTS 0 
16.  Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach 

działania 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie 
udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013  (Dz. U. z 2012 r., poz. 438 z późn. zm.) 

17.  Zakres stosowania cross-financingu Nie dotyczy 

18.  

Beneficjenci 
a Typ beneficjentów MSP spełniający warunki określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 

kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy 
finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 (Dz. U. z 2012 
r., poz. 438 z późn. zm.) 

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

MSP 

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 wdrażania działań. 

Część finansowa 
20.  Alokacja finansowa na działanie ogółem 81 916 703 euro            
21.  Wkład ze środków unijnych na działanie 69 629 198 euro 
22.  Wkład ze środków publicznych krajowych na 

działanie 
12 287 505 euro 

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 2 kwietnia 2012 r. w sprawie 
udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013  (Dz. U. z 2012 r., poz. 438 z późn. zm.)   

26. Pomoc publiczna  j.w. 
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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 2 kwietnia 2012 r. w sprawie 

udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013  (Dz. U. z 2012 r., poz. 438 z późn. zm.)   

30. Forma dofinansowania zaliczka/refundacja 
31. Wysokość udziału cross-financingu (%) 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.  Numer i nazwa priorytetu  
6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym 

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 Wdrażania Programów Operacyjnych 
 

6.  Instytucja Wdra żająca (Instytucja Pośrednicząca 
II stopnia) 

Nie dotyczy (poddziałanie 6.2.1) 
Ministerstwo Gospodarki, Departament Wdrażania Programów Operacyjnych (poddziałanie 6.2.2) 

7.  Instytucja Certyfikuj ąca  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 zatwierdzanie 
wydatków wynikających z wniosków 
beneficjenta o płatność oraz zlecanie wypłaty 
dofinansowania na rzecz beneficjentów  

Minister właściwy ds. gospodarki 
Ministerstwo Gospodarki, Departament Wdrażania Programów Operacyjnych (poddziałanie 6.2.1) 
Ministerstwo Gospodarki, Departament Wdrażania Programów Operacyjnych (poddziałanie 6.2.2) 

11.  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  

12.  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  
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Przystąpienie Polski do JRE sprzyja intensyfikacji kontaktów międzynarodowych przedsiębiorstw i 
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, a także przyciągania do Polski inwestorów zagranicznych 
niezbędne jest zdefiniowanie standardów i procedur funkcjonowania centrów obsługi inwestorów i 
eksporterów (COIE), a także zwiększenie dostępu do informacji i doradztwa w zakresie prowadzenia 
działalności eksportowej i inwestycyjnej. Dzięki wsparciu sieci COIE przedsiębiorstwa eksportujące 
lub planujące inwestycje poza Polską, a także inwestorzy zagraniczny planujący inwestycje w Polsce 
otrzymają usługi od wyspecjalizowanych instytucji współpracujących m.in. z placówkami 
zagranicznymi podległymi Ministrowi Gospodarki. 

Celem planowanego do realizacji projektu systemowego PARP jest zwiększenie kompetencji MŚP w 
zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej na rynku Stanów Zjednoczonych Ameryki, Dlatego 
niezbędne jest w tym zakresie wsparcie informacyjne, doradcze i szkoleniowe świadczone na rzecz 
polskich przedsiębiorców.  
 
Udział w drugim etapie projektu zapewni przedsiębiorcom dostęp do usług doradczych w zakresie 
przygotowania strategii marketingowej na rynek Stanów Zjednoczonych Ameryki, która będzie 
zawierać opis produktów lub usług oferowanych przez przedsiębiorcę oraz warunków ich 
dostosowania do rynku Stanów Zjednoczonych Ameryki, analizę rynku Stanów Zjednoczonych 
Ameryki pod kątem zbytu, konkurencji i potencjalnych odbiorców produktów lub usług, opis 
planowanej strategii w zakresie nawiązania współpracy z przedsiębiorcami amerykańskimi oraz 
harmonogram jej realizacji 

W trzecim etapie projektu, przedsiębiorcy otrzymają wsparcie na rozwój przygotowanej strategii 
marketingowej poprzez zakup usług doradczych, szkoleniowych i mentorskich z zakresu marketingu, 
prawa, księgowości, finansów, przygotowania oferty dla potencjalnych inwestorów, poszukiwania 
partnerów gospodarczych, świadczonych na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. 

Jednocześnie w celu zwiększenia atrakcyjności Polski jako miejsca lokowania inwestycji niezbędne 
jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przygotowania atrakcyjnych terenów pod 
inwestycje.  
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13.  Komplementarność z innymi działaniami i 
priorytetami  

6.2.1 – Działanie realizowane jedynie w PO IG – nie przewiduje się analogicznego instrumentu w 
ramach pozostałych programów operacyjnych.  
6.2.2 – w ramach RPO wsparcie prac studyjno–koncepcyjnych dotyczących tworzenia i uzbrojenia 
terenów inwestycyjnych o powierzchni poniżej 15 ha. Dopuszczalne wsparcie projektów z zakresu 
uzbrojenia terenów inwestycyjnych dla terenów o powierzchni powyżej 15 ha, jeśli są realizowane w 
województwach, w których zaplanowano nabory projektów polegające na uzbrojeniu terenów pod 
inwestycje.  

W ramach PO IG – wspieranie prac studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów 
inwestycyjnych dla projektów „od podstaw” (wraz z uzbrojeniem terenów) o powierzchni co najmniej 
15 ha. Wsparcie projektów dotyczących uzbrojenia terenów inwestycyjnych jest dopuszczalne ze 
śródków PO IG w województwach, w których w ramach RPO nie zaplanowano naborów projektów 
polegających na uzbrojeniu terenów pod inwestycje.  

(zastosowanie od wejścia w życie właściwej uchwały KK NSRO w sprawie zmiany linii 
demarkacyjnej). 

14.  Przykładowe rodzaje projektów  
 

W poddziałaniu 6.2.1 Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów wsparcie 
przeznaczone będzie na: 

1) 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 tym 
inwestycji zagranicznych. W celu zapewnienia wysokiej jakości usług świadczonych na rzecz 
przedsiębiorców planujących eksport lub planujących dokonać inwestycji poza Polską, a także 
inwestorów zagranicznych planujących dokonać inwestycji w Polsce, 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, w tym zagranicznych, 
przygotowanie poradników; 

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

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

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

– wdrożenia procedur i narzędzi mających na celu standaryzację usług i funkcjonowania COIE; 
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2) Realizację projektu systemowego PARP pn. „Polski Most Krzemowy”, którego celem jest 

zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki poprzez przyspieszenie rozwoju (akcelerację) 
wyselekcjonowanych przedsiębiorców, w tym przedsiębiorców początkujących (start-up) z branż 
nowych technologii (informatyka, teleinformatyka technologie informacyjno-komunikacyjne, 
nanotechnologii, biotechnologii, w zakresie technologii środowiskowych, w szczególności 
alternatywnych i odnawialnych źródeł energii, kogeneracji oraz tworzenia inteligentnych sieci 
energetycznych, aeronautyki i technologii kosmicznych, inteligentnego budownictwa, produkcji 
sprzętu medycznego oraz farmaceutyków) poprzez dofinansowanie usług mentorskich i 
doradczych na terenie Doliny Krzemowej na rozwój na rynku amerykańskim strategii 
marketingowej oraz dofinansowanie udziału przedsiębiorców w sesjach prezentacyjnych oraz 
spotkaniach z potencjalnymi partnerami gospodarczymi  

3) . 

W poddziałaniu 6.2.2 Wsparcie działań studyjno – koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów 
inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych (o powierzchni co najmniej 15 ha) będą realizowane 
projekty obejmujące w zależności 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; 

– dokumentacja techniczna i projektowo-budowlana związana z uzbrojeniem terenu pod 
inwestycje; 

– projekty doradczo-promocyjne, w tym działania rozpoznawcze w ocenie możliwości 
utworzenia terenu inwestycyjnego dla danej lokalizacji oraz opracowanie informacji o 
utworzonym terenie inwestycyjnym. 

– projekty dotyczące uzbrojenia terenów inwestycyjnych.; zgodnie z art. 143 ust. 2 ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr  115 poz. 741, z późn. 
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zm.) przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się budowę drogi oraz 
wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń 
wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i 
telekomunikacyjnych 

15.  

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy struktu ralnych  
a Temat priorytetowy  05 – Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw  

08 – Inne inwestycje w przedsiębiorstwa  
b Temat priorytetowy (dla interwencji 

cross-financing) 
63 – Opracowywanie i upowszechnianie innowacyjnych i bardziej wydajnych form organizacji pracy  

c Forma finansowania  01 – Pomoc bezzwrotna  
d Typ obszaru  00 – Nie dotyczy  
e Działalność gospodarcza  Wszystkie oprócz 01 – w zakresie rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa i 02 – w zakresie rybołówstwa i 

akwakultury. 
f Lokalizacja NUTS 0 

16.  Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach 
działania 

W odniesieniu do projektów systemowych MG i PARP oraz poddziałania 6.2.2: 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 odniesieniu do projektów wyłonionych w konkursach organizowanych w ramach projektu 
systemowego PARP: zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 
2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w 
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013  (Dz. U. z 2012 r., poz. 438 z 
późn. zm.)   

17.  

Zakres stosowania cross-financingu 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 

18.  

Beneficjenci 
a Typ beneficjentów Poddziałanie 6.2.1 – minister właściwy ds. gospodarki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

Poddziałanie 6.2.2 – jednostki samorządu terytorialnego oraz ich grupy - związki, stowarzyszenia i 
porozumienia JST 

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

Poddziałanie 6.2.1 – Centra Obsługi Inwestorów i Eksporterów – jednostki utworzone w Urzędach 
Marszałkowskich, bądź wybrane przez Urzędy Marszałkowskie do realizacji zadania, przedsiębiorcy 

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 wdrażania działań. 

Część finansowa 
20.  Alokacja finansowa na działanie ogółem 45 588 810 euro 
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21.  Wkład ze środków unijnych na działanie 38 750 489 euro  
22.  Wkład ze środków publicznych krajowych na 

działanie 
  6 838 321euro 

23.  Przewidywana wielkość środków prywatnych na 
działanie 

Nie dotyczy 

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

6.2.1 – 85%  
6.2.2 – 100 %  

25.  Maksymalny udział dofinansowania w 
wydatkach kwalifikowanych (%) 

6.2.1 – 100%  
6.2.2 – 85 % 

26.  Minimalny wkład własny beneficjenta (%) 6.2.1 – nie dotyczy  
6.2.2 – 15 % 

27.  Minimalny udział środków publicznych 
krajowych w wydatkach kwalifikowanych (%) 

6.2.1 – 15% współfinansowanie krajowe (środki z budżetu państwa) 
6.2.2 – 15% wkład własny jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków, stowarzyszeń, 
porozumień 31  

28.  Pomoc publiczna Nie dotyczy – w zakresie projektów systemowych MG i PARP oraz poddziałania 6.2.2 
 
W zakresie projektów wyłonionych w konkursach organizowanych w ramach projektu systemowego 
PARP – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012  r. w 
sprawie udzielania przez Polską Agencję Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013  (Dz. U. z 2012 r., poz. 438, z późn. zm.). 

29.  Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków W zakresie projektów systemowych MG i PARP oraz poddziałania 6.2.2 - 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 wyłonionych w konkursach organizowanych w ramach projektu systemowego 
PARP – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012  r. w 
sprawie udzielania przez Polską Agencję Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013  (Dz. U. z 2012 r., poz. 438, z późn. zm.). 

30.  Minimalna / Maksymalna wartość projektu Nie dotyczy 
31.  Minimalna / Maksymalna kwota dofinansowania  6.2.1 – brak 

                                                 
31  Zgodnie z art. 2 pkt. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 za wydatki pochodzące ze źródeł publicznych uznaje się – „publiczny wkład w finansowanie operacji, 

pochodzący z budżetu państwa, władz regionalnych lub lokalnych, Wspólnot Europejskich, związany z funduszami strukturalnymi i Funduszem Spójności oraz wszelkie 
wydatki o podobnym charakterze. Za wydatek o podobnym charakterze uważany jest każdy wkład w finansowanie operacji, pochodzący z budżetu podmiotów prawa 
publicznego lub stowarzyszeń lub związków jednej lub więcej władz regionalnych lub lokalnych, lub podmiotów prawa publicznego działających zgodnie z dyrektywą 
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i 
usługi (14);”.  
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6.2.2 – brak  
32.  Forma dofinansowania 6.2.1 – wydatki ponoszone ze środków budżetowych będących w dyspozycji beneficjenta 

6.2.2 – refundacja  
33.  Wysokość udziału cross-financingu (%) Poddziałanie 6.2.1 – do 10% wartości wydatków kwalifikowanych projektu  

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.  Numer i nazwa priorytetu 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym 
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 Wdrażania Programów Operacyjnych 

6.  Instytucja Wdra żająca (Instytucja Pośrednicząca 
II stopnia)  

Nie dotyczy.  

7.  Instytucja Certyfikuj ąca  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 zatwierdzanie 
wydatków wynikających z wniosków 
beneficjenta o płatność oraz zlecanie wypłaty 
dofinansowania na rzecz beneficjentów 

Minister właściwy ds. gospodarki  
Ministerstwo Gospodarki, Departament Wdrażania Programów Operacyjnych 

11.  Numer i nazwa działania 6.3 Promocja turystycznych walorów Polski 
12.  Cel i uzasadnienie działania Wzmocnienie konkurencyjności gospodarki poprzez promocję Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie. 

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. 

13.  Komplementarność z innymi działaniami i 
priorytetami  

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 także dystrybucja ich wyników; 

 obsługę i rozbudowę ogólnopolskiego systemu informacji turystycznej wraz z narzędziami 
umożliwiającymi 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 także organizacja 
seminariów, warsztatów, wystąpień targowych, imprez promocyjnych, podróży studyjnych dla 
przedstawicieli mediów i przedstawicieli branży turystycznej; 

 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. 

15.  

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy struktu ralnych  
a Temat priorytetowy  57 – Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych  
b Temat priorytetowy (dla interwencji 

cross-financing) 
73 – Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie w szczególności 
poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz 
zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i 
dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym.  

c Forma finansowania  01 – Pomoc bezzwrotna  
d Typ obszaru  00 – Nie dotyczy  
e Działalność gospodarcza  Wszystkie oprócz 01 – w zakresie rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa i 02 – w zakresie rybołówstwa i 

akwakultury. 
f Lokalizacja NUTS 0 

16.  Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach 
działania 

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. 
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17.  

Zakres stosowania cross-financingu 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 branży turystycznej (za wyjątkiem osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach) 
lub popularyzacja wśród wybranych grup docelowych wiedzy o Polsce jako celu wyjazdów turystycznych. 

18.  

Beneficjenci 
a Typ beneficjentów Polska Organizacja Turystyczna 
b Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy 

społeczne bezpośrednio korzystające z 
pomocy) 

- konsumenci usług turystycznych,  
- podmioty działające w branży turystycznej,  
- instytucje otoczenia biznesu działające w branży turystycznej (np. Regionalne i Lokalne Organizacje 
Turystyczne, samorządy gospodarcze, stowarzyszenia, itp.), 
- media, 
- osoby współpracujące z branżą turystyczną (np. przewoźnicy turystyczni, itp). 

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 wdrażania działań. 

Część finansowa 
20.  Alokacja finansowa na działanie ogółem 58 242 209 euro 
21.  Wkład ze środków unijnych na działanie 49 505 877 euro  
22.  Wkład ze środków publicznych krajowych na 

działanie 
  8 736 332 euro 

23.  Przewidywana wielkość środków prywatnych na 
działanie 

Nie dotyczy 

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

85%  

25.  Minimalny wkład własny beneficjenta (%) Nie dotyczy  
26.  Pomoc publiczna Nie dotyczy 
27.  Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków 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. 

28.  Minimalna / Maksymalna wartość projektu Nie dotyczy 
29.  Minimalna / Maksymalna kwota dofinansowania Nie dotyczy 
30.  Forma dofinansowania Zaliczka/refundacja 
31.  Wysokość udziału cross-financingu (%) Do 10% wartości wydatków kwalifikowanych projektu  
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DZIAŁANIE 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym  

 
1.  Nazwa programu operacyjnego  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 

2.  Numer i nazwa priorytetu 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym 
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  brak 
 

6.  Instytucja Wdra żająca (Instytucja Pośrednicząca 
II stopnia)  

Polska Organizacja Turystyczna 

7.  Instytucja Certyfikuj ąca  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 zatwierdzanie 
wydatków wynikających z wniosków 
beneficjenta o płatność oraz zlecanie wypłaty 
dofinansowania na rzecz beneficjentów  

Polska Organizacja Turystyczna 

11.  Numer i nazwa działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym  
12.  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, w szczególności takich które przyczynią się do 
wzrostu atrakcyjności kraju w świetle przygotowań do organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 
EURO 2012.  

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, umożliwienie podmiotom wspólnego wdrażania projektów przyczyni się do rozwijania 
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zasady partnerstwa oraz pogłębienia umiejętności wzajemnej współpracy pomiędzy poszczególnymi  
instytucjami działającymi w branży turystycznej. 

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. 

W ramach PO IG nie jest dopuszczalne wsparcie przedsiębiorców w zakresie produkcji podstawowej 
produktów rolnych w rozumieniu art. 2 pkt. 22) rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008, 
rozumianej jako działalność rolnicza prowadzona w gospodarstwach rolnych do momentu dokonania 
przez producentów rolnych pierwszej sprzedaży. W ramach PO IG dopuszczalne jest wsparcie 
przedsiębiorców:  

a) w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w przypadku, gdy 
zatrudniają co najmniej 750 pracowników i jednocześnie ich roczny obrót wynosi co najmniej 
równowartość w zł 200 mln euro, 

b) w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w przypadku, gdy 
zatrudniają mniej niż 750 pracowników lub których roczny obrót jest niższy niż równowartość w zł 
200 mln euro, pod warunkiem, że projekt dotyczy działalności gospodarczych innych niż określone 
kodami PKD wskazanymi 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.) lub nie dotyczy przetwórstwa roślin na produkty, które są wykorzystywane na cele energetyczne, 

c) zatrudniających mniej niż 750 pracowników lub których roczny obrót jest niższy niż równowartość 
w zł 200 mln euro oraz których projekty dotyczą działalności gospodarczych określonych kodami 
PKD wskazanymi 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 
„Zwi ększanie 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.), pod warunkiem, 
że jednocześnie dotyczą produktów niewymienionych na Załączniku 1 do Traktatu. 
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14.  Przykładowe rodzaje projektów  
 

W ramach działania 6.4 wspierane będą projekty indywidualne umieszczone na Liście projektów 
indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, zgodnie z 
załącznikiem nr 4.5 Lista projektów indywidualnych, o następującym charakterze:  

 kompleksowe ponadregionalne projekty turystyczne obejmujące inwestycje w spójną 
infrastrukturę unikatowych produktów turystycznych, w szczególności projekty realizowane w 
formule partnerstwa kilku podmiotów.  

 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 dotyczące rozwoju produktów turystycznych, które ze względu na swoją 
lokalizację będą stanowić atrakcyjną ofertę turystyczną z punktu widzenia organizacji przez Polskę 
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. Preferowane będą projekty liniowe i sieciowe.  

Projekty mogą obejmować również działania promujące produkt turystyczny, ściśle związane z 
realizowanymi w ramach projektu inwestycjami.  

W ramach działania 6.4 nie przewiduje się dofinansowania projektów z zakresu infrastruktury 
noclegowej i gastronomicznej.  

15.  

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy struktu ralnych  
a Temat priorytetowy  57 – Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych  
b Temat priorytetowy (dla interwencji 

cross-financing) 
Nie dotyczy  

c Forma finansowania  01 – Pomoc bezzwrotna  
d Typ obszaru  00 – Nie dotyczy  
e Działalność gospodarcza  Zgodnie z: 

- rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowego 
przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy publicznej na wspieranie inwestycji w produkty 
turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz pomocy 
de minimis w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2009 
r., Nr 107, poz. 893), lub 

- rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego 
przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy publicznej na wspieranie inwestycji w produkty 
turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym w zakresie wspierania kultury i dziedzictwa kulturowego w 
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2010 r., Nr 131, poz. 
887). 

f Lokalizacja NUTS 0 
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16.  Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach 
działania  

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, natomiast dla projektów objętych zasadami pomocy publicznej 
zgodnie z: 

- rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z 30 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowego 
przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy publicznej na wspieranie inwestycji w produkty 
turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz pomocy 
de minimis w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2009 r., 
Nr 107, poz. 893), lub 

- rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego 
przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy publicznej na wspieranie inwestycji w produkty 
turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym w zakresie wspierania kultury i dziedzictwa kulturowego w 
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2010 r., Nr 131, poz. 
887). 

17.  Zakres stosowania cross-financingu  Nie dotyczy  

18.  

Beneficjenci 
a Typ beneficjentów Jednostki samorządu terytorialnego i instytucje im podległe, jednostki administracji rządowej  

i instytucje im podległe, instytucje otoczenia biznesu, w tym izby gospodarcze, fundacje i 
stowarzyszenia działające na rzecz sektora turystycznego, przedsiębiorcy. 

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

Turyści polscy i zagraniczni  

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 wdrażania działań. 

Część finansowa 
20.  Alokacja finansowa na działanie ogółem 138 002 447 euro 
21.  Wkład ze środków unijnych na działanie 117 302 080 euro  
22.  Wkład ze środków publicznych krajowych na 

działanie 
  20 700 367 euro 

23.  Przewidywana wielkość środków prywatnych na 
działanie 

-- 

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

85%  

25.  Minimalny wkład własny beneficjenta (%)  Dla projektów, w których nie występuje pomoc publiczna 15%, a dla projektów, w których występuje 
pomoc publiczna zgodnie z: 

- rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowego 
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przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy publicznej na wspieranie inwestycji w produkty 
turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz pomocy 
de minimis w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2009 
r., Nr 107, poz. 893), lub 
- rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego 
przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy publicznej na wspieranie inwestycji w produkty 
turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym w zakresie wspierania kultury i dziedzictwa kulturowego w 
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2010 r., Nr 131, poz. 
887). 

26.  Pomoc publiczna  j.w. 
27.  Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków j.w.  
28.  Minimalna / Maksymalna wartość projektu Minimalna wartość całkowita projektu – 10 mln PLN.  
29.  Minimalna / Maksymalna kwota dofinansowania  Zgodnie z Listą projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na 

lata 2007-2013, a dla projektów, w których występuje pomoc publiczna zgodnie z: 

- rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowego 
przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy publicznej na wspieranie inwestycji w produkty 
turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz pomocy 
de minimis w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2009 
r., Nr 107, poz. 893), lub 
- rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego 
przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy publicznej na wspieranie inwestycji w produkty 
turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym w zakresie wspierania kultury i dziedzictwa kulturowego w 
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2010 r., Nr 131, poz. 
887). 

30.  Forma dofinansowania Zaliczka/refundacja 
31.  Wysokość udziału cross-financingu (%) Nie dotyczy  
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DZIAŁANIE 6.5 Promocja polskiej gospodarki 

 
1.  Nazwa programu operacyjnego  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 

2.  Numer i nazwa priorytetu 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym 
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 Wdrażania Programów Operacyjnych 

6.  Instytucja Wdra żająca (Instytucja Pośrednicząca 
II stopnia) 

Poddziałanie 6.5.1 – nie dotyczy 
Poddziałanie 6.5.2 – Ministerstwo Gospodarki, Departament Wdrażania Programów Operacyjnych  

7. Instytucja Certyfikuj ąca  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 zatwierdzanie 
wydatków wynikających z wniosków 
beneficjenta o płatność oraz zlecanie wypłaty 
dofinansowania na rzecz beneficjentów  

Minister właściwy ds. gospodarki 
Ministerstwo Gospodarki, Departament Wdrażania Programów Operacyjnych 

11.  Numer i nazwa działania 6.5 Promocja polskiej gospodarki  
12.  Cel i uzasadnienie działania Wzmocnienie konkurencyjności gospodarki poprzez poprawę wizerunku polskiej gospodarki wśród 

partnerów międzynarodowych oraz poprawę dostępu do informacji o Polsce, możliwościach 
nawiązania kontaktów gospodarczych. 

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, współpracę podmiotów 
krajowych (przedsiębiorców, jednostek naukowych) z partnerami zagranicznymi. Powiązania takie są 
konieczne dla poszerzania rynków zbytu, nabywania nowych technologii i rozwiązań organizacyjnych, 
ponadto umożliwiają prowadzenie działalności gospodarczej w sposób bardziej efektywny.  

Trwałość i efektywność współpracy gospodarczej jest również uzależniona od wizerunku gospodarki 
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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 
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, a także bezpośrednie wsparcie udziału przedsiębiorców w branżowych i ogólnych 
programach promocji.  

13.  Komplementarność z innymi działaniami i 
priorytetami  

W Regionalnych Programach Operacyjnych przewidziane jest dofinansowanie działań związanych z 
marketingiem regionalnym oraz wzmocnieniem powiązań gospodarki regionu z rynkami 
międzynarodowymi. 

14.  Przykładowe rodzaje projektów  
 

W ramach poddziałania 6.5.1 Promocja gospodarki na rynkach międzynarodowych wsparcie 
przeznaczone będzie na realizację projektu systemowego Ministra Gospodarki, w ramach którego 
realizowane będą działania mające na celu poprawę wizerunku polskiej gospodarki wśród partnerów 
międzynarodowych oraz poprawę dostępu do informacji o Polsce i możliwościach nawiązywania 
kontaktów gospodarczych. W ramach projektu systemowego Ministra Gospodarki realizowane będą 
następujące działania:  

 opracowanie założeń 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 kompleksowych branżowych programów promocji polskich specjalności 
eksportowych – towarów i usług,  produktów kultury, wykorzystujących różne formy promocji; 

 organizacja i wsparcie imprez promocyjnych o charakterze ogólnym w kraju i za granicą, 
zwiększających stopień rozpoznawalności Polski w świecie, w tym wydarzenia promujące Polskę 
i Polaków, polską kulturę; 

 organizacja i wsparcie udziału przedstawicieli Polski w dużych przedsięwzięciach informacyjno-
promocyjnych o charakterze międzynarodowym oraz imprezach promocyjnych kluczowych z 
punktu widzenia kierunków priorytetowych dla rozwoju polskiego eksportu - wynikających ze 
strategii promocji polskiej gospodarki; 

 budowa i rozwój interaktywnego systemu informatycznego obsługi przedsiębiorców  inwestorów, 
instytucji regionalnych i branżowych, potencjalnych partnerów i kooperantów; 

 działania informacyjne i promocyjne skierowane do potencjalnych użytkowników systemu 
informatycznego obsługi przedsiębiorców;  
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 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. 

W ramach poddziałania 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji pomoc 
udzielana będzie przedsiębiorcom w formie pomocy de minimis na udział w branżowych programach 
promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym.  

Celem realizacji poddziałania 6.5.2 jest wspieranie udziału przedsiębiorców w branżowych 
programach promocji, które stanowią kompleksowe programy promocji konkretnej branży lub grupy 
produktowej, umożliwiające wykreowanie polskich specjalności eksportowych, natomiast w 
programach promocyjnych ogólnych promowana będzie Polska i polska gospodarka w trakcie imprez 
promocyjnych organizowanych w kraju i za granicą.  

Udzielana w ramach poddziałania pomoc przyczyni się do poprawy wizerunku Polski i polskiej 
gospodarki, jak również zintensyfikuje proces internacjonalizacji przedsiębiorstw, zwiększy ich 
konkurencyjność oraz przyczyni się do wykreowania polskich specjalności eksportowych. Przewiduje 
się realizację następujących działań: 

 udzielanie pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w branżowym programie promocji, 

 udzielanie pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programie promocji o charakterze 
ogólnym. 

15.  

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy struktu ralnych  
a Temat priorytetowy  05 – Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorców i grup przedsiębiorców  

14 – Usługi i aplikacje dla MSP (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja, itp.)  
b Temat priorytetowy (dla interwencji 

cross-financing) 
62 – Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie 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  Wszystkie oprócz 01 – w zakresie rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa i 02 – w zakresie rybołówstwa i 

akwakultury. 
f Lokalizacja NUTS 0 

16.  Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach 
działania  

Poddziałanie 6.5.1 – 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 6.5.2 – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 lipca 2010 r. w 
sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział 
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przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U.  z 2010 r., Nr 133, poz. 892). 

17.  

Zakres stosowania cross-financingu  Poddziałanie 6.5.1 
Szkolenia: specjalistyczne indywidualne i grupowe. 
Dofinansowaniem objęta jest organizacja szkoleń prowadzonych wyłącznie w celu realizacji projektu. 
Szkolenia nie mogą stanowić samodzielnego projektu. 
Poddziałanie 6.5.2: nie dotyczy. 

18.  

Beneficjenci 
a Typ beneficjentów Poddziałanie 6.5.1: minister właściwy ds. gospodarki 

Poddziałanie 6.5.2: przedsiębiorcy 
b Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy 

społeczne bezpośrednio korzystające z 
pomocy) 

Instytucje otoczenia biznesu, przedsiębiorcy, media, społeczność międzynarodowa 

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 wdrażania działań. 

Część finansowa 
20.  Alokacja finansowa na działanie ogółem 86 882 866 euro 
21.  Wkład ze środków unijnych na działanie 73 850 436 euro 
22.  Wkład ze środków publicznych krajowych na 

działanie 
13 032 430 euro 

23.  Przewidywana wielkość środków prywatnych na 
działanie 

Nie dotyczy 

24.  Maksymalny udział środków UE w 
dofinansowaniu (%) 

85%  

25.  Minimalny wkład własny beneficjenta (%)  Poddziałanie 6.5.1: nie dotyczy 
Poddziałanie 6.5.2: zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia  15 lipca 2010 r. w sprawie 
szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział 
przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U.  z 2010 r., Nr 133, poz. 892). 

26.  Pomoc publiczna  Poddziałanie 6.5.1: nie dotyczy 
Poddziałanie 6.5.2: zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia  15 lipca 2010 r. w sprawie 
szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział 
przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U.  z 2010 r., Nr 133, poz. 892). 

27.  Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków Poddziałanie 6.5.1: 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. 
Poddziałanie 6.5.2: zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia  15 lipca 2010 r. w sprawie 
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szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział 
przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U.  z 2010 r., Nr 133, poz. 892). 

28.  Minimalna / Maksymalna wartość projektu  Nie dotyczy 
29.  Minimalna / Maksymalna kwota dofinansowania Poddziałanie 6.5.1: nie dotyczy 

Poddziałanie 6.5.2: zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia  15 lipca 2010 r. w sprawie 
szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział 
przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U.  z 2010 r., Nr 133, poz. 892). 

30.  Forma dofinansowania Poddziałanie 6.5.1: wydatki ponoszone ze środków budżetowych będących w dyspozycji beneficjenta 
Poddziałanie 6.5.2: zaliczka/refundacja  

31.  Wysokość udziału cross-financingu (%) Poddziałanie 6.5.1: do 10 % wartości wydatków kwalifikowanych projektu  
Poddziałanie 6.5.2: nie dotyczy  
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PRIORYTET VII 

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE - BUDOWA ELEKTRONICZNEJ ADMINSTRA CJI 

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 możliwe dzięki przebudowie zaplecza administracji publicznej 
i utworzeniu w pełni zintegrowanych platform, które umożliwi ą świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną w kluczowych dla prowadzenia działalności 
gospodarczej obszarach: m.in. rozliczeń podatkowych, ceł, opłat administracyjnych itp. Zakłada się, że 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. Umożliwi ona nie tylko przesyłanie danych między poszczególnymi platformami, rejestrami elektronicznymi i samymi 
urzędami, integrując jednostki administracji publicznej, ale też zapewni zestaw niezbędnych usług horyzontalnych wspomagających świadczenie elektronicznych 
usług publicznych, m.in. dzięki systemowi elektronicznego poświadczenia tożsamości (eID). 

Istotnym obszarem interwencji w ramach osi priorytetowej będzie również 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 Administracji i Cyfryzacji, Departament Funduszy Strukturalnych  

6.  Instytucja Wdra żająca / Instytucja 
Pośrednicząca II stopnia 

Władza Wdrażająca Programy Europejskie 

7.  Instytucja Certyfikuj ąca  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 zatwierdzanie 
wydatków wynikających z wniosków 
beneficjenta o płatność oraz zlecanie wypłaty 
dofinansowania na rzecz beneficjentów  

Władza Wdrażająca Programy Europejskie – dla projektów indywidualnych  

Minister właściwy ds. informatyzacji, Ministerstwo  Administracji i Cyfryzacji, Departament Funduszy 
Strukturalnych – dla projektu systemowego  

11.  Numer i nazwa działania Nie dotyczy 

12.  Cel i uzasadnienie działania Wsparcie w ramach priorytetu polega na utworzeniu rozległej, ogólnokrajowej infrastruktury 
teleinformatycznej, umożliwiającej 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 
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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 tożsamości (eID). 

Wprowadzone rozwiązania ułatwią prowadzenie działalności gospodarczej, m.in. poprzez likwidację 
barier na styku biznes-administracja, a także przez zwiększenie możliwości wykorzystania zasobów 
informacji publicznej przez przedsiębiorców. Przyczynią się także 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, umożliwiającej 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 również wielokanałowe platformy transakcyjne umożliwiające 
wnoszenie opłat administracyjnych, a także świadczenie usług pomocniczych wspierających wymianę 
towarów i usług (m.in. serwisy dotyczące finansów, kursów walut, notowań giełdowych). 

Przewidziane jest również udostępnianie oraz upowszechnianie standardów elektronicznego 
komunikowania się pomiędzy przedsiębiorstwami, a także w obszarze administracja-przedsiębiorstwo 
(projekty szkoleniowe). 
 
W ramach priorytetu zrealizowany będzie również projekt systemowy Władzy Wdrażającej Programy 
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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 wdrażania 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 umieszczone na Liście projektów 
indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, zgodnie z 
Załącznikiem nr 4.5 Lista projektów indywidualnych. 

W ramach priorytetu dofinansowaniem zostaną objęte 3 typy projektów: 

Typ 1: 

- przystosowanie infrastruktury teleinformatycznej, umożliwiającej 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, 

- wdrażanie elektronicznego obiegu spraw i dokumentów, 

- informatyzacja rejestrów państwowych oraz zapewnienie dostępu do elektronicznych rejestrów, 

- wdrażanie elektronicznego podpisu i systemu elektronicznych tożsamości (eID), 

- 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 
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zamówień publicznych, dostęp do baz informacji gospodarczej (m.in. bazy patentów) oraz usług 
administracji dla obywateli. 

- integracja platform dziedzinowych na centralnej platformie umożliwiającej świadczenie e-usług. 

- budowa wielokanałowych platform transakcyjnych umożliwiających wnoszenie opłat 
administracyjnych, a także 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 także w obszarze administracja – przedsiębiorstwo oraz administracja-obywatel 
(projekty szkoleniowe). 

Typ 3: 

Projekt systemowy 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 również akcje promocyjne i informacyjne. 

15.  

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy struktu ralnych  

a Temat priorytetowy  11 – Technologie informacyjne i telekomunikacyjne (dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność, 
zapobieganie zagrożeniom, 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 użytkowanie 

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  

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. 
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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.  

18.  

Beneficjenci 

a Typ beneficjentów − jednostki administracji państwowej, 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, 

− Bank Gospodarstwa Krajowego, 

− Władza Wdrażająca Programy Europejskie (wyłącznie dla projektu typu 3.) 

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

Zgodnie z postanowieniami Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 

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 wdrażania działań. 

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa na działanie ogółem 940 758 085 euro  

21.  Wkład ze środków unijnych na działanie 799 644 372 euro  

22.  Wkład ze środków publicznych krajowych na 
działanie 

141 113 713 euro  

23.  Przewidywana wielkość środków prywatnych 
na działanie 

-- 

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

Dla projektów realizowanych przez Państwowe Jednostki Budżetowe - 85% (wkład krajowy w 
wysokości 15 % wydatków kwalifikowalnych zostanie zapewniony dla wszystkich projektów ze 
środków własnych, zabezpieczonych w budżecie  będącym w dyspozycji beneficjenta). 

Dla projektów realizowanych przez pozostałych Beneficjentów - 85% (wkład krajowy w wysokości 15 
% wydatków kwalifikowalnych zostanie zapewniony dla wszystkich projektów ze środków części 27 
„informatyzacja” budżetu państwa przeznaczonych na zapewnienie krajowego wkładu publicznego). 

25.   Minimalny wkład własny beneficjenta  0%  
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26.  Pomoc publiczna  Nie dotyczy  

27.  Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności 
wydatków 

1 stycznia 2007 r. 

28.  Minimalna/Maksymalna warto ść projektu  Nie dotyczy 

29.  Minimalna/Maksymalna kwota 
dofinansowania  

Nie dotyczy 

30.  Forma dofinansowania Dla projektów realizowanych przez Państwowe Jednostki Budżetowe - wydatki ponoszone są ze 
środków budżetowych będących w dyspozycji beneficjenta – poświadczenie wydatków.  
Dla projektów realizowanych przez  pozostałych beneficjentów - zaliczka/refundacja. 

31.  Wysokość udziału cross-financingu (%) Do 10% wartości wydatków kwalifikowanych projektu  
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PRIORYTET VIII 

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE – ZWI ĘKSZANIE INNOWACYJNO ŚCI GOSPODARKI 

Skrócony opis osi priorytetowej:  

W ramach priorytetu 8. wspierane będą działania w zakresie tworzenia usług elektronicznych, tworzenia elektronicznej komunikacji między przedsiębiorstwami, jak 
również przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. 

Wsparcie tworzenia i świadczenia eUsług dla obywateli i przedsiębiorstw będzie polegać na udzielaniu mikro- i małym przedsiębiorcom prowadzącym działalność 
gospodarczą nie dłużej niż 2 lata dofinansowania na wykonanie projektu w zakresie tworzenia produktów cyfrowych i udostępniania usług w postaci cyfrowej 
dotyczących różnych dziedzin. Instrument przewiduje możliwość zakupu przez przedsiębiorcę usług firm doradczych i informatycznych, dzięki czemu działalność 
na rynku usług elektronicznych będą mogli rozpoczynać przedsiębiorcy o różnych specjalnościach. 

Ponadto wspierane będzie tworzenie usług elektronicznych świadczonych między przedsiębiorstwami, a także 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 powyższych 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 możliwość 
zapewnienia niezbędnego sprzętu i oprogramowania – pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich warunków jego użytkowania – jak również uzyskanie pomocy 
technicznej przy instalowaniu sprzętu w domu. Istnieje również możliwość serwisowania ww. sprzętu oraz przeprowadzenie niezbędnych szkoleń dla beneficjentów 
ostatecznych. Wspierana będzie również 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 Administracji i Cyfryzacji, Departament Funduszy Strukturalnych  

6.  Instytucja Wdra żająca / Instytucja 
Pośrednicząca II stopnia 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

 

7.  Instytucja Certyfikuj ąca  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 zatwierdzanie 
wydatków wynikających z wniosków 
beneficjenta o płatność oraz zlecanie 
wypłaty dofinansowania na rzecz 
beneficjentów 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  

Minister właściwy ds. informatyzacji, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Departament Funduszy 
Strukturalnych – dla projektu systemowego 

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 złożą wniosek o udzielenie wsparcia nie 
później niż przed upływem dwóch lat od dnia wpisu przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego 
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albo rozpoczęcia działalności gospodarczej zgodnie z wpisem do Ewidencji Działalności Gospodarczej / 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (z zastrzeżeniem szczegółowych 
warunków określonych w § 4, ust 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 
2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na 
wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 153, poz. 956, z późn. zm.). Dofinansowaniem 
objęte zostaną projekty polegające na świadczeniu e-usługi. Projekt może również obejmować 
wytworzenie produktów cyfrowych32, koniecznych do świadczenia e-usługi.  

Poprzez e-usługę rozumie się usługę świadczoną w sposób zautomatyzowany przez użycie technologii 
informacyjnych, za pomocą systemów teleinformatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, 
na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron w tej samej lokalizacji. 

Szczegółowy katalog usług, które nie mogą być uznane za e-usługę na potrzeby działania 8.1, znajduje się 
w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez 
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju 
gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. 
U. z 2008 r. Nr 153, poz. 956, z późn. zm.).   

W ramach działania nie będą dofinansowywane projekty mające na celu świadczenie usług poczty 
elektronicznej, usług hostingowych oraz usług związanych z rejestracją i utrzymaniem domen 
internetowych, jak również projekty polegające na obrocie handlowym produktami. 

Działanie to przyczyni się do: 

1) stymulowania podaży usług i dostępu do produktów cyfrowych, 

2) wykształcenia szerokiej grupy specjalistów łączących wiedzę merytoryczną z różnych dziedzin 
z doświadczeniem w gospodarce elektronicznej. 

13.  Komplementarność z innymi działaniami i 
priorytetami 

Pozostałe priorytety PO IG w zakresie wdrażania rozwiązań ICT jako możliwego komponentu projektów 
inwestycyjnych.  

W ramach RPO – wsparcie dla mikro- i małych przedsiębiorstw działających min. 12 miesięcy, 
realizujących projekty ICT. W przypadku mikro- i małych przedsiębiorstw działających od 12 do 24 
miesięcy, wsparcie udzielane jest jeżeli posiadają siedzibę (w tym filię lub oddział, jeśli wynika to z 
dokumentów rejestrowych) lub miejsce zamieszkania w województwie, w którym zaplanowano nabór 
projektów z zakresu ICT w konkursach dla mikro- i małych przedsiębiorstw.  

                                                 
32 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. 
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W PO IG – wsparcie dla mikro- i małych przedsiębiorstw prowadzących działalność nie dłużej niż 24 
miesiące.  W przypadku mikro- i małych przedsiębiorstw prowadzących działalność od 12 do 24 miesięcy, 
wsparcie udzielane jest jeżeli posiadają siedzibę lub miejsce zamieszkania w województwach, w których 
w ramach RPO nie zaplanowano naborów projektów z zakresu ICT w konkursach dla mikro- i małych 
przedsiębiorstw. 

(zastosowanie od wejścia w życie właściwej uchwały KK NSRO w sprawie zmiany linii demarkacyjnej). 

PO Kapitał Ludzki: Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw 
oraz poprawa stanu zdrowia pracujących oraz Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka. 

W ramach PO IG nie jest dopuszczalne wsparcie przedsiębiorców w zakresie produkcji podstawowej 
produktów rolnych w rozumieniu art. 2 pkt. 22) rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008, rozumianej 
jako działalność rolnicza prowadzona w gospodarstwach rolnych do momentu dokonania przez 
producentów rolnych pierwszej sprzedaży. W ramach PO IG dopuszczalne jest wsparcie przedsiębiorców:  

a) w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w przypadku, gdy 
zatrudniają co najmniej 750 pracowników i jednocześnie ich roczny obrót wynosi co najmniej 
równowartość w zł 200 mln euro, 

b) w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w przypadku, gdy 
zatrudniają mniej niż 750 pracowników lub których roczny obrót jest niższy niż równowartość w zł 200 
mln euro, pod warunkiem, że projekt dotyczy działalności gospodarczych innych niż określone kodami 
PKD wskazanymi 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 
„Zwi ększanie 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.) lub nie dotyczy 
przetwórstwa roślin na produkty, które są wykorzystywane na cele energetyczne, 

c) zatrudniających mniej niż 750 pracowników lub których roczny obrót jest niższy niż równowartość w zł 
200 mln euro oraz których projekty dotyczą działalności gospodarczych określonych kodami PKD 
wskazanymi 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 
„Zwi ększanie 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.), pod warunkiem, że 
jednocześnie dotyczą produktów niewymienionych na Załączniku 1 do Traktatu. 

14.  Przykładowe rodzaje projektów W ramach działania będą oferowane następujące typy instrumentów wsparcia: 

Typ 1: 

wsparcie w formie dofinansowania na realizację indywidualnych projektów mikro- oraz małych 
przedsiębiorców, spełniających warunki rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 
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sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy 
finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 153, poz. 956, z późn. zm.), 
mających na celu świadczenie e-usługi, przy czym projekt może obejmować wytworzenie produktów 
cyfrowych koniecznych do świadczenia tej e-usługi. Dany beneficjent otrzyma wsparcie tylko na jeden 
projekt w ramach działania 8.1. Projekt może być objęty dofinansowaniem przez okres nie dłuższy niż 24 
miesiące. 

Typ 2: 

projekt systemowy – wsparcie w formie dofinansowania dla Instytucji Wdrażającej na utworzenie i 
prowadzenie specjalistycznego portalu internetowego na potrzeby działań 8.1 i 8.2 oraz promowanie 
działania i informowanie potencjalnych beneficjentów o możliwości uzyskania wsparcia poprzez 
organizowanie kampanii informacyjnych, promocji w mediach elektronicznych i tradycyjnych, 
organizowanie seminariów i konferencji. 

15.  

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy struktu ralnych  

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 użytkowanie 

b Forma finansowania  01 – Pomoc bezzwrotna  

c Typ obszaru 00 – Nie dotyczy  

d Działalność gospodarcza Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie 
udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia 
i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-
2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 153, poz. 956, z późn. zm.).   

e Lokalizacja NUTS 0 

16.  Lista wydatków kwalifikowanych w ramach 
działania 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie 
udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia 
i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-
2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 153, poz. 956, z późn. zm.).   

17. Zakres stosowania cross-financingu Szkolenia. 

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

18. Beneficjenci 
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a Typ beneficjentów Przedsiębiorcy z grupy mikro- i małych przedsiębiorców prowadzący działalność gospodarczą i 
posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku osoby fizycznej – miejsce 
zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, którzy złożą wniosek o udzielenie wsparcia nie później 
niż przed upływem 2 lat od dnia wpisu przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego albo rozpoczęcia 
działalności gospodarczej zgodnie z wpisem do Ewidencji Działalności Gospodarczej / Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (z zastrzeżeniem szczegółowych warunków 
określonych w § 4, ust 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w 
sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie 
tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 153, poz. 956, z późn. zm.) (w zakresie projektów typu 1). 

Instytucja wdrażająca (w zakresie projektu typu 2).  

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

Nie dotyczy  

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 wdrażania 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 

-- 

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 13 sierpnia 
2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na 
wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 153, poz. 956, z późn. zm.).   

Dla projektu typu 2 – nie dotyczy. 

26. Pomoc publiczna Dla projektów typu 1 – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 
2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na 
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wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 153, poz. 956, z późn. zm.).  

Dla projektu typu 2 – nie dotyczy. 

 27. Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności 
wydatków 

Dla projektów typu 1 – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 
2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na 
wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 153, poz. 956, z późn. zm.).   

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 13 sierpnia 
2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na 
wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 153, poz. 956, z późn. zm.).   

Dla projektu typu 2 – nie dotyczy.  

29. Minimalna/Maksymalna kwota 
dofinansowania  

Dla projektów typu 1 – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 
2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na 
wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 153, poz. 956, z późn. zm.).  

Dla projektu typu 2 – nie dotyczy.  

30. Forma dofinansowania Zaliczka/refundacja  

31. Wysokość udziału cross-financingu (%) Do 10% wartości wydatków kwalifikowanych projektu. 
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DZIAŁANIE 8.2 Wspieranie wdra żania 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 Administracji i Cyfryzacji, Departament Funduszy Strukturalnych    

6. Instytucja Wdra żająca / Instytucja 
Pośrednicząca II stopnia 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

7. Instytucja Certyfikuj ąca  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 zatwierdzanie 
wydatków wynikających z wniosków 
beneficjenta o płatność oraz zlecanie wypłaty 
dofinansowania na rzecz beneficjentów 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

11. Numer i nazwa działania 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 

12. Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest stymulowanie tworzenia wspólnych przedsięwzięć biznesowych prowadzonych 
w formie elektronicznej. 

Wdrażanie ICT w przedsiębiorstwach i tworzenie usług elektronicznych dla przedsiębiorstw oraz między 
przedsiębiorstwami (tzw. Business–to-Business - B2B) jest w coraz większym stopniu stosowane zarówno 
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na europejskim, jak i globalnym rynku. Szerokie wprowadzenie go wśród polskich przedsiębiorstw jest 
niezbędne, jeśli mają one efektywnie współpracować z europejskimi partnerami.  

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 wdrażania rozwiązań ICT jako możliwego komponentu projektów 
inwestycyjnych, w szczególności w działaniu 5.1.  

W ramach PO IG nie jest dopuszczalne wsparcie przedsiębiorców w zakresie produkcji podstawowej 
produktów rolnych w rozumieniu art. 2 pkt. 22) rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008, rozumianej 
jako działalność rolnicza prowadzona w gospodarstwach rolnych do momentu dokonania przez 
producentów rolnych pierwszej sprzedaży. W ramach PO IG dopuszczalne jest wsparcie przedsiębiorców:  

a) w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w przypadku, gdy 
zatrudniają co najmniej 750 pracowników i jednocześnie ich roczny obrót wynosi co najmniej 
równowartość w zł 200 mln euro, 

b) w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w przypadku, gdy 
zatrudniają mniej niż 750 pracowników lub których roczny obrót jest niższy niż równowartość w zł 200 
mln euro, pod warunkiem, że projekt dotyczy działalności gospodarczych innych niż określone kodami 
PKD wskazanymi 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 
„Zwi ększanie 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.) lub nie dotyczy 
przetwórstwa roślin na produkty, które są wykorzystywane na cele energetyczne, 

c) zatrudniających mniej niż 750 pracowników lub których roczny obrót jest niższy niż równowartość w zł 
200 mln euro oraz których projekty dotyczą działalności gospodarczych określonych kodami PKD 
wskazanymi 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 
„Zwi ększanie 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.), pod warunkiem, że 
jednocześnie dotyczą produktów niewymienionych na Załączniku 1 do Traktatu. 

14. Przykładowe rodzaje projektów Przedmiotem wsparcia będą przedsięwzięcia o charakterze technicznym, informatycznym, oraz 
organizacyjnym, które prowadzą do powstania relacji usługowej między współpracującymi 
przedsiębiorcami realizowanej z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych przeznaczonych do 
automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań między tymi przedsiębiorcami.  

Projekt może być objęty dofinansowaniem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. 
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15. 

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy struktu ralnych  

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 użytkowanie 

b Forma finansowania  01 – Pomoc bezzwrotna  

c Typ obszaru 00 – Nie dotyczy  

d Działalność gospodarcza Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie 
udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia 
i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-
2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 153, poz. 956, z późn. zm.). 

e Lokalizacja NUTS 0 

16. Lista wydatków kwalifikowanych w ramach 
działania 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie 
udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia 
i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-
2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 153, poz. 956, z późn. zm.).    

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. Dofinansowanie 
nie obejmuje szkoleń dla partnerów biznesowych przedsiębiorcy. 

18. 

Beneficjenci 

A Typ beneficjentów Mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i 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, przy czym umowy te określają warunki i zakres współpracy w 
odniesieniu do realizowanych wspólnie procesów biznesowych oraz wzajemne prawa i obowiązki 
przedsiębiorców, planujący rozpoczęcie lub rozwój współpracy w oparciu o rozwiązania elektronicznego 
biznesu typu B2B.  

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

Przedsiębiorcy planujący rozpoczęcie lub rozwój współpracy w oparciu o rozwiązania elektronicznego 
biznesu typu B2B. 

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 wdrażania działań. 
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Część finansowa 

20. Alokacja finansowa na działanie ogółem 400 817 882 euro 

21. Wkład ze środków unijnych na działanie 340 695 200 euro 

22. Wkład ze środków publicznych krajowych na 
działanie 

  60 122 682 euro 

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 13 sierpnia 2008 r. w sprawie 
udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia 
i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-
2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 153, poz. 956, z późn. zm.).   

26. Pomoc publiczna j.w. 

27. Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności 
wydatków 

j.w.   

28. Minimalna/Maksymalna warto ść projektu  Nie dotyczy 

29. Minimalna/Maksymalna kwota 
dofinansowania 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie 
udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia 
i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-
2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 153, poz. 956, z późn. zm.).   

30. Forma dofinansowania Zaliczka/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 Administracji i Cyfryzacji, Departament Funduszy Strukturalnych   

6. Instytucja Wdra żająca / Instytucja 
Pośrednicząca II stopnia 

Władza Wdrażająca Programy Europejskie 

7. Instytucja Certyfikuj ąca  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 zatwierdzanie 
wydatków wynikających z wniosków 
beneficjenta o płatność oraz zlecanie wypłaty 
dofinansowania na rzecz beneficjentów 

Władza Wdrażająca Programy Europejskie 

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 zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z 
powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.  

Penetracja Internetu szerokopasmowego w Polsce jest znacznie niższa od średniej europejskiej. 
Szczególnie niekorzystnie sytuacja wygląda na obszarach wiejskich oraz wśród osób o najniższych 
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dochodach. W sposób znaczący zawęża to krąg potencjalnych odbiorców usług i treści cyfrowych. Jego 
rozszerzenie – przy uwzględnieniu konieczności prowadzenia szerokiego zakresu szkoleń i działalności 
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 zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez stworzenie możliwości 
aktywnego udziału w nowoczesnym życiu gospodarczym. 

Działanie polega na sfinansowaniu dostępu do Internetu osobom objętym systemem wsparcia społecznego 
lub niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Będzie miało ono charakter 
dofinansowania przekazywanego 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 możliwym wsparciu organizacji pozarządowej.  

Wsparcie będzie przeznaczone na zapewnienie dostępu do Internetu oraz serwisowanie urządzeń, a także 
na przeprowadzenie niezbędnych szkoleń dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – przy 
uwzględnieniu konieczności zapewnienia odpowiednich warunków użytkowania przez grupy docelowe.  

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

W celu zapewnienia efektywnego wdrażania instrumentu oraz koordynacji zadań realizowanych w ramach 
niniejszego działania oraz działania 8.4, a także działań podejmowanych na poziomie poszczególnych 
regionów, realizowany będzie projekt systemowy polegający na: 

- prowadzeniu działań koordynacyjnych na poziomie strategicznym w celu ograniczenia barier w dostępie 
do Internetu, 

- przeciwdziałaniu zjawisku wykluczenia cyfrowego, 

-  wspieraniu potencjalnych beneficjentów w zakresie prowadzonych inwestycji, 

-  zwiększeniu dostępu do wiedzy i innowacyjnych rozwiązań technologicznych (wsparcie doradcze),  

- prowadzeniu działań informacyjnych oraz szkoleniowych (organizowanie seminariów, konferencji, akcji 
szkoleniowych i edukacyjnych), a także działań związanych z wypracowaniem rekomendowanego modelu 
zarządzania i utrzymania wdrażanych sieci szerokopasmowych 

13. Komplementarność z innymi działaniami i 
priorytetami 

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 
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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 Typ 1: Projekty składające się z następujących komponentów: 

-  dofinansowanie całkowicie lub częściowo pokrywające koszty dostępu do Internetu  
w gospodarstwach domowych na obszarze objętym projektem (max. przez okres 3 lat), 

-  pokrycie kosztów dostarczenia, instalacji oraz serwisowania sprzętu komputerowego i/lub 
niezbędnego oprogramowania w gospodarstwach domowych wskazanych przez projektodawcę, 

-  zakup usługi przeprowadzenia szkoleń dla użytkowników końcowych projektu z zakresu obsługi 
komputera, korzystania z Internetu  oraz nabycia innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia 
pracy na odległość lub skutecznej edukacji przez Internet (z wykluczeniem szkoleń zawodowych), 

-  dofinansowanie kosztów operacyjnych, 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, 

-  dofinansowanie kosztów działań koordynacyjnych zmniejszających problem wykluczenia 
cyfrowego, np. wyposażenie w sprzęt komputerowy i utrzymanie dostępu do Internetu w 
jednostkach podległych beneficjentowi (w tym: biblioteki publiczne, publiczne instytucje kultury, 
szkoły, publiczne placówki opiekuńczo-wychowawcze i publiczne domy  pomocy społecznej 
położone na obszarze działania beneficjenta). Celem działań koordynacyjnych powinna być 
integracja społeczna osób wykluczonych cyfrowo. Działanie koordynacyjne nie muszą być 
adresowane i ograniczone wyłącznie do osób spełniających kryteria grupy docelowej Działania 8.3., 
jednak beneficjent powinien zapewnić, że w ramach tych działań z dostępu do Internetu w pierwszej 
kolejności będą korzystać osoby wykluczone cyfrowo, ponieważ stanowią one bezpośrednią grupę 
wsparcia. Działania koordynacyjne powinny mieć charakter komplementarny wobec głównego celu 
projektu, jakim jest dostarczenie sprzętu komputerowego i Internetu do gospodarstw domowych – 
powinny one uzupełniać i wspierać realizację tego celu, dzięki czemu im większa będzie grupa 
docelowa bezpośrednio objęta projektem, tym większym zakresem działań koordynacyjnych można 
objąć pozostałe osoby z grupy docelowej oraz osoby, które nie są bezpośrednimi adresatami 
projektu. W przypadku realizacji projektu przez konsorcjum nie ma możliwości prowadzenia przez 
partnera będącego JST wyłącznie działań koordynacyjnych. Każdy z partnerów będący JST musi 
zapewnić podłączenie Internetu w gospodarstwach domowych stanowiących grupę docelową 
Działania 8.3., położonych na obszarze jego funkcjonowania. 

Typ 2:  
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Projekt systemowy polegający na: 

-  prowadzeniu działań koordynacyjnych na poziomie strategicznym w celu ograniczenia barier w 
dostępie do Internetu, 

-  przeciwdziałaniu zjawisku wykluczenia cyfrowego, 

-  wspieraniu potencjalnych beneficjentów w zakresie prowadzonych inwestycji, 

-  zwiększeniu dostępu do wiedzy i innowacyjnych rozwiązań technologicznych (wsparcie doradcze), 

-  prowadzeniu działań informacyjnych oraz szkoleniowych (organizowanie seminariów, konferencji, 
akcji szkoleniowych i edukacyjnych), a także działań związanych z wypracowaniem 
rekomendowanego modelu zarządzania i utrzymania wdrażanych sieci szerokopasmowych. 

 

15. 

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy struktu ralnych  

a Temat priorytetowy  15 – Inne działania mające na celu poprawę dostępu obywateli i MŚP do ICT i ich wydajne użytkowanie 

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  

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.   

17. Zakres stosowania cross-financingu  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 
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a Typ beneficjentów Typ 1: 

-  jednostki samorządu terytorialnego,  

-  grupy jednostek samorządu terytorialnego – konsorcja, związki, stowarzyszenia i porozumienia, 

-  konsorcja jednostek samorządu terytorialnego lub w/w grup jednostek samorządu terytorialnego 
z organizacjami pozarządowymi. 

Typ 2: 

Minister Administracji i Cyfryzacji  
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b Grupy docelowe (osoby, instytucje, 
grupy społeczne bezpośrednio 
korzystające z pomocy)  

-  gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w 
ramach systemu pomocy społecznej, 

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

-  dzieci i młodzież 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 równoważnym, 

-  rodziny zastępcze,  

-  rodzinne domy dziecka, samotni rodzice, 

-  osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie (rodzinie 
definiowanej zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 
D.z U. 2003 Nr 228 poz 2255) nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń 
emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS 
(obecnie jest to kwota 799,18 zł)33, 

-  dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny 
miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w 
projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód 
rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w 
Biuletynie Statystycznym”, 

-  jednostki podległe beneficjentowi (w tym: biblioteki publiczne, instytucje kultury, szkoły, publiczne 
placówki opiekuńczo-wychowawcze położone na obszarze działania beneficjenta, publiczne domy 
pomocy społecznej) – w ramach działań koordynacyjnych prowadzonych przez beneficjenta. 

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 wdrażania działań. 

Część finansowa 

                                                 
33 Przy ustalaniu dochodu rodziny nie uwzględnia się: dodatku pielęgnacyjnego za tajne nauczanie, dodatku pielęgnacyjnego dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do 
pracy i samodzielnej egzystencji, dodatku dla sieroty zupełnej, dodatku kombatanckiego, świadczenia w wysokości dodatku kombatanckiego, dodatku kompensacyjnego, świadczeń 
pieniężnych dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładanych wydobywania rud uranu i batalionach 
budowlanych, świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR, świadczenia 
pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych.  
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20. Alokacja finansowa na działanie ogółem 292 584 450 euro 

21. Wkład ze środków unijnych na działanie 248 696 782 euro 

22. Wkład ze środków publicznych krajowych na 
działanie 

  43 887 668 euro  

23. Przewidywana wielkość środków prywatnych 
na działanie 

--  

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

85% 

25. Minimalny wkład własny beneficjenta  Dla projektów typu 1 – nie dotyczy 

Dla projektu typu 2 – nie dotyczy 

26. Pomoc publiczna  Nie dotyczy 

27. Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności 
wydatków 

Od 1 stycznia 2007 r. 

28. Minimalna/Maksymalna warto ść projektu  Nie dotyczy  

29. Minimalna/Maksymalna kwota 
dofinansowania  

Nie dotyczy  

30. Forma dofinansowania Dla projektów typu 1 – zaliczka/refundacja   

Dla projektu typu 2 – zaliczka/refundacja//wydatki ponoszone ze środków budżetowych będących w 
dyspozycji beneficjenta 

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 Administracji i Cyfryzacji, Departament Funduszy Strukturalnych   

6.  Instytucja Wdra żająca / Instytucja 
Pośrednicząca II stopnia  

Władza Wdrażająca Programy Europejskie 

7.  Instytucja Certyfikuj ąca  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 zatwierdzanie 
wydatków wynikających z wniosków 
beneficjenta o płatność oraz zlecanie wypłaty 
dofinansowania na rzecz beneficjentów  

Władza Wdrażająca 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 możliwości bezpośredniego dostarczania usługi szerokopasmowego 
dostępu do Internetu na etapie tzw. ostatniej mili dla grupy docelowej (dostarczanie Internetu 
bezpośrednio do użytkownika) poprzez wsparcie mikro- małych i średnich przedsiębiorców 
zamierzających dostarczać tę usługę na obszarach, na których prowadzenie tej działalności na zasadach 
rynkowych jest nieopłacalne finansowo. 
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Działanie to przyczyni się do wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki poprzez zwiększanie 
innowacyjności lokalnie działających (lub nowo tworzonych) firm dostarczających usługę dostępu do 
Internetu na rynkach lokalnych oraz zapewnienie możliwości prowadzenia działalności za pośrednictwem 
Internetu przedsiębiorcom na terenie całego kraju. 

Działanie to wspiera realizację działań 8.1, 8.2 i 8.3., zapewniając możliwość szerokopasmowego dostępu 
do Internetu na terenach, gdzie inwestycje w tej dziedzinie nie występowały lub były niewystarczające.  

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. 

W ramach PO IG nie jest dopuszczalne wsparcie przedsiębiorców w zakresie produkcji podstawowej 
produktów rolnych w rozumieniu art. 2 pkt. 22) rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008, rozumianej 
jako działalność rolnicza prowadzona w gospodarstwach rolnych do momentu dokonania przez 
producentów rolnych pierwszej sprzedaży. W ramach PO IG dopuszczalne jest wsparcie przedsiębiorców:  

a) w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w przypadku, gdy 
zatrudniają co najmniej 750 pracowników i jednocześnie ich roczny obrót wynosi co najmniej 
równowartość w zł 200 mln euro, 

b) w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w przypadku, gdy 
zatrudniają mniej niż 750 pracowników lub których roczny obrót jest niższy niż równowartość w zł 200 
mln euro, pod warunkiem, że projekt dotyczy działalności gospodarczych innych niż określone kodami 
PKD wskazanymi 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 
„Zwi ększanie 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.) lub nie dotyczy 
przetwórstwa roślin na produkty, które są wykorzystywane na cele energetyczne, 

c) zatrudniających mniej niż 750 pracowników lub których roczny obrót jest niższy niż równowartość w zł 
200 mln euro oraz których projekty dotyczą działalności gospodarczych określonych kodami PKD 
wskazanymi 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 
„Zwi ększanie 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.), pod warunkiem, że 
jednocześnie dotyczą produktów niewymienionych na Załączniku 1 do Traktatu. 

14.  Przykładowe rodzaje projektów W ramach tego działania przewiduje się projekty polegające na dofinansowaniu budowy dedykowanej 
infrastruktury teleinformatycznej stworzonej pomiędzy najbliższym lub najbardziej efektywnym punktem 
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dystrybucji Internetu a grupą (-ami) docelową (-ymi). 

Na obszarze gminy może być realizowany więcej niż 1 projekt tego typu. 

15.  

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy struktu ralnych  

a Temat priorytetowy  15 – Inne działania mające na celu poprawę dostępu obywateli i MŚP do ICT i ich wydajne użytkowanie 

b Forma finansowania  01 – Pomoc bezzwrotna  

c Typ obszaru 00 – Nie dotyczy 

d Działalność gospodarcza Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2010 r.  
w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie pomocy finansowej na 
dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu na odcinku „ostatniej mili” w ramach 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 170, poz. 1147, z późn. zm.). 

e Lokalizacja NUTS 0 

16.  Lista wydatków kwalifikowanych w ramach 
działania 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2010 r.  
w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie pomocy finansowej na 
dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu na odcinku „ostatniej mili” w ramach 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 170, poz. 1147, z późn. zm.). 

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. 

18.  

Beneficjenci 

a Typ beneficjentów Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy 

Organizacje pozarządowe non-profit 

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

Społeczność lokalna  

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 wdrażania działań. 

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa na działanie ogółem 211 827 315 euro 

21.  Wkład ze środków unijnych na działanie 180 053 218 euro 
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22.  Wkład ze środków publicznych krajowych na 
działanie 

31 774 097 euro  

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 Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2010 r.  
w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie pomocy finansowej na 
dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu na odcinku „ostatniej mili” w ramach 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 170, poz. 1147, z późn. zm.). 

26.  Pomoc publiczna j.w. 

27.  Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności 
wydatków 

j.w. 

28.  Minimalna/Maksymalna warto ść projektu Nie dotyczy 

29.  Minimalna/Maksymalna kwota 
dofinansowania 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2010 r.  
w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie pomocy finansowej na 
dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu na odcinku „ostatniej mili” w ramach 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 170, poz. 1147, z późn. zm.) 
(minimalna kwota dofinansowania – 30 tyś. PLN). 

30.  Forma dofinansowania zaliczka/refundacja  

31.  Wysokość udziału cross-financingu (%) Do 10% wartości wydatków kwalifikowanych części inwestycyjnej projektu. 
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PRIORYTET IX 

POMOC TECHNICZNA 

Celem Priorytetu 9 jest zapewnienie sprawnego systemu zarządzania, wdrażania, 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, wdrażanie, monitorowanie, ocenę, audyt i kontrolę poprzez: 

 finansowanie zatrudnienia pracowników instytucji za wyjątkiem Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Pośredniczących, dla których wsparcie będzie 
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 zaangażowanych w realizację instrumentów strukturalnych; 

b) finansowanie bieżących działań Beneficjentów związanych z wykonywaniem obowiązków w ramach PO IG w zakresie przygotowania, zarządzania, 
wdrażania, 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, gromadzenia, przetworzenia i analizowania 
danych; 

c) finansowanie kosztów przeprowadzenia procesu przebiegu ewaluacji PO IG oraz oceny ex-post programu dotyczącego rozwoju przedsiębiorczości w 
okresie programowania 2004-2006; 

d) zakup sprzętu, oprogramowania i wyposażenia służącego 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 wdrażania  
i zarządzania PO IG; 

g) finansowanie działań służących zakończeniu wdrażania programu skierowanego do przedsiębiorców w latach 2004-2006; 
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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 Wdra żająca (Instytucja 
Pośrednicząca II stopnia) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikuj ąca  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 zatwierdzanie 
wydatków wynikających z wniosków 
beneficjenta o płatność oraz dokonywanie 
wypłaty dofinansowania na rzecz 
beneficjentów  

Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

Minister właściwy ds. gospodarki, Ministerstwo Gospodarki 

Minister właściwy ds. informatyzacji, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  

11.  Numer i nazwa działania 9.1 Wsparcie zarządzania  

12.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest wsparcie instytucji odpowiedzialnych za realizację procesów przygotowania, 
zarządzania, wdrażania, monitorowania, oceny, kontroli oraz informacji i promocji Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 
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Udzielane wsparcie ma na celu zapewnienie sprawnego wdrażania 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 wdrażania (zatrudnienie/oddelegowanie pracowników); 

- monitorowanie (koszty funkcjonowania Komitetu Monitorującego);  

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

- oceny (ekspertyzy, analizy, opracowania, opinie); 

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

- przygotowanie przyszłych kategorii interwencji funduszy strukturalnych:.  

- usługi zapewniające właściwą archiwizację dokumentacji. 

Prawidłowe i efektywne wdrażanie funduszy strukturalnych wymaga zapewnienia odpowiedniego 
poziomu zatrudnienia, rozwijania kwalifikacji pracowników na właściwym wysokim poziomie, oraz  
stworzenia sprawnego systemu przygotowania, zarządzania, wdrażania, 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 zaangażowanych  
w zarządzanie, wdrażanie, 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;  

- finansowanie kosztów czynności technicznych realizowanych przez podmioty zewnętrzne   
związanych z realizacją programu; 

- tłumaczenia  
- wzmocnienie zatrudnienia w instytucjach odpowiedzialnych za realizację PO IG; zapewnienie 

funkcjonowania komitetów i grup roboczych; organizacja spotkań roboczych, programowych oraz 
konsultacyjnych; 

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

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

- zbieranie danych ze źródeł innych niż 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 niezależną firmę 
audytorską na zlecenie jednostki kontroli finansowej w Instytucji Zarządzającej; 

- prowadzenie kontroli systemowych w Instytucjach Pośredniczących i Wdrażających; 

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

- usługi zapewniające właściwą archiwizację dokumentacji; 

- 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 struktu ralnych  

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 pomocy technicznej  

17.  Zakres stosowania cross-financingu  Nie dotyczy 

18.  

Beneficjenci 

a Typ beneficjentów - Instytucja Zarządzająca PO IG 

- Instytucje Pośredniczące PO IG 

- Instytucje Wdrażające PO IG (Instytucje Pośredniczące II stopnia)  

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)  

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 z późn. zm.) 

19.  Tryb przeprowadzania naboru i oceny 
operacji/projektów  

Opis szczegółowego trybu przeprowadzania naboru projektów znajduje się w Instrukcji Wykonawczej 
do Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  

Część finansowa 

20. Alokacja finansowa na działanie ogółem 163 640 000 euro 

21. Wkład ze środków unijnych na działanie 139 094 000 euro  

22. Wkład ze środków publicznych krajowych na 
działanie 

24 546 000 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 (%)  0% 

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 dofinansowania Zaliczka/refundacja/wydatki ponoszone ze środków budżetowych będących w dyspozycji beneficjenta 

31.  Wysokość udziału cross-financingu (%) Nie dotyczy 
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DZIAŁANIE 9.2 Wyposa żenie 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 Wdra żająca (Instytucja 
Pośrednicząca II stopnia)  

Nie dotyczy 

7. Instytucja Certyfikuj ąca  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 zatwierdzanie 
wydatków wynikających z wniosków 
beneficjenta o płatność oraz dokonywanie 
wypłaty dofinansowania na rzecz beneficjentów 

Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

Minister właściwy ds. gospodarki, Ministerstwo Gospodarki 

Minister właściwy ds. informatyzacji, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji  

Narodowe Centrum Badań Rozwoju  

12. Numer i nazwa działania 9.2 Wyposażenie instytucji  

13. Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest zapewnienie właściwego potencjału administracyjno-technicznego 
umożliwiającego sprawne wykonywanie obowiązków związanych z realizacją PO IG poprzez 
wyposażenie stanowisk  pracy  osób  realizujących  obowiązki związane z zarządzaniem, wdrażaniem, 
monitorowaniem, promocją, oceną i kontrolą. 
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Kompletne, nowoczesne, ergonomiczne i zgodne z przepisami BHP wyposażenie 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 wyposażenia sprzętowego: biurowego, komputerowego, informatycznego, 
telekomunikacyjnego i audiowizualnego oraz dofinansowanie zakupu tego sprzętu ze środków Pomocy 
Technicznej PO IG. Zakupione wyposażenie, oprogramowanie oraz usługi będą także umożliwiać 
prawidłowe funkcjonowanie systemów monitorowania udzielonej pomocy w ramach PO IG poprzez 
finansowanie tworzenia i funkcjonowania systemów informatycznych i baz danych lokalnych 
i krajowych.  

 14. Komplementarność z innymi działaniami i 
priorytetami  

Działanie jest  komplementarne z działaniami w pozostałych Programach Operacyjnych oraz 
Regionalnych Programach Operacyjnych związanymi z wyposażeniem instytucji zaangażowanych w 
zarządzanie i wdrażanie funduszy strukturalnych. 

15. Przykładowe rodzaje projektów  

 

Cel działania zostanie osiągnięty poprzez realizację projektów obejmujących w szczególności: 

1. zakup wyposażenia dla celów zarządzania, wdrażania, 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  montaż sprzętów biurowych, 

- zakup materiałów biurowych, 

- zakup sprzętu telekomunikacyjnego oraz usług telekomunikacyjnych; 

2. sfinansowanie systemów informatycznych zapewniających sprawne wdrażanie Programu; 

16. 

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy struktu ralnych  

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 

17. Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach 
działania  

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

18. Zakres stosowania cross-financingu  Nie dotyczy 

19. 

Beneficjenci 

a Typ beneficjentów - Instytucja Zarządzająca PO IG 

- Instytucje Pośredniczące PO IG 

- Instytucje Wdrażające PO IG (Instytucje Pośredniczące II stopnia)  

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

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 z późn. zm.) 

20. Tryb przeprowadzania naboru i oceny 
operacji/projektów  

Opis szczegółowego trybu przeprowadzania naboru i oceny projektów znajduje się w Instrukcji 
Wykonawczej do Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  

Część finansowa 

21. Alokacja finansowa na działanie ogółem 28 335 000 euro 

22. Wkład ze środków unijnych na działanie 24 084 750 euro  

23. Wkład ze środków publicznych krajowych na 
działanie 

4 250 250 euro 

24. Przewidywana wielkość środków prywatnych 
na działanie 

-- 

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

85% wydatków kwalifikowanych 

26. Minimalny wkład własny beneficjenta (%) 0% 

27. Pomoc publiczna  Nie dotyczy 
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28. Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków 01.01.2007 r. 

29. Minimalna / Maksymalna wartość projektu  Nie dotyczy 

30. Minimalna / Maksymalna kwota 
dofinansowania   

Nie dotyczy 

31. Forma dofinansowania Zaliczka/refundacja/wydatki ponoszone ze środków budżetowych będących w dyspozycji beneficjenta 

32. 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 Wdra żająca (Instytucja 
Pośrednicząca II stopnia)  

Nie dotyczy 

7. Instytucja Certyfikuj ąca  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 zatwierdzanie 
wydatków wynikających z wniosków 
beneficjenta o płatność oraz dokonywanie 
wypłaty dofinansowania na rzecz beneficjentów  

Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

Minister właściwy ds. gospodarki, Ministerstwo Gospodarki 

Minister właściwy ds. informatyzacji, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji  

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  

 Numer i nazwa działania 9.3. Informacja i promocja  

13. Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest stworzenie skutecznych narzędzi promocji oraz rozpowszechniania informacji 
o możliwościach pozyskania środków strukturalnych w ramach PO IG, przebiegu i realizacji Programu, 
a także efektywnego systemu wymiany informacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu 
wdrażania PO IG. 
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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. 

Ponadto, konieczne jest zapewnienie promocji oraz rozpowszechnianie informacji na temat przyszłych 
kategorii interwencji funduszy strukturalnych w zakresie programu operacyjnego dotyczącego 
innowacyjności, badań naukowych i ich powiązań ze sferą przedsiębiorstw.na lata 2014-2020 

14. Komplementarność z innymi działaniami i 
priorytetami  

Działanie jest  komplementarne z działaniami w pozostałych Programach Operacyjnych oraz 
Regionalnych Programach Operacyjnych związanymi z informacją i promocją funduszy strukturalnych. 

15. 

Przykładowe rodzaje projektów  

 

W ramach działania będą finansowane w szczególności poniższe 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; 

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

- zakup gadżetów 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 
Wdrażającymi, (2) partnerami pośredniczącymi w przepływie informacji;  

- zakup baz danych dotyczących potencjalnych beneficjentów PO IG; 

- promocja „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. 

- działania informacyjne i promocyjne dotyczące Programu programu operacyjnego dotyczącego 
innowacyjności, badań naukowych i ich powiązań ze sferą przedsiębiorstw na lata 2014-2020,  w 
tym w szczególności: spotkania, konferencje  publikacje. 

16. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy struktu ralnych  
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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 

17. Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach 
działania  

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

18. Zakres stosowania cross-financingu  Nie dotyczy 

19. 

Beneficjenci 

a Typ beneficjentów -  Instytucja Zarządzająca PO IG 

-  Instytucje Pośredniczące PO IG 

-  Instytucje Wdrażające PO IG (Instytucje Pośredniczące II stopnia)  

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

 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. 
1658z późn zm.) 

20. Tryb przeprowadzania naboru i oceny 
operacji/projektów  

 Opis szczegółowego trybu przeprowadzania naboru projektów znajduje się w Instrukcji Wykonawczej 
do Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  

Część finansowa 

21. Alokacja finansowa na działanie ogółem 20 730 000 euro 

22. Wkład ze środków unijnych na działanie 17 620 500 euro  

23. Wkład ze środków publicznych krajowych na 
działanie 

3 109 500 euro 

24. Przewidywana wielkość środków prywatnych -- 
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na działanie 

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

85%  

26. Minimalny wkład własny beneficjenta (%) 0% 

27. Pomoc publiczna Nie dotyczy 

28. Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków 01.01.2007 r. 

29. Minimalna / Maksymalna wartość projektu  Nie dotyczy 

30. Minimalna / Maksymalna kwota 
dofinansowania  

Nie dotyczy 

31. Forma dofinansowania Zaliczka/refundacja/wydatki ponoszone ze środków budżetowych będących w dyspozycji beneficjenta 

32. 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 Wdra żająca (Instytucja 
Pośrednicząca II stopnia)  

Nie dotyczy 

7. Instytucja Certyfikuj ąca  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 zatwierdzanie 
wydatków wynikających z wniosków 
beneficjenta o płatność oraz dokonywanie 
wypłaty dofinansowania na rzecz beneficjentów  

Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

Minister właściwy ds. gospodarki, Ministerstwo Gospodarki 

Minister właściwy ds. informatyzacji, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji  

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  

 Numer i nazwa działania 9.4. Ewaluacja  

13. Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest zapewnienie wsparcia dla procesu ewaluacji (ex- ante, on-going, ex -post) PO IG 
oraz SPO-WKP m.in. poprzez zapewnienie środków finansowych na sporządzanie ekspertyz, opinii i 
ocen niezbędnych do zapewnienia skuteczności i efektywności wdrażania PO IG, zbadania 
efektywności SPO-WKP oraz trafności i trwałości wsparcia. Rezultaty ewaluacji będą służyć poprawie 
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jakości, skuteczności i spójności pomocy w odniesieniu do konkretnych problemów polskiej 
gospodarki. 

W ramach tego działania będzie mogła być również sfinansowana ocena projektowanych programów na 
kolejny okres programowania. 

Warunkiem koniecznym efektywnego wdrażania działań PO IG jest ewaluacja skuteczności 
podejmowanych działań oraz systematyczna ocena postępów w ich realizacji.  

14. Komplementarność z innymi działaniami i 
priorytetami  

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

15. 

Przykładowe rodzaje projektów  

 

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

16. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy struktu ralnych  

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  

17. Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach 
działania (jeśli dotyczy) 

Wydatki kwalifikowane wskazane w Wytycznych w zakresie korzystania z pomocy technicznej  

18. Zakres stosowania cross-financingu (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

19. 

Beneficjenci 

a Typ beneficjentów Instytucja Zarządzająca PO IG 
Instytucje Pośredniczące PO IG 
Instytucje Wdrażające PO IG (Instytucje Pośredniczące II stopnia) 

b Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy 
społeczne bezpośrednio korzystające z 

Nie dotyczy 
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pomocy)  

20. Tryb przeprowadzania naboru i oceny 
operacji/projektów  

Opis szczegółowego trybu przeprowadzania naboru projektów znajduje się w Instrukcji Wykonawczej 
do Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  

Część finansowa 

21. Alokacja finansowa na działanie ogółem 4 000 882 euro 

22. Wkład ze środków unijnych na działanie 3 400 750 euro  

23. Wkład ze środków publicznych krajowych na 
działanie 

600 132 euro 

24. Przewidywana wielkość środków prywatnych na 
działanie 

-- 

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

85%  

26. Minimalny wkład własny beneficjenta (%)  0% 

27. Pomoc publiczna  Nie dotyczy 

28. Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków 01.01.2007 r. 

29. Minimalna / Maksymalna wartość projektu  Nie dotyczy 

30. Minimalna / Maksymalna kwota 
dofinansowania 

Nie dotyczy 

31. Forma dofinansowania Zaliczka/refundacja/wydatki ponoszone ze środków budżetowych będących w dyspozycji beneficjenta 

32. Wysokość udziału cross-financingu (%) Nie dotyczy 
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4. Załączniki 

Załącznik 4.1 Tabela finansowa zobowi ązań w podziale na działania z przyporz ądkowaniem kategorii interwencji (w euro) * 

* Wartości w tabeli finansowej zostaną zaktualizowane po decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zmiany Decyzji przyjmującej PO IG oraz po zatwierdzeniu 
podziału alokacji na działania przez Komitet Monitorujący 

 

Lata  
Ogółem 

Środki 
publiczne (UE 

+ krajowe) 

Unia Europejska Krajowy wkład publiczny 

Cross-
financing 

P
ry

w
at

ne
 

P
oż

yc
zk

i E
B

I Kategoria 
interwencji Ogółem w tym 

Ogółem Budżet 
państwa 

Budżet 
jednoste

k 
samorzą
du teryt. 

Inne 
ogółe

m NSRO EFRR EFS FS SL Inne 

1=2+12 2=3+7 3=4+5+6 4 5 6 7=8+9+10 8 9 10 11 12 13   
PRIORYTET I. Badania i rozwój nowoczesnych technolo gii  01, 04 74 

 2007-
2013  

1 522 633 778 1 522 633 778 1 294 238 711 1 294 238 711 - - 228 395 067 228 395 067 - - 
  

74 638 869 
 

- - 
  

Działanie 1.1. Wsparcie bada ń naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy  01 74 
 2007-

2013  
485 312 916 485 312 916 412 515 979 412 515 979 - - 72 796 937 72 796 937 - - 24 265 646 - -   

% cross-financing          do 5 %      
Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału kadrowego nau ki  01 74 

 2007-
2013  

100 746 445 100 746 445 85 634 478 85 634 478 - - 15 111 967 15 111 967 - - 50 373 223 - -   
% cross-financing          do 50%     

Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przeds iębiorców realizowanych przez jednostki naukowe  01 - 
 2007-

2013  
384 409 069 384 409 069 326 747 709 326 747 709 - - 57 661 360 57 661 360 - - - - -   

% cross-financing          -     
Działanie 1.4. Wsp arcie projektów celowych  04 - 

 2007-
2013  

446 948 131 446 948 131 379 905 911 379 905 911 - - 67 042 220 67 042 220 - - - - -   

% cross-financing          -     
Działanie 1.5 Projekty systemowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju   

2007-
2013 

105 217 217 105 217 217 89 434 634 89 434 634   15 782 583 15 782 583        
% cross-financing               

PRIORYTET II. Infrastruktura sfery B+R  02, 11 74 
 2007-

2013  
1 299 270 589 1 299 270 589 1 104 380 000 1 104 380 000 - - 194 890 589 194 890 589 - - 

129 927 
059 - -   

Działanie 2.1. Rozwój o środków o wysokim potencjale badawczym  02 74 
 2007-

2013  
744 798 521 744 798 521 633 078 742 633 078 742 - - 111 719 779 111 719 779 - - 74 479 852 - -   
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% cross-financing          do 0 %     
Działanie 2.2. Wsparcie tworzenia wspó lnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych  02 74 

 2007-
2013  

314 117 647 314 117 647 267 000 000 267 000 000 - - 47 117 647 47 117 647 - - 31 411 765 - -   
% cross-financing          do 10 %     

Działanie 2.3. Inwestycje zwi ązane z rozwojem infra struktury informatycznej nauki  02, 11 74 
 2007-

2013  
240 354 421 240 354 421 204 301 258 204 301 258 - - 36 053 163 36 053 163 - - 24 035 442 - -   

% cross-financing    - -     do 10 % - -   

PRIORYTET III. Kapitał dla innowacji 05, 07 62 
 2007-

2013  370 000 000 370 000 000 314 500 000 314 500 000 - - 55 500 000 55 500 000 - - 37 000 000 - -   
Działanie 3.1. Inicjowanie działalno ści innowacyjnej 05, 07 62 

 2007-
2013  

197 569 073 197 569 073 167 933 711  167 933 711  - - 29 635 362  29 635 362  - - 19 756 908 - -   
% cross-financing          do 10%     

Działanie 3.2. Wspieranie funduszy kapitału podwy ższonego ryzyka 05 62 
 2007-

2013  
127 404 320 127 404 320 108 293 673 108 293 673 - - 19 110 647 19 110 647 - - 12 740 432 - -   

% cross-financing 
          do 10%     

Działanie 3.3. Tworzenie systemu ułatwiaj ącego inwestowanie w MSP 05 62 
 2007-

2013  
29 399 593 29 399 593 24 989 654 24 989 654 - - 4 409 939 4 409 939 - -   

2 939 959 
- - 

  
% cross-financing          do 10%     

Pilotaż: Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego. 
2007-2013    15 627 014 15 627 014 13 282 962 13 282 962 - - 2 344 052 2 344 052 - -  1 562 701 - - 05 62 

% cross-financing          do 10 %     
PRIORYTET IV. Inwestycje w innowacyjne przedsi ęwzięcia 07 62 

 2007-
2013  3 685 284 334 3 685 284 334 3 132 491 684 3 132 491 684 

- - 
552 792 650  535 292 650 

- 
17 

500 00
0 

312 997 
338 - - 

  
Działanie 4.1. Wsparcie wdro żeń wyników prac B+R 07 - 

 2007-
2013  

321 478 703 321 478 703 273 256 898 273 256 898 - - 48 221 805 48 221 805 - - - - -   
% cross-financing          -     

Działanie 4.2. Stymulowanie działalno ści B+R przedsi ębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemys łowego.    07 62 

 2007-
2013  

186 107 727 186 107 727 158 191 567 158 191 567 
- - 

27 916 160 27 916 160 
- - 

  18 610 
772 

 
- - 

  
% cross-financing          do 10%     

Działanie 4.3. Kredyt technologiczny  07  
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 2007-
2013  

432 601 813 432 601 813 367 711 541 367 711 541 
- - 

64 890 272 47 390 272 
- 

17 
500 00

0 
43 260 181 - - 

  
% cross-financing    - -     do 10 % - -   

Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale  innowacyjnym 07 62 

 2007-
2013      1 628 516 989   1 628 516 989 

  1 384 239 
441 1 384 239 441 

- - 
 244 277 548  244 277 548 

- - 
162 851 

698     
  

- - 
  

% cross-financing    - -     do 10% - -   
Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o du żym znaczeniu dla gospodarki 07 62 

 2007-
2013  

888 274 687 888 274 687 755 033 484 755 033 484 - - 133 241 203 133 241 203 - - 88 827 468 - - 
  

% cross-financing    - -     do 10% - -   
Pilota ż. Wsparcie na pierwsze wdro żenie wynalazku  07  

 2007-
2013  

228 304 415 228 304 415 194 058 753 194 058 753 - - 34 245 662 34 245 662 - - - - -   
% cross-financing    - -     - - -   

PRIORYTET V. DYFUZJA INNOWACJI 03, 05, 09 
62, 
72 

 2007-
2013  444 880 000 444 880 000 378 148 000 378 148 000 - - 66 732 000 66 732 000 - - 41 973 076 - -   

Działanie 5.1. Wspieranie rozwoju powi ązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym 03 62 
 2007-

2013  
105 450 000 105 450 000 89 632 500 89 632 500 

- - 
15 817 500 15 817 500 - - 10 545 000 - - 

  
% cross-financing          do 10%     

Działanie 5.2. Wspieranie instytucji otoczenia bizn esu świadcz ących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczen iu ponadregionalnym 05 62 
 2007-

2013  65 700 000 65 700 000 55 845 000 55 845 000 - - 9 855 000 9 855 000 - - 6 570 000 - -   
% cross-financing          do 10%     

Działanie 5.3. Wspieranie o środków innowacyjno ści 03 72 
 2007-

2013  248 580 764 248 580 764 211 293 649 211 293 649 - - 37 287 115 37 287 115 - - 24 858 076 - -   
% cross-financing          do 10%     

Działanie 5.4. Zarz ądzanie własno ścią intelektualn ą  09 - 
 2007-

2013  25 149 236 25 149 236 21 376 851 21 376 851 - - 3 772 385 3 772 385 - - -  - - 
  

% cross-financing          -     
PRIORYTET VI. Polska gospodarka na rynku mi ędzynarodowym – do uzupełnienia na dalszym etapie pr ac   

 2007-
2013  410 633 035 410 633 035 349 038 080 349 038 080 - - 61 594 955 57 551 646 

4 043 
309 - 17 471 387 - -   

Działanie 6.1. Paszport do eksportu  

 2007- 81 916 703 81 916 703 69 629 198 69 629 198 - - 12 287 505 12 287 505 - - - - - 05  
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2013  

% cross-financing           -     
Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestor ów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów in westycyjnych  

 2007-
2013  45 588 810 45 588 810 38 750 489 38 750 489 - - 6 838 321 2 795 012 

4 043 
309 - 2 958 880 - - 

05, 08 73 
% cross-financing           do 10%     

Działanie 6.3 Promocja turystycznych walorów Polski   

 2007-
2013  

 
58 242 209 

 
58 242 209 

 49 505 877 49 505 877 - - 8 736 332 8 736 332 
- - 5 824 221 - - 

57 73 
% cross-financing           do 10%     

Działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o z naczeniu ponadregionalnym  
 2007-

2013  138 002 447 138 002 447 117 302 080 117 302 080 - - 20 700 367 20 700 367 - - - - - 57  
% cross-financing           -     

Działanie 6.5 Promocja polskiej gospodarki  
 2007-

2013  
  

86 882 866 86 882 866 73 850 436 73 850 436 - - 13 032 430 13 032 430 - - 8 688 286 - - 05, 14 62 
% cross-financing           do 10%     

PRIORYTET VII. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE – BUDOWA ELEKTRONICZNEJ ADMINISTR ACJI 
 2007-

2013  940 758 085 940 758 085 799 644 372 799 644 372 - - 141 113 713 141 113 713 - - 94 075 808 - - 11, 12, 13, 
14, 15  

PRIORYTET VIII. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE – ZWIĘKSZANIE INNOWACYJNO ŚCI GOSPODARKI  
 2007-

2013  1 295 864 941 1 295  864 941 1 101 485 200 1 101 485 200 - - 194 379 741 194 379 741 - - 
129 586 

493 - -   
Działanie 8.1. Wspieranie działalno ści gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicz nej  

 2007-
2013  390 635 294 390 635 294 332 040 000 332 040 000 - - 58 595 294 58 595 294 - - 39 063 529 - - 13, 14, 15  
% cross-financing           do 10%     

Działanie 8.2. Wspieranie wdra żania elektronicznego biznesu typu B2B  
 2007-

2013  400 817 882 400 817 882 340 695 200 340 695 200 - - 60 122 682 60 122 682 - - 40 081 788 - - 
14, 15  

% cross-financing           do 10%     
Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu informa cyjnemu - eInclusion 

 2007-
2013  

292 584 450 
 

292 584 450 
 248 696 782 248 696 782 - - 43 887 668 43 887 668 - - 29 258 445 - - 15  

% cross-financing           do 10%     
Działanie 8.4 Zapewnienie dost ępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” 

 2007-
2013  211 827 315 211 827 315 180 053 218 180 053 218 - - 31 774 097 31 774 097 - - 21 182 731 - - 15  

% cross-financing  do 10%     
PRIORYTET IX. POMOC TECHNICZNA  
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 2007-
2013  216 705 882 216 705 882 184 200 000 184 200 000 - - 32 505 882 32 505 882 - -  - - -   

Działanie 9.1 Wsparcie zarz ądzania   
 2007-

2013  163 640 000 163 640 000 139 094 000 139 094 000 - - 24 546 000 24 546 000 - - - - - 
85 - 

% cross-financing           -     
Działanie 9.2 Wyposa żenie instytucji  

 2007-
2013  28 335 000 28 335 000 24 084 750 24 084 750 - - 4 250 250 4 250 250 - - - - - 85 - 
% cross-financing           -     

Działanie 9.3 Informacja i promocja  
 2007-

2013  20 730 000 20 730 000 17 620 500 17 620 500 - - 3 109 500 3 109 500 - - - - - 86 - 
% cross-financing           -     

Działanie 9.4 Ewaluacja 
 2007-

2013  4 000 882 4 000 882 3 400 750 3 400 750 - - 600 132 600 132 - - - - - 
86 - 

% cross-financing           -     
RAZEM W LATACH 2007-
2013 

10 186 030 644 8 658 126 047 8 658 126 047   
1 527 904 

597 
1 506 361 

288 
4 043 
309 

17 500 
000      
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Załącznik 4.2 Wska źniki monitorowania na poziomie działa ń 
 

Działanie 
 

 
 

Nazwa wska źnika 

 
 

Typ wska źnika 

Warto ść 
bazowa 

wska źnika  

Warto ść 
szacowana 

wska źnika w roku 
docelowym 2015 

Częstotliwo ść 
pomiaru 

wska źnika 

 
 

Źródło danych  

PRIORYTET I 

1.1 

Liczba projektów foresight wspartych w ramach 
działania (1.1.1)   produkt 0 22 rocznie IW 

Liczba strategicznych projektów badawczych 
wspartych w ramach działania (1.1.2) 

produkt 
 

0 
 

50 
 

rocznie 
 

 
IP 
 

Liczba dokumentów strategicznych, w tym także 
regionalnych w zakresie rozwoju poszczególnych 

dziedzin nauki i gospodarki opracowanych lub 
aktualizowanych jako efekt projektów foresight 

(1.1.1) 

rezultat 
 
 

0 
 
 

25 
 
 

co 3 lata 
 
 

IW 
 
 

Liczba wdrożeń powstałych w wyniku realizacji 
strategicznych projektów badawczych wspartych w 

ramach działania (1.1.2) 
rezultat 

 
0 
 

100 
 

co 2 lata 
 

IP 
 

1.2 

Liczba projektów realizowanych przez studentów, 
absolwentów, doktorantów i uczestników staży 

podoktorskich 
produkt 0 720 rocznie 

beneficjent  
projektu 

indywidualnego 

Liczba studentów realizujących projekty w ramach 
działania produkt 0 275 rocznie 

beneficjent  
projektu 

indywidualnego 

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

produkt 0 270 rocznie 
beneficjent  

projektu 
indywidualnego 

Liczba uczestników staży podoktorskich 
realizujących projekty w ramach działania produkt 0 94 rocznie 

beneficjent  
projektu 

indywidualnego 
Liczba uczonych z zagranicy zaangażowanych w 
projekty realizowane w Polsce dofinansowane w 

ramach działania  
produkt 0 198 rocznie 

beneficjent  
projektu 

indywidualnego 

Liczba doktorantów,  którzy otrzymali wsparcie w 
ramach działania produkt 0 222 rocznie 

beneficjent  
projektu 

indywidualnego 

Liczba pracowników naukowych zaangażowanych w 
realizację projektów  produkt 0  474 rocznie 

beneficjent  
projektu 

indywidualnego 
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Liczba osób, które rozpoczęły  studia doktoranckie w 
efekcie realizowanych projektów produkt 0 150 rocznie 

beneficjent  
projektu 

indywidualnego 

Liczba publikacji (w tym lista filadelfijska i open 
access) rezultat 0 655 rocznie 

beneficjent  
projektu 

indywidualnego 

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

zrealizowanych projektów 
rezultat 0 233 rocznie 

beneficjent  
projektu 

indywidualnego 

1.3 

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 0 450 rocznie IW 

Liczba wdrożeń jako rezultat realizacji projektów 
rozwojowych dofinansowanych w ramach działania 

(1.3.1.) 
rezultat 

 
0 
 

185 
 

rocznie 
 

IW 
 

Liczba wynalazków zgłoszonych do ochrony 
patentowej jako efekt realizacji projektu 

rozwojowego dofinansowanego, w tym patenty w 
zakresie wysokich technologii (1.3.1) 

rezultat 
 

0 
 

205 
 

rocznie 
 

IW 
 

Liczba  patentów uzyskanych w kraju w wyniku 
realizacji projektów o dofinansowanie ochrony 

prawnej własności przemysłowej (1.3.2.) rezultat 0 180 rocznie IW 

Liczba  patentów uzyskanych za granicą w wyniku 
realizacji projektów o dofinansowanie ochrony 

prawnej własności przemysłowej (1.3.2.) 
rezultat 

 
0 
 

45 
 

Rocznie 
 

IW 
 

1.4 

Liczba projektów celowych dofinansowanych w 
ramach działania produkt 0 900 rocznie IW 

Liczba przedsiębiorstw współpracujących z 
jednostkami naukowymi przy realizacji projektów 
celowych dofinansowanych w ramach działania  produkt 0 350 rocznie IW 

Liczba wdrożeń jako efekt realizacji  
dofinansowanych projektów celowych  rezultat 0 900 rocznie IW 

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

dofinansowane  rezultat 0 600 rocznie IW 

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

działania  rezultat 0 2 100 mln PLN rocznie IW 
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Liczba wynalazków zgłoszonych do ochrony 
patentowej jako efekt realizacji projektu celowego 
wspartego w ramach działania, w tym patenty w 

zakresie wysokich technologii  rezultat 0 400 rocznie IW 

1.5 
 

Liczba wspartych projektów badawczych odbiorców 
ostatecznych projektów systemowych  produkt 0               50 rocznie 

Beneficjent 
projektu 

systemowego 

Liczba przeprowadzonych badań ewaluacyjnych 

produkt 0 6 rocznie 

Beneficjent 
projektu 

systemowego 

Liczba przetestowanych modelowych instrumentów 
wsparcia na potrzeby przyszłej perspektywy 

finansowej UE.  
rezultat 0 3 rocznie 

Beneficjent 
projektu 

systemowego 

Liczba instalacji pilotażowych/demonstracyjnych 
służących testowaniu rozwiązań będących wynikiem 

prac badawczo-rozwojowych 
rezultat 0 10 rocznie 

Beneficjent 
projektu 

systemowego 
Liczba projektów, w których zakończony został I 

etap prac B+R  
nad innowacyjnymi rozwiązaniami  

w sektorze lotnictwa (uzyskano ogólne 
odwzorowanie docelowego systemu  

w warunkach laboratoryjnych). rezultat 0 8 rocznie 

Beneficjent 
projektu 

systemowego 

PRIORYTET II 

2.1 

Liczba wspartych ośrodków o wysokim potencjale 
badawczym  produkt 0 30 rocznie IP 

Liczba projektów w zakresie infrastruktury sfery B+R 
(łącznie laboratoriów badawczych i 

specjalistycznych)  produkt 0 30 rocznie IP 

Liczba projektów badawczych realizowanych przy 
wykorzystaniu wspartej infrastruktury sfery B+R  rezultat 0 700 rocznie IP 

Liczba przedsiębiorstw korzystających z usług 
badawczych wspartych laboratoriów badawczych rezultat 0 500 rocznie IP 

Liczba projektów badawczych prowadzonych w 
ramach współpracy międzynarodowej realizowanych 
przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury sfery B+R  rezultat 0 200 rocznie IP 

2.2 Liczba projektów wspierających powstanie nowej 
wspólnej infrastruktury naukowo-badawczej  produkt 0 20 rocznie IP 
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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 

Liczba projektów badawczych realizowanych przy 
wykorzystaniu wspartej infrastruktury sfery B+R, w 

tym międzynarodowych rezultat 0 100 rocznie IP 

2.3 

Liczba zrealizowanych projektów z obszaru 
infrastruktury IT produkt 0 20 rocznie IW 

Liczba utworzonych baz danych dofinansowanych w 
ramach działania  produkt 0  30 rocznie IW 

Liczba utworzonych aplikacji oraz udostępnionych 
usług teleinformatycznych dofinansowanych w 

ramach działania produkt 0 50 rocznie IW 
Liczba jednostek naukowych korzystających z 

infrastruktury informatycznej nauki dofinansowanej 
w ramach działania rezultat 0 80 rocznie IW 

Liczba jednostek naukowych  korzystających z baz 
danych dofinansowanych w ramach działania rezultat 0  300 rocznie IW 

Liczba jednostek naukowych  korzystających z 
zawansowanych aplikacji i usług 

teleinformatycznych  rezultat 0 80 rocznie IW 
PRIORYTET III 

3.1 

Liczba projektów wspartych ze środków działania 
3.1 

produkt 0 46 rocznie IW 

  

    

Liczba preinkubowanych pomysłów produkt 

0 1 800 rocznie IW 

Liczba dokapitalizowanych podmiotów  produkt 0 584 rocznie IW 

Wartość zmobilizowanych środków prywatnych 
w postaci wkładów gotówkowych i aportów na 
finansowanie innowacyjnych przedsięwzięć rezultat 

0 280 000 000 PLN rocznie IW 

Liczba nowych miejsc pracy we wspartych 
przedsiębiorstwach rezultat 

0 750 rocznie IW 

Liczba funkcjonujących nowopowstałych 
przedsiębiorstw (w okresie do 2 lat od ich 

utworzenia) 

rezultat 0 584 rocznie IW 

Liczba nowych wspartych MSP funkcjonujących 18 
miesięcy po uzyskaniu wsparcia rezultat 0 350 rocznie IW 
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3.2 

Liczba wspartych funduszy podwyższonego ryzyka  produkt 

0 23 rocznie beneficjent 
projektu 

indywidualnego 

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

ryzyka rezultat 

0 184 rocznie beneficjent 
projektu 

indywidualnego 

Liczba inwestycji w przedsiębiorstwa typu seed rezultat 0 18 rocznie 
beneficjent 

projektu 
indywidualnego 

Liczba inwestycji w przedsiębiorstwa typu start- up rezultat 0 37 rocznie 
beneficjent 

projektu 
indywidualnego 

Wartość inwestycji wspartych funduszy kapitałowych 
w przedsiębiorstwa.  rezultat 

0 691 mln PLN rocznie beneficjent 
projektu 

indywidualnego 

Liczba wspartych nowopowstałych przedsiębiorstw 
(w okresie do 2 lat od ich utworzenia) rezultat 0 18 rocznie 

beneficjent 
projektu 

indywidualnego 

Liczba nowych miejsc pracy we wspartych 
przedsiębiorstwach rezultat 0 552 Rocznie  

beneficjent 
projektu 

indywidualnego 

Liczba nowych MSP finansowanych przez fundusze 
podwyższonego ryzyka funkcjonujących 18 miesięcy 

po uzyskaniu wsparcia rezultat 

0 92 rocznie beneficjent 
projektu 

indywidualnego 

3.3 

Liczba projektów wspartych ze środków działania 
(3.3.1) produkt 0 24 rocznie IW 

Liczba utworzonych platform służących kojarzeniu 
inwestorów z przedsiębiorcami poszukującymi 

zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze 
udziałowym 

(3.3.1) 

produkt 0 20 rocznie IW 

      

Liczba opracowanych publikacji dotyczących 
efektów przeprowadzonych działań i dobrych 

praktyk wyodrębnionych w ich trakcie 
(3.3.1) 

produkt 0 113 rocznie IW 

Liczba przeprowadzonych 
konferencji/seminariów/warsztatów dotyczących 

finansowania zewnętrznego o charakterze 
udziałowym 

(3.3.1) 

produkt 0 400 rocznie IW 
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Liczba inwestycji w przedsiębiorstwa dokonanych w 
wyniku uczestnictwa w platformie 

(3.3.1) 
rezultat 0 50 rocznie IW 

      

Liczba MSP, którym udzielono wsparcia 
(3.3.2) produkt 0 200 rocznie IW 

Wartość usług doradczych  
(3.3.2)  produkt 0 50 000 000 PLN rocznie IW 

Liczba opracowanych dokumentów i analiz 
niezbędnych do pozyskania zewnętrznego 

finansowania o charakterze udziałowym 
(3.3.2) 

rezultat 0 750 rocznie IW 

Wartość pozyskanego przez MSP kapitału 
(3.3.2) rezultat 0 50 mln euro 

 rocznie IW 

PILOTAŻ w 
ramach 3 osi 
priorytetowej 

Liczba wspartych funduszy pożyczkowych produkt 
0 1 

rocznie 
 

beneficjent 
projektu 

systemowego 
Liczba przedsiębiorstw wspartych przez fundusz 

pożyczkowy PARP rezultat 0 25 rocznie 
beneficjent 

projektu 
systemowego 

Liczba aniołów biznesu lub funduszy kapitału 

podwyższonego ryzyka typu venture capital 
zaangażowanych w mikro lub małe przedsiębiorstwo 

rezultat 0 5 rocznie 
beneficjent 

projektu 
systemowego 

PRIORYTET IV 

4.1 

Liczba projektów wspartych ze środków działania 
4.1. produkt 

0 500 rocznie IW 

Liczba wspartych przedsiębiorców produkt 0 400 rocznie IW 

Liczba wspartych MSP produkt 0 300 rocznie IW 

Wartość środków prywatnych zmobilizowanych na 
wdrożenia rezultat 

0 260 mln EUR rocznie IW 

Liczba wprowadzonych na rynek nowych produktów 
lub technologii przez podmioty, które otrzymały 

wsparcie  
rezultat 

 

 
0 

 
800 

 
rocznie 

 
IW 

4.2 
Liczba projektów wspartych ze środków działania 

4.2. produkt 0 200 rocznie IW 

Liczba wspartych przedsiębiorstw produkt 0 180 rocznie IW 
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Liczba wspartych MSP produkt 0 150 rocznie IW 

Liczba zmodernizowanych oraz nowo 
wybudowanych laboratoriów badawczych i 

specjalistycznych  

 
produkt 

 

 
 

0 

 
 

60 

 
 

rocznie 

 
 

IW 

Liczba wspartych przedsiębiorstw (w tym MSP), 
które wprowadziły innowacje samodzielnie produkt 

0 60/40 rocznie IW 

Liczba wynalazków zgłoszonych do ochrony 
patentowej w wyniku realizacji projektu 

 
rezultat 0 30 rocznie IW 

Liczba zgłoszonych wzorów przemysłowych rezultat 0 150 rocznie IW 

Liczba zgłoszonych wzorów użytkowych rezultat 0 150 rocznie IW 

Liczba nowopowstałych CBR rezultat 0 20 rocznie IW 

Liczba przedsiębiorstw (w tym MSP, które wyniku 
wsparcia rozpoczęły lub rozwinęły działalność B+R rezultat 

0 30/15 rocznie IW 

Liczba dodatkowych lub ulepszonych prac z zakresu 
B+R realizowanych przez przedsiębiorstwa w 

wyniku udzielonego wsparcia  rezultat 

0 100 rocznie IW 

4.3 

Liczba przedsiębiorców z sektora MSP 
korzystających z działania  

produkt 
 

 
0 

 
450 

 
rocznie 

IW  

Kwota wypłaconych premii technologicznych  produkt 0 równowartość 400 
mln euro rocznie IW  

Liczba nowych produktów lub usług powstałych w 
wyniku realizacji działania  rezultat 0 350 rocznie IW  

Liczba udoskonalonych produktów lub usług 
powstałych w wyniku realizacji działania rezultat 

0 100 rocznie IW  

4.4 

Liczba projektów wspartych ze środków działania 
4.4. produkt 0 200 rocznie IW 

Liczba wspartych przedsiębiorstw produkt 0 180 rocznie IW 

Liczba wspartych MSP produkt 0 150 rocznie IW 

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

rezultat 0 115 rocznie IW 

Liczba przedsiębiorstw, które otrzymały wsparcie na 
wprowadzenie technologii środowiskowych lub na 

rozwój eko-produktów 
rezultat 0 20 rocznie IW 

Liczba MŚP, które otrzymały wsparcie na 
wprowadzenie technologii środowiskowych lub na 

rozwój eko-produktów 
rezultat 0 15 rocznie IW 

Liczba nowych miejsc pracy we wspartych 
przedsiębiorstwach, w tym MSP rezultat 

 
0 

 
2 000 /1 000 

 
rocznie 

 
IW 
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4.5 

Liczba projektów wspartych ze środków działania 
4.5. 

produkt 0 155 rocznie IW 

Liczba patentów uzyskanych przez przedsiębiorstwa 
w wyniku realizowanych projektów produkt  Do oszacowania rocznie IW 

Liczba inwestycji, które uzyskały wsparcie (sektor 
produkcyjny)  produkt 

0 65 rocznie IW 

Liczba inwestycji, które uzyskały wsparcie (sektor 
usług)  produkt 

0 90 rocznie IW 

Liczba utworzonych miejsc pracy (sektor 
produkcyjny) rezultat 

0 20 000 rocznie IW 

Liczba utworzonych miejsc pracy (sektor usług) rezultat 0 9 000 rocznie IW 

Liczba nowoutworzonych miejsc pracy B+R w 
sektorze przedsiębiorstw powstałych w wyniku 

udzielonego wsparcia 
rezultat 0 Do oszacowania rocznie IW 

Liczba firm sektora MSP współpracujących z 
beneficjentami 

rezultat 0 2000 rocznie IW 

Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia 
rozpoczęły działalnośc B+R rezultat 0 Do oszacowania rocznie IW 

Pilotaż 

Liczba wspartych projektów 
produkt 0 150 rocznie IW 

Liczba wspartych przedsiębiorstw (w tym 
MSP), które wprowadziły innowacje 

samodzielnie 

produkt 0 120/120 rocznie IW 

Liczba miejsc pracy nowo utworzonych we 
wspartych przedsiębiorstwach (ogółem i w 

podziale na kobiety i mężczyzn) w tym w MSP 
(liczba bezpośrednio utworzonych etatów 

(EPC)) 

rezultat  50   

Liczba patentów przyznanych 
przedsiębiorstwom (w tym MSP) w ramach 

realizowanych projektów 

rezultat 0 20 rocznie IW 

Liczba MSP, które w ramach udzielonego 
wsparcia wprowadziły innowacje organizacyjne 

rezultat 0 10 rocznie IW 

PRIORYTET V 

5.1 

Liczba projektów wspartych ze środków działania 
5.1 

produkt 0 25 rocznie IW 

Liczba wspartych powiązań kooperacyjnych o 
zasięgu ponadregionalnym produkt 

0 

18 

rocznie IW 

Liczba podmiotów (z podziałem na MSP i duże) 
zaangażowanych w działania kooperacyjne  produkt 

0 

1000+200 

rocznie IW 



 219

Liczba IOB zaangażowanych w działania 
kooperacyjne 

produkt 0 
80 

rocznie IW 

Liczba produktów o charakterze innowacyjnym, 
które powstały w ramach realizowanych projektów  

rezultat  
 

 
0 

 
100 

 
rocznie 

 
IW 

 

Liczba opracowanych strategii rozwoju powiązania 
kooperacyjnego rezultat 

0 30 rocznie IW 

5.2 

Liczba projektów wspartych ze środków działania 
5.2 

produkt 0 30 rocznie IW 

Liczba instytucji otoczenia biznesu świadczących 
usługi w zakresie wsparcia działalności 

innowacyjnej, wspartych w ramach działania  
produkt 

 

 
0 

 
30 

 
rocznie 

 
IW 

Liczba wspólnych przedsięwzięć instytucji otoczenia 
biznesu świadczących usługi w zakresie wsparcia 

działalności innowacyjnej  
produkt 

 

 
0 

 
5 

 
rocznie 

 
IW 

Liczba klientów (przedsiębiorstw), którzy skorzystali 
z usług IOB  rezultat 

 

 
0 

 
8000 

 
rocznie 

 
IW 

5.3 

Liczba projektów wspartych ze środków działania 
5.3 produkt 0 12 rocznie IW 

Liczba podmiotów, którym udzielono wsparcia  produkt 0 12 rocznie IW 

Liczba projektów zrealizowanych przy współpracy 
jednostek naukowo-badawczych i przedsiębiorstw produkt 

 
0 

12  
rocznie 

 
IW 

Powierzchnia wybudowanych/zmodernizowanych 
budynków produkt 

 
0 

 
125 000 m.kw. 

 
rocznie 

 
IW 

Wartość wybudowanej/zmodernizowanej 
infrastruktury technicznej produkt 

 
0 450 000 PLN 

 
rocznie 

 
IW 

Wartość zakupionego wyposażenia produkt 

 
0  100 000 PLN 

 
rocznie 

 
IW 

Liczba przedsiębiorstw korzystających z 
zakupionego wyposażenia i infrastruktury 

technicznej 
rezultat 

 

 
0 

 
400 

 
rocznie 

 
IW 

Liczba zrealizowanych usług doradczych na rzecz 
przedsiębiorców rezultat 

 
0 

 
2000 

rocznie  
IW 

Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w 
przedsiębiorstwach korzystających ze wsparcia rezultat 

 
0 

 
1300 

rocznie  
IW 

Liczba nowoutworzonych przedsiębiorstw na terenie 
objętym realizacją projektu  rezultat 

 
0 

 
150 

rocznie  
IW 

Liczba podmiotów (IOB/przedsiębiorcy/MSP) 
zaangażowanych w prowadzenie działalności 

wynikającej z projektu rezultat 

 
0 

 
12/188/188 

rocznie  
IW 
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5.4 

Liczba projektów wspartych ze środków działania 
5.4 

produkt 0 373 rocznie IW 

Liczba zgłoszoszeń patentowych przedsiębiorstw w 
wyniku udzielonego wsparcia, w tym do EPO i 

USPTO rezultat 0 

 
230 

 
rocznie 

 
IW 

Liczba zgłoszeń wzorów użytkowych w wyniku 
udzielonego wsparcia  rezultat  0 

 
20 

 
rocznie 

 
IW 

Liczba zgłoszeń wzorów przemysłowych w wyniku 
udzielonego wsparcia rezultat 0 

 
75 

 
rocznie 

 
IW 

PRIORYTET VI 

6.1 

Liczba projektów polegających na przygotowaniu 
Planu rozwoju eksportu wspartych ze środków 

Działania 6.1 
produkt 0 2350 rocznie IW 

Liczba projektów polegających na  wdrożeniu Planu 
rozwoju eksportu wspartych ze środków działania 

6.1 
produkt 0 2000 rocznie IW 

Liczba przedsiębiorców, którzy uzyskali niezbędne 
dokumenty uprawniające do wprowadzenia 

produktów lub usług na wybrany rynek zagraniczny  
rezultat 

 

 
0 

 
400 

 
rocznie  

 
IW 

Liczba wspartych przedsiębiorców, którzy 
uczestniczyli w przedsięwzięciach targowo-

wystawienniczych i zorganizowanych misjach 
gospodarczych za granicą 

rezultat 
 

 
0 

 
1800 

 
rocznie  

 
IW 

Liczba wspartych przedsiębiorców, którzy skorzystali 
z usług doradczych w zakresie strategii 

finansowania przedsięwzięć eksportowych i 
działalności eksportowej  

rezultat 0 150  
rocznie  

 
IW 

Liczba wspartych przedsiębiorców, którzy skorzystali 
z usług doradczych w zakresie opracowania 

koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranym 
rynku zagranicznym 

rezultat 0 200  
rocznie  

 
IW 

Liczba przedsiębiorców zdobywających swoje 
pierwsze zamówienie spoza Polski w ciągu 2 lat od 

momentu uzyskania wsparcia  
rezultat 

 

 
0 

 
885 

 
rocznie  

 
IW 

Liczba przedsiębiorców, którzy zwiększyli eksport w 
wyniku wsparcia  rezultat 0 1400 rocznie  IW 

6.2 

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 

Liczba przedsiębiorców uczestniczących w 
programie akceleracyjnym na terenie Stanów 

Zjednoczonych (projekt Polski Most Krzemowy) 
produkt 0 30 rocznie Sprawozdania 

beneficjenta 
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Liczba projektów obsłużonych przez COIE  rezultat 

0 600 rocznie  Sprawozdania 
beneficjenta 

Liczba przedsiębiorstw, które ulokowały swoje 
inwestycje na terenach inwestycyjnych  rezultat 

0 120 (średnio 17 
rocznie) 

rocznie  IW 

Liczba umów gospodarczych zawartych przez 
uczestników projektu Polski Most Krzemowy 

rezultat 0 3 rocznie Sprawozdania 
beneficjenta 

6.3 

Liczba projektów wspartych ze środków działania 
6.3 (w szt.) produkt 0 2 rocznie IP 

Liczba wspartych kampanii promocyjnych produkt 0 25 rocznie IP 

Liczba systemów informacji turystycznej wraz z 
narzędziami umozliwijącycmi rezerwację wspartych 

ze środków działania 6.3 (w szt.)  
produkt 

 

 
0 

 
1 

 
rocznie  

 
IP 

Wydatki turystów zagranicznych odwiedzających 
Polskę (w mld USD)  

rezultat 
 

3,4  
(2006 r) 

5,0  
(2013 r.) 

 
rocznie  

Instytut 
Turystyki  

Przyjazdy turystów zagranicznych do Polski (w mln 
osób)  

rezultat 
 

15,7 
(2006 r.) 

18,9 
(2013 r.) 

 
rocznie  

Instytut 
Turystyki  

6.4 
Liczba projektów wspartych ze środków działania 

6.4 produkt 0 19 rocznie IW 

Liczba osób korzystających z produktów 
turystycznych wspartych ze środków działania 6.4  

rezultat 
 

 
0 

 
3,3 mln 

 
rocznie  

 
IW 

6.5 

Liczba przedsiębiorstw wspartych ze środków 
poddziałania 6.5.2 

produkt 0 500 rocznie IW 

Powstanie polskiego i międzynarodowego serwisu 
dla eksporterów i inwestorów  produkt 

 
0 

 
1 

 
rocznie  

Sprawozdania 
beneficjenta 

Liczba szkoleń dla firm korzystających z serwisu 
internetowego  produkt 

 
0 

 
100 

 
rocznie  

Sprawozdania 
beneficjenta 

Liczba podmiotów korzystających i 
zarejestrowanych na portalu i międzynarodowym 

serwisie dla eksporterów i inwestorów 
rezultat 

 

 
0 

 
15 000 

 
rocznie  

Sprawozdania 
beneficjenta 

Liczba branżowych programów promocyjnych 
wspartych w ramach działania 6.5 

rezultat 
 

 
0 

 
10 

 
rocznie  

Sprawozdania 
beneficjenta 

 
Liczba działań promocyjnych, w których 

przedsiębiorcy wzięli udział – poddziałanie 6.5.2 
rezultatu 0 200 roczna IW 

 
Liczba przedsiębiorców, którzy uzyskali certyfikat/y 

uprawniające do wprowadzenia wyrobu na rynki 
zagraniczne – poddziałanie 6.5.2 

rezultatu 0 30 roczna IW 

PRIORYTET VII 

7 
Liczba wspartych projektów z zakresu e-

administracji 
produkt 

 
0 
 

 
31 

 
corocznie 

 
IP 

 Liczba portali dziedzinowych i platform e-usług produkt 0    
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powstałych i zmodernizowanych w wyniku realizacji 
osi priorytetowej 

13 corocznie IP 

Liczba udostępnionych na platformach 
elektronicznych administracji publicznej usług 

publicznych ujętych w klasyfikacji Unii Europejskiej 
rezultat 

 0 

 
24 

 
corocznie 

 
IW 

Liczba rejestrów publicznych udostępnionych on-line 
w wyniku realizacji osi priorytetowej 

 
rezultat 

 0 

26  
corocznie 

 
IW 

PRIORYTET VIII 

8.1 

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 

produkt 
 
 

0 2000 corocznie IW 

Liczba usług elektronicznych przygotowanych do 
świadczenia w wyniku realizacji projektów rezultat 0 4000 corocznie IW 

Liczba nowych miejsc pracy powstałych w wyniku 
realizacji działania rezultat 0 4600 Corocznie IW 

 
8.2 

Liczba wspartych MSP, które wdrożyły i/lub 
zintegrowały systemy informatyczne typu B2B produkt 0 1600 corocznie IW 

Liczba przedsiębiorców objętych wdrożonym i/lub 
zintegrowanym systemem informatycznym typu B2B rezultat 0 6000 corocznie IW 

 
8.3 

Liczba gospodarstw domowych z grupy docelowej, 
które uzyskały dostęp do szerokopasmowego 

Internetu produkt 
0 100 tys. corocznie IW 

Liczba Jednostek Samorządu Terytorialnego 
zaangażowanych w realizację działania produkt 0 1000 corocznie IW 

Liczba utworzonych stanowisk komputerowych dla 
podmiotów trwale korzystających z Internetu, 

utrzymujących utworzone połączenie przez okres 
min. 3 lat rezultat 

0 60 tys. corocznie IW 

8.4 

Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, 
które rozpoczęły dostarczanie Internetu 

szerokopasmowego na odcinku „ostatniej mili” produkt 
0 800 corocznie IW 

Liczba podmiotów trwale korzystających z Internetu 
szerokopasmowego udostępnionego w wyniku 

programu rezultat 
0 100 tys. corocznie IW 

PRIORYTET IX* 

9.1 

Liczba utworzonych miejsc pracy 
finansowanych ze środków programu (liczona 

w etatomiesiącach) produktu 
0 40 000 Co pół roku IZ 

Liczba przeprowadzonych szkoleń, 
warsztatów, treningów, wizyt studyjnych  

 produlktu 
0 2500 Co pół roku IZ 

Liczba wykonanych przez ewaluatorów 
zewnętrznych ekspertyz, analiz, produktu 

0 190 Co pół roku  IZ 
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* szczegółowe 
informacje 
dotyczące 
wskaźników w 
Priorytecie IX, w 
tym: definicje i 
sposób pomiaru 
określone są w 

Instrukcji do pomocy technicznej opracowanej przez IZ.

badań,studiów,ocen,opracowań i koncepcji   

9.2 
 

Liczba zakupionych zestawów komputerowych  
 produktu 

0 1000 Co pól roku IZ 

9.3 
 

Liczba zorganizowanych konferencji spotkań, 
seminariów  produktu 

0 500 Co pół roku IZ 

9.4 Liczba wykonanych ocen i ewaluacji produktu 0 60 Co pół roku  IZ 



Załącznik 4.3 Opis systemu wdra żania działa ń 
 

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 wdrażania 

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 Wdrażająca (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. Przedstawicie IW biorą udział 
w posiedzeniach Komisji Konkursowej. 

Instytucja Pośrednicząca (IP) – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Odpowiada za przepływ 
informacji pomiędzy poszczególnymi instytucjami w systemie wdrażania, 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.  

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 zaakceptowanego przez IP regulaminu, akceptuje lub zmienia kolejność 
wniosków na liście rankingowej przedłożonej przez IW. Wynikiem prac Komisji Konkursowej jest lista 
przekazywana do IP w celu przesłania jej do ostatecznego zatwierdzenia do IZ. Komisja akceptuje 
potencjalnych recenzentów wyłonionych do oceny merytorycznej poszczególnych wniosków. Obsługę 
prac Komisji Konkursowej zapewnia IW.  

Recenzent – ekspert w wybranej dziedzinie, wyłoniony w systemie losowym z bazy recenzentów 
prowadzonej przez IW lub z centralnej bazy prowadzonej przez MRR, spełniajacy wymogi ustawy o 
zasadach prowadzenia polityki rozwoju; dokonuje sprawdzenia wniosku o dofinanswoanie pod kątem 
spełniania kryteriów merytorycznych zatwierdzonych dla poddziałania 1.1.1 przez Komitet 
Monitorujący PO IG.  

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, budżet 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. 
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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 złożony przez Wnioskodawcę podlega w pierwszej kolejności 
ocenie formalnej  dokonywanej przez pracowników IW (metodą „zero-jedynkową”). W procesie oceny 
formalnej możliwe 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, umożliwiającą uszeregowanie 
projektów na liście rankingowej. 

Komisja Konkursowa akceptuje listę potencjalnych recenzentów wyłonionych do oceny merytorycznej 
poszczególnych wniosków. Każdy wniosek jest oceniany przez niezależnych recenzentów. 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.  

Po akceptacji IP przekazuje do IZ listę rankingową w celu jej ostatecznego zatwierdzenia i podjęcia 
decyzji o dofinansowaniu.  

Po przekazaniu przez IZ 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 
do 4 miesięcy, przy czym dla 80% projektów zakwalifikowanych do dofinansowania umowy są 
podpisywane w okresie do 3,5 miesiąca od zamknięcia naboru wniosków. 

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 Regulaminem Przeprowadzania Konkursu 
– 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 może 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 priorytetowych PO IG. 

W odniesieniu do konkursów ogłaszanych po 1 stycznia 2010 r. protesty od wyników oceny rozpatruje 
Instytucja Pośrednicząca (autokontrola jest przeprowadzana w Instytucji Wdrażającej). 

Projekty indywidualne 

Nie dotyczy  
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Projekty duże 

Ocena projektów dużych w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) 1083/200634, 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 zależności od typu projektu, określony został w załączniku 
XXI lub załączniku XXII do rozporządzenia Komisji (WE) nr 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.  

IZ dokonuje weryfikacji danych i niezwłocznie przesyła  wniosek do Komisji Europejskiej za 
pośrednictwem systemu SFC 2007, 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 zażąda 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. Możliwe jest zawarcie warunkowej umowy o dofinansowanie przed 
uzyskaniem ostatecznej decyzji Komisji Europejskiej o potwierdzeniu pomocy. 

 

Poddziałanie 1.1.2 – Strategiczne programy badań  naukowych i prac rozwojowych 

(poddziałanie realizowane przez MNiSW, a od 1.09 2011 r. przez NCBiR) 

Opis podmiotów systemu wdrażania 

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. 

Instytucja Pośrednicząca (IP) - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 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.  

Zespół Zadaniowy – zespół powołany przez IP na podstawie art. 30 ust. 2a ustawy o zasadach 
finansowania nauki, w skład którego wchodzą eksperci. Odpowiada za ocenę merytoryczną wniosków w 

                                                 
34 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 duży projekt uznawany jest projekt, którego całkowity koszt przekracza kwotę 50 mln 
EUR w przypadku innych dziedzin. 
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oparciu o przyjęte dla danego działania kryteria. Akceptuje bazę recenzentów oceniających projekty. 
Tworzy listę rankingową i rekomenduje projekty do wsparcia.  

Recenzent – ekspert w wybranych dziedzinach, wyłoniony losowo z bazy prowadzonej przez IP lub z 
centralnej bazy prowadzonej przez MRR, spełniajacy wymogi ustawy o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju; dokonuje oceny projektu pod kątem spełniania kryteriów merytorycznych zatwierdzonych 
przez Komitet Monitorujący PO IG. 

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 budżet 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 możliwości 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 rejestrowane 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, umożliwiającą 
uszeregowanie projektów na liście rankingowej. 

W procesie oceny merytorycznej biorą udział recenzenci właściwi dla dziedziny, której dotyczy dany 
projekt, losowani z bazy zaakceptowanej przez Zespół. Z ocen przedstawionych przez recenzentów i/lub 
wyznaczonych członków Zespołu wyliczana jest średnia arytmetyczna. Projekty, które nie uzyskały 
minimalnej liczby punktów są odrzucane. Rekomendacja Zespołu jest podstawą dla IP do akceptacji 
projektów do wsparcia. IP przekazuje następnie informację o zaakceptowanych projektach do IZ. Po 
zatwierdzeniu 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 
do 4 miesięcy, przy czym dla 80% projektów zakwalifikowanych do dofinansowania umowy są 
podpisywane w okresie do 3,5 miesiąca od zamknięcia naboru wniosków.  

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. 

W odniesieniu do konkursów ogłaszanych po 1 stycznia 2010 r. protesty od wyników oceny formalnej 
rozpatrują pracownicy IP. Natomiast protesty od wyników oceny merytorycznej rozpatruje Zespół 
powołany do rozpatrywania protestów. 
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Projekty indywidualne 

Procedura zgodnie z odrębnym trybem przewidzianym w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego  
z dnia 28 lipca 2010 r. w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitoringu projektów 
indywidualnych. 

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 Wyższego. 

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 pre-umowie, do IP, która odpowiada za właściwy przebieg procesu oceny. 

Wniosek, zawierający niezbędny zakres informacji oraz wymagane załączniki, złożony 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 możliwości 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.  

W procesie oceny merytorycznej biorą udział recenzenci właściwi dla dziedziny, której dotyczy dany 
projekt, losowani z bazy zaakceptowanej przez Zespół. Z ocen przedstawionych przez recenzentów i/lub 
wyznaczonych członków Zespołu wyliczana jest średnia arytmetyczna.  

Projekty, które nie uzyskały minimalnej liczby punktów są odrzucane. Rekomendacja Zespołu jest 
podstawą dla IP do akceptacji projektów do wsparcia. 

IP przekazuje następnie informację o zaakceptowanych projektach do IZ. 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 b Ustawy o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju dotyczące protestów wnioskodawcy, którego projekt nie uzyskał 
dofinansowania. 

Projekty duże 

Ocena projektów dużych 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 

                                                 
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 duży projekt uznawany jest projekt, którego całkowity koszt przekracza kwotę 50 mln 
EUR w przypadku innych dziedzin. 
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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 zależności od typu projektu, określony został w załączniku 
XXI lub załączniku XXII do rozporządzenia Komisji (WE) nr 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.  

IZ dokonuje weryfikacji danych i niezwłocznie przesyła wniosek do  Komisji Europejskiej za 
pośrednictwem systemu SFC 2007, 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 zażąda 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. Możliwe jest zawarcie warunkowej umowy o dofinansowanie przed 
uzyskaniem ostatecznej decyzji Komisji Europejskiej  o potwierdzeniu pomocy. 

 

Poddziałanie 1.1.3 – Projekty systemowe 

(poddziałanie realizowane przez MNiSW) 

Projekt systemowy MNiSW 

Opis podmiotów systemu wdrażania 

Wnioskodawca – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego odpowiada za przygotowanie i złożenie 
wniosku o dofinansowanie projektu systemowego do IZ. Po akceptacji ministra właściwego ds. nauki 
przesyła ostateczną wersję 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 zapewnia spójny system wdrażania projektu obejmujący 
urząd obsługujący ministra właściwego ds. nauki oraz ewentualnych wykonawców zewnętrznych 
Beneficjent składa do IZ wnioski o płatność. 

Instytucja Zarządzająca (IZ) – Minister Rozwoju Regionalnego. Zatwierdza dokumenty związane  
z wdrożeniem 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 powołani w celu oceny merytorycznej 
projektu systemowego MNiSW. Eksperci 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. 
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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 budżet 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 w MNiSW. Podlega 
konsultacjom z właściwymi komórkami organizacyjnymi w MNiSW w zakresie zgodności z celami oraz 
budżetem Programu oraz innymi komórkami Ministerstwa. Projekt akceptowany jest przez kierownika 
komórki organizacyjnej w MNiSW, odpowiedzialnej za przygotowanie wniosku.   

Projekt wniosku przekazywany jest do zatwierdzenia przez Sekretarza/Podsekretarza Stanu, właściwego 
w zakresie koordynacji realizacji zadań związanych z wdrażaniem PO IG. W przypadku nie 
zatwierdzenia projektu wniosku, zostaje zwrócony celem naniesienia poprawek. 

W przypadku zatwierdzenia wniosku przez Sekretarza/Podsekretarza Stanu, MNiSW składa wniosek 
o dofinansowanie projektu do IZ.  

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, komórka odpowiedzialna 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 może prosić wnioskodawcę o dodatkowe informacje i wyjaśnienia. Wnioskodawca na 
wezwanie IZ może uzupełnić przedstawioną dokumentację.  

Projekt wraz z rekomendacją KOP (pozytywną) jest kierowany do zatwierdzenia IZ. 

IZ informuje Beneficjenta o przyznaniu wsparcia, a następnie MNiSW 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 upoważniony dyrektor komórki organizacyjnej w MNiSW 
realizującej zadania beneficjenta projektu systemowego). 

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. 

Działanie 1.2 - Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki 

W ramach działania realizowane będą projekty indywidualne Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, 
zamieszczone na liście projektów indywidualnych dla PO IG. Procedura wyboru projektów w ramach 
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działania 1.2 przebiega zgodnie z odrębnym trybem przewidzianym w Wytycznych Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 28 lipca 2010 r. w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitoringu 
projektów indywidualnych. 

System wyboru projektów indywidualnych 

Opis podmiotów systemu wdrażania:  

Beneficjent projektu indywidualnego – Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Składa do IP wnioski  
o dofinansowanie 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) - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 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 projektów indywidualnych 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 budżet wraz z wyszczególnieniem kategorii wydatków kwalifikowanych 
i źródłami finansowania. Wniosek jest przesyłany do IP. Dla całego okresu programowania 2007-2013 
ilość składanych wniosków odpowiada liczbie projektów indywidualnych Fundacji na rzecz Nauki 
Polskiej umieszczonych 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. 

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 możliwości 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 w ramach IP w zakresie zgodności z celami oraz budżetem Programu.  
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Projekty przekazywane są do zatwierdzenia przez Dyrektora NCBiR. W przypadku nie zatwierdzenia 
wniosku, zostają zwrócone do Wnioskodawcy celem naniesienia poprawek i przeprowadzenia ponownej 
oceny prze Komisję. 

W przypadku zatwierdzenia wniosków IP przekazuje je do IZ. W przypadku zgłoszenia uwag do treści 
wniosków, IP powiadamia Wnioskodawcę o konieczności wprowadzenia odpowiednich 
poprawek/uzupełnień. Wnioski zostają ponownie przedstawione do zatwierdzenia Dyrektorowi NCBiR i 
przekazane do IZ. 

W przypadku, gdy IZ nie zgłasza uwag lub wprowadzone poprawki zostały zaakceptowane, IP 
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 duże 

Całość alokacji na działanie 1.2. została przeznaczona na wsparcie 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 wdrażania:  

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. 

Beneficjent projektu indywidualnego – Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Realizuje 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, 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  
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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 można poprawić 
lub uzupełnić) lub informacje o zakresie koniecznych poprawek/uzupełnień w dostarczonych 
dokumentach oraz możliwości 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. Każdy 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 możliwa 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 zamknięcia naboru wniosków w danej rundzie aplikacyjnej do chwili podpisania umowy trwa 
do 4 miesięcy, przy czym dla 80% projektów zakwalifikowanych do dofinansowania umowy są 
podpisywane w okresie do 3,5 miesiąca od zamknięcia naboru wniosków.  

Nabór wniosków 

Beneficjent projektu indywidualnego organizuje konkursy dla odbiorców ostatecznych w każdym z 
projektów indywidualnych przewidzianych w Działaniu 1.2., nie rzadziej niż 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 systemu wdrażania w przypadku konkursów ogłaszanych w ramach Poddziałania 1.3.1 i 1.3.2 przed 
2012 r., konkursów w ramach Poddziałania 1.3.2 ogłaszanych w 2012 r. oraz projektów indywidualnych 

Opis podmiotów systemu wdrażania: 

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. 
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Instytucja Wdrażająca (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. Przedstawiciele IW biorą 
udział w posiedzeniach Komisji Konkursowej. 

Instytucja Pośrednicząca (IP) – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Odpowiada za przepływ 
informacji pomiędzy poszczególnymi instytucjami w systemie wdrażania, 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.  

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 zaakceptowanego przez IP regulaminu, akceptuje lub zmienia kolejność 
wniosków na liście rankingowej przedłożonej przez IW. Wynikiem prac Komisji Konkursowej jest lista 
przekazywana do IP w celu przesłania jej do ostatecznego zatwierdzenia przez IZ. Komisja akceptuje 
potencjalnych recenzentów wyłonionych do oceny merytorycznej poszczególnych wniosków. Obsługę 
prac Komisji Konkursowej zapewnia IW. 

Recenzent – ekspert w wybranej dziedzinie, wyłoniony w systemie losowym z bazy recenzentów 
prowadzonej przez IW lub z centralnej bazy prowadzonej przez MRR, spełniający wymogi ustawy o 
zasadach prowadzenia polityki rozwoju; dokonuje sprawdzenia wniosku o dofinansowanie pod kątem 
spełniania kryteriów merytorycznych zatwierdzonych dla działania 1.3 przez Komitet Monitorujący PO 
IG.  

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, budżet 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 złożony przez Wnioskodawcę podlega w pierwszej kolejności 
ocenie formalnej dokonywanej przez pracowników IW (metodą „zero-jedynkową”). W procesie oceny 
formalnej możliwe 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 
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niespełnienie skutkuje odrzuceniem wniosku) oraz metodą punktową, umożliwiającą uszeregowanie 
projektów na liście rankingowej. 

Komisja Konkursowa akceptuje Bazę Recenzentów wyłonionych do oceny merytorycznej 
poszczególnych wniosków. Każdy wniosek jest oceniany przez niezależnych recenzentów. 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 IP do akceptacji projektów do wsparcia. IP przekazuje do IZ listę rankingową w 
celu jej ostatecznego zatwierdzenia i podjęcia decyzji o dofinansowaniu.  

Po przekazaniu przez IZ 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 
do 4 miesięcy, przy czym dla 80% projektów zakwalifikowanych do dofinansowania umowy są 
podpisywane w okresie do 3,5 miesiąca od zamknięcia naboru wniosków. 

Nabór wniosków  

Dla projektów z poddziałania 1.3.1. organizowany jest zamknięty konkurs wniosków raz w roku dla 
dziedzin info, techno, bio i dwa razy w roku dla projektów z poddziałania 1.3.2. 

Konkurs jest ogłaszany przez IW i przeprowadzany zgodnie z Regulaminem Przeprowadzania Konkursu 
– 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 może 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 priorytetowych PO IG. 

W odniesieniu do konkursów ogłaszanych po 1 stycznia 2010 r. protesty od wyników oceny rozpatruje 
Instytucja Pośrednicząca (autokontrola jest przeprowadzana w Instytucji Wdrażającej).. 

Projekty indywidualne  

(tylko w ramach poddziałania 1.3.1) 

Procedura zgodnie z odrębnym trybem przewidzianym w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego 
z dnia 28 lipca 2010 r. w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitoringu projektów 
indywidualnych. 

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 Wyższego. 

Instytucją odpowiedzialną za właściwy przebieg procesu oceny dla projektów realizowanych w tym 
trybie jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wybór i ocena projektów przebiega zgodnie  
z procedurą przedstawioną dla projektów indywidualnych i dużych w poddziałaniu 1.1.2. 
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Projekty duże 

Ocena projektów dużych w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) 1083/200636 odbywa się wg 
schematu przedstawionego dla projektów dużych w ramach Poddziałania 1.1.1. 

 

 

Opis systemu wdrażania w przypadku konkursów w ramach Poddziałania 1.3.1 POIG organizowanego 
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju od 2012 r.  
 
Opis podmiotów systemu wdrażania 

Wnioskodawca – przygotowuje wniosek o dofinasowanie, który przesyła do IP. Podczas oceny 
formalnej wniosku na wezwanie IP dokonuje niezbędnych poprawek/uzupełnień. Po zatwierdzeniu 
wniosku do dofinansowania, podpisuje umowę o dofinansowanie projektu z IP.  

Beneficjent – wnioskodawca, który realizuje projekt zgodnie z postanowieniami umowy o 
dofinansowanie zawartej z IP. Beneficjent składa do IP wnioski o płatność. 

Instytucja Pośrednicząca (IP) – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Odpowiada za przepływ 
informacji pomiędzy poszczególnymi instytucjami w systemie wdrażania. Jest odpowiedzialna za nabór, 
rejestrację wniosków, ich formalną ocenę oraz zapewnienie oceny merytorycznej. 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 - opiniuje dokumenty związane z 
realizacją działania, zatwierdza listę rankingową projektów przeznaczonych do wsparcia, uczestniczy w 
kontroli systemowej IP.  

Recenzent – ekspert w wybranych dziedzinach, wyłoniony w drodze losowania z bazy prowadzonej 
przez NCBR, spełniający wymogi ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Ocenia projekt   
w oparciu o przyjęte dla danego działania kryteria merytoryczne. 

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 budżet 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. 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 możliwości ich zgłoszenia w terminie 5 dni 
roboczych 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 20 dni 
roboczych od zakończenia naboru wniosków. Wnioski poprawne pod kątem spełnienia kryteriów 
formalnych rejestrowane są w krajowym systemie informatycznym. 
                                                 
36 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 duży projekt uznawany jest projekt, którego całkowity koszt przekracza 50 mln EUR 
w przypadku innych dziedzin. 
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W przypadku pozytywnej oceny formalnej, projekt przekazywany jest do oceny merytorycznej. Ocena 
merytoryczna przeprowadzana jest metodą „zero-jedynkową” (kryteria dostępu, których niespełnienie 
skutkuje odrzuceniem wniosku) oraz metodą punktową, umożliwiającą uszeregowanie projektów na 
liście rankingowej. 

Oceny projektów dokonują recenzenci. Na podstawie ocen recenzentów sporządzana jest Lista 
projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do wsparcia. Projekty, które nie uzyskały 
minimalnej liczby punktów są odrzucane. Ocena przeprowadzona przez recenzentów jest podstawą dla 
Dyrektora NCBR do akceptacji projektów do wsparcia.  

IP przekazuje do IZ listę rankingową zaakceptowaną przez Dyrektora NCBR. 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 
do 4 miesięcy. 

Nabór projektów   

Organizowany jest zamknięty konkurs projektów.   

Tryb odwoławczy 
Zgodnie z procedurą odwoławczą zatwierdzoną przez IZ, stanowiącą załącznik do Szczegółowego opisu 
osi priorytetowych PO IG.  

W odniesieniu do konkursów ogłaszanych po 1 stycznia 2012 r. protesty od wyników oceny formalnej 
rozpatrują pracownicy NCBR. Natomiast protesty od wyników oceny merytorycznej rozpatrywane są 
przez ekspertów zewnętrznych. 

 

Działanie 1.4 – Wsparcie projektów celowych 

Działanie 4.1 – Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R 

 

Opis systemu wdrażania w przypadku konkursów ogłaszanych przed 2012 r.  

Opis podmiotów systemu wdrażania 

Wnioskodawca – przesyła do RIF wniosek o dofinansowanie. Po zatwierdzeniu projektu do wsparcia, 
przekazuje do RIF niezbędne do podpisania umowy dokumenty. Podpisuje umowę o dofinansowanie z 
IW.  

Beneficjent – wnioskodawca, który podpisał umowę o dofinansowanie. Realizuje projekt zgodnie  
z postanowieniami ww. umowy. Po zrealizowaniu części badawczej przedkłada sprawozdanie oraz 
wynik badań rynku potwierdzających celowość wdrożenia wyników badań. Beneficjent korzystający ze 
wsparcia w ramach Inicjatywy Technologicznej I przedkłada potwierdzenie rozliczenia projektu 
Inicjatywy Technologicznej I przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz wynik badań 
rynku. Beneficjent składa do RIF wnioski o płatność. 

Instytucja Wdrażająca (IW) – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), odpowiedzialna za 
proces oceny i wyboru projektów, zawieranie umów o dofinansowanie, monitoring i rozliczenie oraz 
kontrolę realizowanych przez Beneficjentów projektów. Odpowiada za ocenę merytoryczną złożonych 
dokumentów dotyczących projektu przy pomocy ekspertów oraz za prace Komisji Konkursowej. Po 
ocenie merytorycznej przeprowadzonej przez Komisję Konkursową przygotowuje listę rankingową 
zawierającą projekty rekomendowane i nierekomendowane do wsparcia. Uczestniczy  
w rozpatrywaniu protestów zgodnie z procedurą odwoławczą zatwierdzoną przez IZ. Poświadcza 
wnioski o płatność, dokonuje refundacji części poniesionych wydatków, odpowiada za kontrolę 
projektów na miejscu. Organizuje warsztaty i szkolenia dla wnioskodawców, beneficjentów oraz 
instytucji zaangażowanych w system wdrażania. 
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Regionalna Instytucja Finansująca (RIF) – wykonuje zlecone przez IW czynności w zakresie 
przyjmowania wniosków o dofinansowanie, oceny formalnej, w tym kontaktów z Wnioskodawcą w 
przypadku ewentualnych  zmian/uzupełnień wniosku w zakresie oceny formalnej, przygotowania 
umowy o dofinansowanie, weryfikacji dokumentów, które Wnioskodawca dostarcza przed podpisaniem 
umowy, weryfikacji i kontaktów z Beneficjentem w przypadku konieczności uzupełnień, wniosków o 
płatność. Przeprowadza również kontrolę na miejscu realizacji projektów. 

Instytucja Pośrednicząca (IP) – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dla działania 1.4) oraz Minister 
Gospodarki (dla działania 4.1) - nadzoruje prawidłowy przebieg wyboru i realizacji projektów, 
uczestniczy w kontroli systemowej IW oraz w kontrolach realizacji projektów na miejscu, może 
uczestniczyć w pracach Komisji Konkursowej.  

Instytucja Zarządzająca (IZ) – Minister Rozwoju Regionalnego, zatwierdza dokumenty związane  
z realizacją Działania, uczestniczy w kontrolach systemowych IW i IP, może uczestniczyć w pracach 
Komisji Konkursowej. Zatwierdza listę rankingową zawierającą projekty rekomendowane  
i nierekomendowane do wsparcia, przygotowaną w wyniku prac Komisji Konkursowej. 

Komisja Konkursowa (KK) – komisja złożona z pracowników IW, ekspertów, przewodniczącego oraz 
sekretarza. Eksperci powoływani są do oceny projektów w oparciu o kryteria określone przez Instytucję 
Wdrażającą. W pracach KK mogą również uczestniczyć przedstawiciele IP i IZ. KK dokonuje oceny 
merytorycznej projektów w oparciu o przyjęte przez KM kryteria wyboru projektów dla działań 1.4 i 
4.1, zgodnie z zatwierdzonym Regulaminem Komisji Konkursowej.  

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, budżet wraz z wyszczególnieniem 
kategorii wydatków kwalifikowanych i źródłami finansowania. Wniosek obejmuje zarówno część 
badawczą, jak i część wdrożeniową 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 budżet wraz z wyszczególnieniem kategorii wydatków 
kwalifikowanych i źródłami finansowania.  

Badania rynkowe – przeprowadzone po zakończeniu I etapu realizacji projektu celowego tj. części 
badawczej. Niezbędne do oceny, czy wdrożenie wyników prac badawczych ma sens z ekonomicznego 
punktu widzenia.  

Ocena projektu: 

Wnioskodawca przesyła do RIF dokumenty niezbędne do przeprowadzenia oceny zgodnie z 
zatwierdzonymi przez KM PO IG kryteriami dla działania 1.4 i 4.1, tj. wniosek o dofinansowanie 
zawierający wszystkie wymagane załączniki. Dokumentacja aplikacyjna składana jest w formie 
papierowej i elektronicznej.  

Wnioskodawca w ramach składanego wniosku planuje realizację zarówno części badawczej, jak i 
wdrożeniowej projektu celowego. Jedynym odstępstwem od tej zasady są projekty składane przez 
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beneficjentów programu Inicjatywa Technologiczna I, w których wnioskodawca w ramach składanego 
wniosku aplikuje jedynie o dofinansowanie części wdrożeniowej (finansowanej w ramach działania 4.1). 
Z wniosku musi jednak jednoznacznie wynikać, że wdrożenie ma dotyczyć wyłącznie wyników części 
badawczej dofinansowanej w ramach programu Inicjatywa Technologiczna I. 

Pracownicy RIF przeprowadzają ocenę formalną. Podczas oceny formalnej możliwe jest uzupełnianie 
bądź poprawianie dokumentacji w trybie przewidzianym w Regulaminie Przeprowadzania Konkursu. 
Ocena formalna jest dokonywana w terminie 30 dni od dnia zakończenia naboru wniosków w ramach 
danej rundy aplikacyjnej. 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. KK może prosić wnioskodawców (wyłącznie za pośrednictwem IW) 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 60 na 100 pkt możliwych do uzyskania w kryteriach merytorycznych 
fakultatywnych. Wsparcie uzyskują projekty pozytywnie ocenione, do wyczerpania środków 
finansowych przeznaczonych na konkurs W przypadku, gdy dostępny budżet nie wystarczy na 
dofinansowanie wszystkich pozytywnie ocenionych projektów, wsparcie uzyskują projekty, które 
uzyskały największą liczbę punktów. 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 publikuje listę zatwierdzonych do 
wsparcia projektów na stronie internetowej. 

IW informuje beneficjentów o przyznaniu wsparcia. Jeśli wniosek nie uzyska pozytywnej oceny, 
wnioskodawca ma prawo wniesienia protestu zgodnie z zatwierdzoną procedurą odwoławczą. 

Wnioskodawca składa w RIF dokumenty niezbędne do podpisania umowy. Podpisanie umowy przez 
beneficjenta następuje, po weryfikacji dokumentacji w siedzibie RIF lub umowa jest przesyłana 
wnioskodawcy do podpisu pocztą. Umowa (za wyjątkiem umów, przewidujących dofinansowanie 
wyłącznie ze środków  Dzialania 1.4 albo Działania 4.1, bądź w których część badawcza jest 
finansowana w ramach Inicjatywy Technologicznej I) obejmuje wsparcie na dwa etapy projektu: 

1. prace badawcze (finansowane z działania 1.4) oraz warunkowo 

2.  wdrożenie prac badawczych (finansowane z działania 4.1) 

Po zakończeniu części badawczej projektu, następuje weryfikacja osiągniętych w jej trakcie wyników. 
W tym celu Beneficjent przedkłada do RIF sprawozdanie końcowe z realizacji części badawczej, mające 
wykazać osiągnięcie oczekiwanych rezultatów, analizę ekonomiczną oraz wynik badań rynku, 
potwierdzających celowość wdrożenia wyników prac B+R będących rezultatem projektu w ramach 
działania 1.4. Beneficjent korzystający ze wsparcia w ramach Inicjatywy Technologicznej I przedkłada 
do RIF potwierdzenie rozliczenia projektu Inicjatywy Technologicznej przez MNiSW/NCBiR oraz 
wynik badań rynku. Dokumenty przekazywane są do RIF 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 wdrożenie wyników 
badań ma sens z ekonomicznego punktu widzenia, IW potwierdza wejście w życie warunkowej części 
umowy i możliwość dofinansowania części wdrożeniowej projektu (o ile dofinansowanie części 
wdrożeniowej zostało przewidziane w umowie o dofinansowanie). Jeżeli część badawcza nie przyniosła 
spodziewanych efektów i/lub warunki rynkowe zmieniły się na tyle, że wdrożenie nie ma sensu z 
ekonomicznego punktu widzenia, IW informuje beneficjenta o braku możliwości wejścia w życie 
warunkowej części umowy i dofinansowania części wdrożeniowej projektu. Należy jednocześnie 
podkreślić, że po zrealizowaniu części badawczej, a przed weryfikacją wyników projektu beneficjent 
może rozpocząć wdrażanie tych wyników na własną odpowiedzialność. 
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IW publikuje na stronie internetowej informacje, które z projektów dofinansowanych w I etapie (część 
badawcza) zostaną wsparte również w II etapie (część wdrożeniowa), o ile dofinansowanie części 
wdrożeniowej zostało przewidziane w umowie o dofinansowanie. 

W sytuacji, gdy dofinansowanie zostało przyznane wyłącznie na część badawczą projektu celowego, a 
analiza rynkowa i badanie rynku potwierdziły celowość wdrożenia wyników prac B+R, IW monitoruje 
wdrożenie wyników tych prac  zgodnie z umową 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 4 miesięcy. 

Nabór wniosków  

W trybie konkursowym zamkniętym – 2-3 rundy aplikacyjne w ciągu roku 

Środki na część wdrożeniową projektów Inicjatywy Technologicznej I i pozostałych projektów będą 
przyznawane z tej samej linii budżetowej, w związku z tym w przypadku wyczerpania się alokacji na 4.1 
wszystkie wnioski złożone po wyczerpaniu dostępnych środków, również Inicjatywy Technologicznej, 
będą odrzucane. 

Tryb odwoławczy  

Zgodnie z procedurą odwoławczą zatwierdzoną przez IZ, stanowiącą załącznik 4.4 do Szczegółowego 
opisu osi priorytetowych PO IG.  

Projekty duże i indywidualne 

Procedura zgodnie z odrębnym trybem przewidzianym w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego 
z dnia 28 lipca 2010 r. w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitoringu projektów 
indywidualnych. 

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 Wyższego.  

Instytucją odpowiedzialną za właściwy przebieg procesu oceny dla projektów realizowanych w tym 
trybie jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a od 01.09.2011 r. Narodowe Centrum Badań i 
Rozwoju. Wybór i ocena projektów przebiega zgodnie z procedurą przedstawioną dla projektów 
indywidualnych i dużych w poddziałaniu 1.1.2.  
 

 

Opis systemu wdrażania dla konkursu w ramach Działania 1.4 POIG  organizowanego przez 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w 2012 r.  
 
Opis podmiotów systemu wdrażania 

Wnioskodawca – przygotowuje wniosek o dofinasowanie, który przesyła do IP. Podczas oceny 
formalnej wniosku na wezwanie IP dokonuje niezbędnych poprawek/uzupełnień. Po zatwierdzeniu 
wniosku do dofinansowania, podpisuje umowę o dofinansowanie projektu z IP.  

Beneficjent – wnioskodawca, który realizuje projekt zgodnie z postanowieniami umowy  
o dofinansowanie zawartej z IP. Beneficjent składa do IP wnioski o płatność. 

Instytucja Pośrednicząca (IP) – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Odpowiada za przepływ 
informacji pomiędzy poszczególnymi instytucjami w systemie wdrażania. Jest odpowiedzialna za nabór, 
rejestrację wniosków, ich formalną ocenę oraz zapewnienie oceny merytorycznej. 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.  
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Instytucja Zarządzająca (IZ) - Minister Rozwoju Regionalnego - opiniuje dokumenty związane  
z realizacją działania, zatwierdza listę rankingową projektów przeznaczonych do wsparcia, uczestniczy 
w kontroli systemowej IP.  

Recenzent – ekspert w wybranych dziedzinach, wyłoniony w drodze losowania z bazy prowadzonej 
przez NCBR, spełniający wymogi ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Ocenia projekt   
w oparciu o przyjęte dla danego działania kryteria merytoryczne. 

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 budżet 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. 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 możliwości ich zgłoszenia w terminie 5 dni roboczych 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 20 dni roboczych od 
zakończenia naboru wniosków. Wnioski poprawne pod kątem spełnienia kryteriów formalnych 
rejestrowane są w krajowym systemie informatycznym. 

W przypadku pozytywnej oceny formalnej, projekt przekazywany jest do oceny merytorycznej. Ocena 
merytoryczna przeprowadzana jest metodą „zero-jedynkową” (kryteria dostępu, których niespełnienie 
skutkuje odrzuceniem wniosku) oraz metodą punktową, umożliwiającą uszeregowanie projektów na 
liście rankingowej. 

Oceny projektów dokonują recenzenci. Na podstawie ocen recenzentów sporządzana jest Lista 
projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do wsparcia. Projekty, które nie uzyskały 
minimalnej liczby punktów są odrzucane. Ocena przeprowadzona przez recenzentów jest podstawą dla 
Dyrektora NCBR do akceptacji projektów do wsparcia.  

IP przekazuje do IZ listę rankingową zaakceptowaną przez Dyrektora NCBR. 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 
do 4 miesięcy 

Nabór projektów   

Organizowany jest zamknięty konkurs projektów raz w roku.  

Tryb odwoławczy 
Zgodnie z procedurą odwoławczą zatwierdzoną przez IZ, stanowiącą załącznik do Szczegółowego opisu 
osi priorytetowych PO IG.  
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W odniesieniu do konkursów ogłaszanych po 1 stycznia 2012 r. protesty od wyników oceny formalnej 
rozpatrują pracownicy NCBR. Natomiast protesty od wyników oceny merytorycznej rozpatrywane są 
przez ekspertów zewnętrznych. 

Opis systemu wdrażania dla konkursów w ramach działania 1.4 POIG organizowanych przez Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju od 2013 r.  
 
Opis podmiotów systemu wdrażania 

Wnioskodawca – przygotowuje wniosek o dofinasowanie, który przesyła do IP. Po zatwierdzeniu 
wniosku do dofinansowania, podpisuje umowę o dofinansowanie projektu z IP.  

Beneficjent – wnioskodawca, który realizuje projekt zgodnie z postanowieniami umowy  
o dofinansowanie zawartej z IP. Beneficjent składa do IP wnioski o płatność. 

Instytucja Pośrednicząca (IP) – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Odpowiada za przepływ 
informacji pomiędzy poszczególnymi instytucjami w systemie wdrażania. Jest odpowiedzialna za nabór, 
rejestrację wniosków, ich formalną ocenę oraz zapewnienie oceny merytorycznej. 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 - opiniuje dokumenty związane  
z realizacją działania, zatwierdza listę rankingową projektów przeznaczonych do wsparcia, uczestniczy 
w kontroli systemowej IP.  

Recenzent – ekspert w wybranych dziedzinach, wyłoniony w drodze losowania z bazy prowadzonej 
przez NCBR, spełniający wymogi ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Ocenia projekt   
w oparciu o przyjęte dla danego działania kryteria merytoryczne. 

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 budżet wraz z wyszczególnieniem kategorii wydatków kwalifikowanych i źródłami 
finansowania. Wniosek jest przesyłany do IP w wersji elektronicznej.  

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. Ocena spełniania przez 
wniosek wymogów formalnych prowadzona jest przez pracowników IP (metodą „zero-jedynkową” ). 
Wnioski, które nie spełniają kryteriów oceny formalnej, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. 
Ponowne złożenie wniosku poprawionego pod względem formalnym możliwe będzie w następnej 
rundzie aplikacyjnej. Wnioski poprawne pod kątem spełnienia kryteriów formalnych rejestrowane są  
w krajowym systemie informatycznym. 

W przypadku pozytywnej oceny formalnej, projekt przekazywany jest do oceny merytorycznej. Ocena 
merytoryczna dokonywana jest metodą „zero-jedynkową” (kryteria dostępu, których niespełnienie 
skutkuje odrzuceniem wniosku) oraz metodą punktową, umożliwiającą uszeregowanie projektów na 
liście rankingowej. 

Ocena projektów dokonywana jest przez recenzentów. Na podstawie ocen ekspertów sporządzana jest 
lista projektow rekomendowanych i nierekomendowanych do wsparcia. Projekty, które nie uzyskały 
minimalnej liczby punktów są odrzucane. Ocena przeprowadzona przez ekspertów jest podstawą dla 
Dyrektora NCBR do akceptacji projektów do wsparcia.. 
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IP przekazuje do IZ listę rankingową zaakceptowaną przez Dyrektora NCBR. Po zatwierdzeniu listy 
przez IZ, przedstawiciel IP podpisuje umowy z beneficjentami o dofinansowanie projektów. 

Czas oceny wniosków 

Proces od  zamknięcia  rundy aplikacyjnej do momentu ogłoszenia listy rankingowej trwa ok. 60 dni. 

Nabór projektów 

Planowane jest uruchomienie kilku krótkich 2-tygodniowych rund aplikacyjnych (konkursy zamknięte) 
w roku.  

Tryb odwoławczy 
Zgodnie z procedurą odwoławczą zatwierdzoną przez IZ, stanowiącą załącznik do Szczegółowego opisu 
osi priorytetowych PO IG.  

Protesty od wyników oceny formalnej rozpatrują pracownicy NCBR. Natomiast protesty od wyników 
oceny merytorycznej rozpatrywane są przez ekspertów zewnętrznych. 

 

Działanie 1.5 Projekty systemowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju” 

Opis systemu wdrażania w przypadku realizacji przez NCBR projektów systemowych w ramach 
działania 1.5 POIG:  

Opis podmiotów systemu wdrażania 

Wnioskodawca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, odpowiada za przygotowanie i złożenie 
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. Beneficjent składa do IZ wnioski o płatność. 

Instytucja Zarządzająca (IZ) – Minister Rozwoju Regionalnego. Zatwierdza dokumenty związane  
z wdrożeniem projektu systemowego, 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. IZ odpowiada za pracę Komisji Oceny Projektu systemowego NCBR. 
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 powołani w celu oceny merytorycznej 
projektu systemowego NCBR. Eksperci 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 budżet wraz z wyszczególnieniem kategorii wydatków 
kwalifikowalnych. 
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Ocena projektu 

Procedura wyboru i oceny projektu jest przeprowadzana dwuetapowo w oparciu o kryteria formalne  
i merytoryczne przyjęte przez Komitet Monitorujący POIG. Wniosek poprawny pod kątem spełnienia 
kryteriów formalnych rejestrowany jest w krajowym systemie informatycznym. 

Wniosek o dofinansowanie projektu systemowego opracowywany jest przez NCBR i  akceptowany 
przez Dyrektora NCBR. 

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 przez IZ, NCBR przedkłada IZ poprawioną wersję 
wniosku zaakceptowaną przez Dyrektora NCBR. 

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 może prosić wnioskodawcę o dodatkowe informacje i wyjaśnienia. Wnioskodawca na 
wezwanie IZ może uzupełnić przedstawioną dokumentację.  

Projekt wraz z pozytywną rekomendacją KOP jest kierowany do zatwierdzenia przez IZ. 

IZ informuje Beneficjenta o przyznaniu wsparcia, a następnie przedstawia 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.  

Czas oceny wniosków 

Proces od przesłania przez Wnioskodawcę kompletu dokumentów dotyczących projektu do IZ do chwili 
podpisania umowy trwa około 30 dni. 

Nabór wniosków  

W ramach działania 1.5  przewiduje się realizację  projektów systemowych, dla których wnioski o 
dofinansowanie zostaną przedłożone w 2013 r. 
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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 wdrażania 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) - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Odpowiada za przepływ 
informacji pomiędzy poszczególnymi instytucjami w systemie wdrażania. 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 - opiniuje dokumenty związane  
z realizacją działania, zatwierdza listę rankingową projektów przeznaczonych do wsparcia, uczestniczy 
w kontroli systemowej IP.  

Zespół Zadaniowy – zespół powołany przez IP, w skład którego wchodzą eksperci oraz przedstawiciele 
IP. Ocenia przygotowany przez wnioskodawcę wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami w 
oparciu o przyjęte dla danego działania kryteria merytoryczne. Korzysta z ocen  recenzentów 
opiniujących projekty. Wynikiem prac Zespołu jest lista rankingowa projektów rekomendowanych do 
wsparcia, która po zatwierdzeniu przez IP zostaje przekazana do IZ. 

Recenzent – ekspert w wybranych dziedzinach, wyłoniony w drodze losowania z bazy IP lub z 
centralnej bazy prowadzonej przez MRR, zaakceptowany przez Zespół, spełniający wymogi ustawy o 
zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Ocenia projekt w oparciu o przyjęte dla danego działania 
kryteria merytoryczne. 

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 budżet 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 
pracowników IP (metodą „zero-jedynkową” ). W przypadku negatywnej oceny formalnej, wnioskodawca 
otrzymuje informacje o zakresie koniecznych poprawek/uzupełnień w dostarczonych dokumentach  
i możliwości 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 
rejestrowane są w krajowym systemie informatycznym. 
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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, umożliwiającą 
uszeregowanie projektów na liście rankingowej. 

Oceny projektów dokonują członkowie Zespołu oraz recenzenci. Na podstawie ocen recenzentów oraz 
Członków Zespołu Zadaniowego sporządzana jest Lista projektów rekomendowanych i 
nierekomendowanych do wsparcia. Projekty, które nie uzyskały minimalnej liczby punktów są 
odrzucane. Opinia Zespołu jest podstawą dla IP do akceptacji projektów do wsparcia.  

IP przekazuje do IZ zaakceptowaną listę rankingową. 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 
do 4 miesięcy, przy czym dla 80% projektów zakwalifikowanych do dofinansowania umowy są 
podpisywane w okresie do 3,5 miesiąca od zamknięcia naboru wniosków.   

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 priorytetowych PO IG.  

W odniesieniu do konkursów ogłaszanych po 1 stycznia 2010 r. protesty od wyników oceny formalnej 
rozpatrują pracownicy IP. Natomiast protesty od wyników oceny merytorycznej rozpatruje Zespół 
powołany do rozpatrywania protestów. 

Projekty duże i indywidualne 

Procedura zgodnie z odrębnym trybem przewidzianym w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego 
z dnia 28 lipca 2010 r. w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitoringu projektów 
indywidualnych. 

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 Wyższego.  

Instytucją odpowiedzialną za właściwy przebieg procesu oceny dla projektów realizowanych w tym 
trybie jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a od 01.09.2011 r. – Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju. Wybór i ocena projektów przebiega zgodnie z procedurą przedstawioną dla projektów 
indywidualnych i dużych w poddziałaniu 1.1.2. 

 

Działanie 2.3 - Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki 

Opis podmiotów systemu wdrażania 

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.  

Beneficjent – wnioskodawca, który podpisał umowę o dofinansowanie. Realizuje projekt zgodnie  
z postanowieniami ww. umowy. Beneficjent składa do IP wnioski o płatność. 

Instytucja Pośrednicząca (IP) - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, odpowiada za przepływ 
informacji pomiędzy poszczególnymi instytucjami w systemie wdrażania. Uczestniczy w posiedzeniach 
Zespołu Zadaniowego. Odpowiada za zarządzanie środkami finansowymi przeznaczonymi na 
dofinansowanie projektów w ramach działania, realizację zadań w zakresie monitoringu i 
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sprawozdawczości oraz informacji i promocji. Uczestniczy w kontrolach realizacji projektów na 
miejscu.  

Instytucja Zarządzająca (IZ) - Minister Rozwoju Regionalnego –  opiniuje dokumenty związane z 
realizacją działania, zatwierdza listę rankingową projektów przeznaczonych do wsparcia, uczestniczy w 
kontroli systemowej IP. 

Zespół Zadaniowy – zespół powołany przez IP, 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. Zasięga opinii 
recenzentów, których losuje się z listy zaakceptowanej przez Zespół, lub zasięga opinii ekspertów z bazy 
MRR, których proponuje przewodniczący Zespołu z inicjatywy własnej lub na wniosek członków 
Zespołu. Wynikiem prac Zespołu jest lista rankingowa projektów do wsparcia, która po zatwierdzeniu 
przez IP zostaje przekazana do IZ. 

Recenzent – ekspert w wybranych dziedzinach, wyłoniony w drodze losowania z bazy IP lub z centralnej 
bazy prowadzonej przez MRR, zaakceptowany przez Zespół, spełniający wymogi ustawy o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju; 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 budżet 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 możliwości 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, umożliwiającą 
uszeregowanie projektów na liście rankingowej. 

Przed podjęciem ostatecznej decyzji Zespół może zasięgnąć opinii recenzentów wyłonionych w drodze 
losowania z bazy prowadzonej przez IP lub centralnej bazy ekspertów prowadzonej przez MRR.  

Na podstawie ocen recenzentów oraz wyznaczonych członków Zespołu sporządzana jest Lista 
rankingowa projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do wsparcia. Projekty, które nie 
uzyskały minimalnej liczby punktów są odrzucane. Opinia Zespołu jest podstawą dla IP do akceptacji 
projektów do wsparcia.  

IP przekazuje do IZ zaakceptowaną listę rankingową. Po zatwierdzeniu listy przez IZ, przedstawiciel IP 
podpisuje umowy z beneficjentami o dofinansowanie projektów. 

Czas oceny wniosków 
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Proces od zamknięcia naboru wniosków w danej rundzie aplikacyjnej do chwili podpisania umowy trwa 
do 4 miesięcy, przy czym dla 80% projektów zakwalifikowanych do dofinansowania umowy są 
podpisywane w okresie do 3,5 miesiąca od zamknięcia naboru wniosków.  

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 priorytetowych PO IG. 

W odniesieniu do konkursów ogłaszanych po 1 stycznia 2010 r. protesty od wyników oceny formalnej 
rozpatrują pracownicy IP. Natomiast protesty od wyników oceny merytorycznej rozpatruje Zespół 
powołany do rozpatrywania protestów. 

Projekty indywidualne 

Nie dotyczy. 

Projekty duże 

Wybór i ocena projektów przebiega zgodnie z procedurą przedstawioną dla projektów dużych w 
poddziałaniu 1.1.2. 

 

Opis systemu wdrażania w przypadku konkursu w ramach Działania 2.3 POIG  organizowanego przez 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w 2013 r.  
 
Opis podmiotów systemu wdrażania 

Wnioskodawca – przygotowuje wniosek o dofinasowanie, który przesyła do IP. Podczas oceny 
formalnej wniosku na wezwanie IP dokonuje niezbędnych poprawek/uzupełnień. Po zatwierdzeniu 
wniosku do dofinansowania, podpisuje umowę o dofinansowanie projektu z IP.  

Beneficjent – wnioskodawca, który realizuje projekt zgodnie z postanowieniami umowy  
o dofinansowanie zawartej z IP. Beneficjent składa do IP wnioski o płatność. 

Instytucja Pośrednicząca (IP) – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Odpowiada za przepływ 
informacji pomiędzy poszczególnymi instytucjami w systemie wdrażania. Jest odpowiedzialna za nabór, 
rejestrację wniosków, ich formalną ocenę oraz zapewnienie oceny merytorycznej. 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 - opiniuje dokumenty związane  
z realizacją działania, zatwierdza listę rankingową projektów przeznaczonych do wsparcia, uczestniczy 
w kontroli systemowej IP.  

Recenzent – ekspert w wybranych dziedzinach, wyłoniony z bazy prowadzonej przez NCBR, 
spełniający wymogi ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Ocenia projekt w oparciu  
o przyjęte dla danego działania kryteria merytoryczne. 

Zespół Zadaniowy – zespół powołany przez IP, w skład którego wchodzą eksperci. Odpowiada za 
ocenę merytoryczną wniosków w oparciu o przyjęte dla działania kryteria merytoryczne.  

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 
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rezultaty, wstępny budżet 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 składa do IP wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej i papierowej. 
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 możliwości ich 
zgłoszenia w terminie 5 dni roboczych 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 20 dni roboczych od zakończenia naboru wniosków (w przypadku wniosków 
wymagających uzupełnienia ocena formalna dokonywana jest z uwzględnieniem terminu na dokonanie 
przez Wnioskodawcę korekty oraz weryfikację skorygowanych dokumentów w IP). Wnioski poprawne 
pod kątem spełnienia kryteriów formalnych rejestrowane są w krajowym systemie informatycznym. 

W przypadku pozytywnej oceny formalnej, projekt przekazywany jest do oceny merytorycznej.  

Ocena merytoryczna wedlug kryteriów merytorycznych dostępu przeprowadzana jest metodą „zero-
jedynkową” (kryteria dostępu, których niespełnienie skutkuje odrzuceniem wniosku). Ocena 
merytoryczna wedlug kryteriów punktowanych przeprowadzana jest metodą punktową, umożliwiającą 
uszeregowanie projektów na liście rankingowej.  

Na podstawie ocen przyznanych przez recenzentów i/lub Zespół zadaniowy sporządzana jest Lista 
projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do wsparcia. Projekty, które nie uzyskały 
minimalnej liczby punktów są odrzucane. Ocena przeprowadzona przez recenzentów i/lub Zespół 
zadaniowy jest podstawą dla Dyrektora NCBR do akceptacji projektów do wsparcia.  

IP przekazuje do IZ listę rankingową zaakceptowaną przez Dyrektora NCBR. 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 
do 4 miesięcy 

Nabór projektów   

Organizowany jest zamknięty konkurs projektów raz w roku.  

Tryb odwoławczy 
Zgodnie z procedurą odwoławczą zatwierdzoną przez IZ, stanowiącą załącznik do Szczegółowego opisu 
osi priorytetowych PO IG.  

Protesty od wyników oceny formalnej rozpatrują pracownicy NCBR. Natomiast protesty od wyników 
oceny merytorycznej rozpatrywane są przez ekspertów zewnętrznych oraz Zespół ds. rozpatrywania 
protestów. 
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Priorytet 3 – Kapitał dla innowacji 
 

Działanie 3.1 - Inicjowanie działalności innowacyjnej 

Działanie 3.3 – Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP (dotyczy poddziałań 3.3.1 
Wsparcie dla IOB oraz 3.3.2 Wsparcie dla MSP) 

Opis podmiotów systemu wdrażania działań: 3.1, 3.3 

Wnioskodawca – – przesyła do IW wniosek o dofinansowanie (w formie papierowej i elektronicznej) 
wraz z pozostałymi wymaganymi załącznikami. 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.  

Instytucja Wdrażająca (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 rankingową zawierającą projekty 
rekomendowane i nierekomendowane do wsparcia, podpisuje umowy o dofinansowanie, uczestniczy  
w rozpatrywaniu środków odwoławczych zgodnie z procedurą odwoławczą zatwierdzoną przez IZ, 
poświadcza wnioski o płatność, zleca dokonanie 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 
zaangażowanych w system wdrażania.  

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, może 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, może 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, złożony z ekspertów, 
przedstawicieli IW oraz przewodniczącego i sekretarza, powołany zgodnie z zasadami określonymi 
przez IW we współpracy z IP i IZ. W pracach KK mogą również uczestniczyć przedstawiciele IP i IZ. 
KK ocenia wnioski o dofinansowanie w oparciu o przyjęte przez Komitet Monitorujący PO IG kryteria i 
zgodnie z Regulaminem Komisji Konkursowej. Gdy ocena członków KK jest rozbieżna, jest ona 
przedmiotem dyskusji na posiedzeniu KK. W przypadku, gdy wypracowanie wspólnego stanowiska nie 
jest możliwe wniosek oceniany jest przez trzeciego członka KK, którego ocena jest decydująca. 
Wynikiem prac KK jest lista rankingowa zawierająca projekty rekomendowane i nierekomendowane 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 
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Wniosek o dofinansowanie – wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, przygotowany przez 
wnioskodawcę zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku, na formularzu zamieszczonym na stronie 
internetowej IW. Wniosek o dofinansowanie zawiera m. in. dane wnioskodawcy, opis zasobów, cel 
realizacji projektu, planowane działania, wskaźniki produktu i rezultatu, budżet 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. 
IW potwierdza spójność wszystkich złożonych przez wnioskodawcę dokumentów oraz przeprowadza 
ocenę formalną. Wnioskodawca, na wezwanie IW, może uzupełnić przedstawioną dokumentację 
projektową. Poprawny formalnie wniosek jest rejestrowany w krajowym systemie informatycznym  
i kierowany do oceny merytorycznej dokonywanej przez KK. W przypadku rozbieżności w ocenie, 
wniosek  jest  przedmiotem uzgodnień pomiędzy członkami oceniającymi na najbliższym posiedzeniu 
KK. KK może prosić wnioskodawców (wyłącznie za pośrednictwem IW) o dodatkowe informacje  
i wyjaśnienia niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia oceny merytorycznej. Ocena 
przeprowadzana jest w systemie „zero-jedynkowym” w zakresie kryteriów merytorycznych 
obligatoryjnych oraz - „punktowym”, w przypadku kryteriów merytorycznych fakultatywnych. W 
przypadku, gdy dostępny budżet nie wystarczy na dofinansowanie wszystkich pozytywnie ocenionych 
projektów, wsparcie uzyskują projekty, które uzyskają najwięcej punktów po ocenie kryteriów 
merytorycznych fakultatywnych. W sytuacji, gdy przeznaczona na dany konkurs wartość alokacji nie 
będzie pozwalała na objęcie dofinansowaniem wszystkich projektów, które po ocenie merytorycznej 
fakultatywnej uzyskały jednakową liczbę punktów, o kolejności na liście rankingowej decydować będzie 
kryterium rozstrzygające I i II stopnia. 

Lista rankingowa projektów zawierającą projekty rekomendowane i nierekomendowane do wsparcia jest 
kierowana do akceptacji IP. W przypadku akceptacji, IP przekazuje listę do zatwierdzenia 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.  

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.  
W przypadku ogłoszenia naboru wyczerpującego całą alokację na dane działanie poinformowanie 
Wnioskodawców o zatwierdzeniu projektu do dofinansowania nastąpi w terminie około 8 miesięcy od 
zamknięcia naboru wniosków.  

Nabór wniosków  

W trybie konkursowym – nabór ciągły do wyczerpania alokacji na dany rok lub do końca danego roku. 

Tryb odwoławczy 

Zgodnie z procedurą odwoławczą zatwierdzoną przez IZ, stanowiącą załącznik do Szczegółowego opisu 
osi priorytetowych PO IG. 

Tryb indywidualny 

Nie dotyczy. 

 

 

 



 252 

Działanie 3.2 – Wsparcie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka 

W ramach działania realizowany jest projekt indywidualny Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A., 
umieszczony na Liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka na lata 2007-2013, zgodnie z Załącznikiem nr 4.5 Lista projektów indywidualnych.  

System wyboru projektu indywidualnego KFK 

Zgodnie z trybem przewidzianym w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 28 lipca 2010 
r. w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitoringu projektów indywidualnych. 

Opis podmiotów systemu wdrażania  

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.  

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, zleca dokonanie wypłaty środków na rzecz beneficjenta, 
przeprowadza wyrywkową kontrolę realizacji projektu na miejscu. Odpowiada za przepływ informacji 
pomiędzy poszczególnymi instytucjami w systemie wdrażania oraz za system rejestracji wniosków. 
Organizuje szkolenia i warsztaty dla beneficjenta oraz instytucji zaangażowanych w system wdrażania.  

Instytucja Zarządzająca (IZ) - Minister Rozwoju Regionalnego, zatwierdza dokumenty związane  
z realizacją działania, może uczestniczyć w pracach Komisji Oceny Projektów. Zatwierdza projekt 
indywidualny do wsparcia. 

Komisja Oceny Projektów (KOP) - pracownicy IP oraz ewentualnie eksperci uczestniczący w procesie 
oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie. W pracach KOP mogą również 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, 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, budżet 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  
w systemie „zero-jedynkowym”. KOP może prosić wnioskodawców o dodatkowe informacje  
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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 
o dofinansowanie w terminie wskazanym w umowie na przygotowanie projektu do realizacji (pre-
umowie).  

Tryb odwoławczy   

Nie dotyczy. 

Zasady realizacji wsparcia dla funduszy kapitału podwyższonego ryzyka 
Zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym (ustawa o KFK)37 oraz 
rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie wsparcia finansowego 
udzielanego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy (rozporządzenie o KFK)38. 

Opis podmiotów systemu wdrażania  

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 regulamin otwartego konkursu ofert  

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. KFK przekazuje IP wyniki otwartego konkursu ofert. 

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 może dokapitalizować fundusz kapitałowy maksymalnie w 50%. Wsparcie 
o wartości do 50% wydatków kwalifikowanych dotyczy inwestycji kapitałowych, quasi-kapitałowych i 
dłużnych (nie obejmuje wsparcia, które może zostać udzielone funduszom kapitałowym w postaci 
refundacji koszów przygotowania i monitorowania inwestycji funduszu kapitału podwyższonego ryzyka 
- KFK może udzielić wsparcia w wysokości do 65% wartości wydatków kwalifikowanych w postaci 
refundacji kosztów przygotowania i monitorowania inwestycji).  

                                                 
37 Ustawa o Krajowym Funduszu Kapitałowym z dnia 4 marca 2005 r. (Dz.U. Nr 57, poz. 491). 
38 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie wsparcia finansowego udzielanego przez 
Krajowy Fundusz Kapitałowy (Dz.U. Nr 115, poz. 796). 
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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 
przedłożonych do zaopiniowania ofert złożonych 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 zaangażowania 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 
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Otwarcie ofert i Analiza Formalna 

Wszystkie złożone oferty są otwierane jednocześnie w siedzibie KFK. Otwarcia Ofert dokonuje 
powołana przez Zarząd KFK Komisja ds. Otwarcia Ofert, każdorazowo sporządzając protokół. Każda 
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 każdej Oferty 
sporządzany jest raport.  

Na każdym etapie oceny Ofert, KFK może żądać od Oferenta wyjaśnień i uzupełnień dotyczących ich 
treści. Niedopuszczalne jest prowadzenie między KFK a Oferentem negocjacji dotyczących złożonej 
Oferty ani dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. Decyzję o odrzuceniu Ofert, które nie 
spełniły 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 każda 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 publicznej39 oraz przyznawana jest punktacja. W wyniku pierwotnej 
Analizy Ekonomiczno-Prawnej przeprowadzanej dla każdej 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 żadnej 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 
każdej 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.  

                                                 
39 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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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 przedłożonych 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.  

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.  

 

PILOTA Ż  w ramach 3 osi priorytetowej: Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu 
Pożyczkowego Wspierania Innowacji 

Opis podmiotów systemu wdrażania  

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 jej 
postanowieniami. 

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 złożonej 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, zleca dokonanie wypłaty środków 
na rzecz beneficjenta, przeprowadza wyrywkową kontrolę realizacji projektu na miejscu, odpowiada za 
przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi instytucjami w systemie wdrażania oraz za system 
rejestracji wniosku o dofinansowanie, organizuje szkolenia i warsztaty dla beneficjenta oraz instytucji 
zaangażowanych w system wdrażania. 

Instytucja Zarządzająca (IZ) - Minister Rozwoju Regionalnego, zatwierdza dokumenty związane z 
realizacją działania, może uczestniczyć w pracach Komisji Oceny Projektów, zatwierdza projekt 
systemowy PARP. 

Komisja Oceny Projektów (KOP) – pracownicy IP oraz ewentualnie eksperci uczestniczący w procesie 
oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie. W pracach KOP mogą również uczestniczyć 
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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, 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 
ogólnodostępnej sieci tele-informatycznej. Wniosek zawiera opis planowanego przedsięwzięcia, w tym 
m.in.: dane wnioskodawcy, cel realizacji projektu, planowane działania, oczekiwane rezultaty, wstępny 
budżet 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 może 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 
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 
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Priorytet 4 – Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia 
 

Działanie 4.1 – opis systemu wdrażania działania przy opisie systemu wdrażania 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.  

Instytucja Wdrażająca (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 rankingową zawierającą projekty rekomendowane i nierekomendowane do wsparcia. 
Uczestniczy w rozpatrywaniu środków odwoławczych zgodnie z procedurą odwoławczą zatwierdzoną 
przez IZ. Poświadcza wnioski o płatność, zleca dokonanie wypłaty środków na rzecz beneficjenta, 
przeprowadza wyrywkową kontrolę realizacji projektów na miejscu. Odpowiada za system rejestracji 
wniosków. Organizuje szkolenia i warsztaty dla beneficjentów oraz instytucji zaangażowanych w 
system wdrażania. Realizację czynności technicznych związanych z kontrolą projektów IW może zlecić 
Regionalnym Instytucjom Finansującym. 

Regionalna Instytucja Finansująca - wykonuje zlecone przez IW czynności w zakresie kontroli na 
miejscu realizacji projektu. 

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. 

Promotorzy Projektów Innowacyjnych będą świadczyć usługi w ramach instytucji pełniących funkcję 
Regionalnych Instytucji Finansujących (RIF). 

Skorzystanie z usługi PPI nie jest obowiązkowe dla wnioskodawców, stanowi jedynie zweryfikowanie 
kwalifikowalności projektu do ubiegania się o dofinansowanie w ramach działania. Pozytywna opinia 
PPI nie jest wiążąca i nie jest jednoznaczna z pozytywną oceną projektu i otrzymaniem dofinansowania. 
Natomiast potwierdzenie przez PPI, że projekt co do zasady kwalifikuje się do dofinansowania daje 
przedsiębiorcy możliwość rozpoczęcia projektu i ponoszenia kosztów od dnia następnego po otrzymaniu 
potwierdzenia. Dzień potwierdzenia przez PPI, że projekt co do zasady kwalifikuje się do 
dofinansowania jest zatem traktowany jako dzień złożenia wniosku o dofinansowanie w PARP. 
Następnie przedsiębiorca w terminie 10 dni od dnia otrzymania potwierdzenia będzie zobowiązany do 
dostarczenia do PARP pełnej dokumentacji składającej się z zatwierdzonego przez PPI wniosku wraz  
z biznes planem i pozostałymi załącznikami.  

Jednocześnie brak pozytywnej oceny PPI nie blokuje możliwości złożenia wniosku (łącznie z biznes 
planem i załącznikami) do PARP. W takim przypadku oraz w przypadku nieskorzystania przez 
wnioskodawcę z usługi PPI rozpoczęcie realizacji projektu może nastąpić w dniu następnym po złożeniu 
wniosku o dofinansowanie w PARP.  



 259 

Instytucja Pośrednicząca (IP) – Minister Gospodarki, nadzoruje prawidłowy przebieg wyboru i realizacji 
projektów - uczestniczy w kontroli systemowej IW oraz w kontrolach realizacji projektów na miejscu, 
może uczestniczyć w pracach Komisji Konkursowej. Akceptuje listę rankingową zawierającą projekty 
rekomendowane i nierekomendowane do wsparcia. 

Instytucja Zarządzająca (IZ) – Minister Rozwoju Regionalnego, zatwierdza dokumenty związane  
z realizacją działania, uczestniczy w kontroli systemowej IW i IP, może uczestniczyć w pracach Komisji 
Konkursowej. Zatwierdza ostatecznie listę projektów rekomendowanych do wsparcia, przygotowaną  
w wyniku prac Komisji Konkursowej. 

Komisja Konkursowa (KK) – złożona z pracowników IW, ekspertów, przewodniczącego oraz 
sekretarza. Eksperci powoływani są do oceny projektów w oparciu o kryteria ustalone przez IW we 
współpracy z IP/IZ. W pracach Komisji mogą również uczestniczyć przedstawiciele IP i IZ. KK ocenia 
projekty w oparciu o przyjęte przez Komitet Monitorujący kryteria dla działania 4.2 zgodnie z 
Regulaminem Komisji Konkursowej. Rezultatem prac Komisji jest lista rankingowa zawierająca 
projekty  rekomendowane i nierekomendowane  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, budżet 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 wdrożenia wzoru użytkowego/przemysłowego do 
produkcji, uzasadnienie wskaźników produktu i rezultatu, szczegółowy budżet wraz  
z wyszczególnieniem kategorii wydatków kwalifikowanych i źródłami finansowania.   

Ocena projektu: 

Wnioskodawca przesyła wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej i elektronicznej. Wniosek 
podlega rejestracji przez IW poprzez wprowadzenie go do lokalnego systemu i nadanie numeru.  

IW potwierdza kompletność złożonych przez beneficjenta dokumentów. Pracownicy IW przeprowadzają 
ocenę formalną. W trakcie oceny formalnej możliwe jest uzupełnianie bądź poprawianie dokumentacji. 

Wnioski, które przeszły pozytywnie ocenę formalną podlegają rejestracji w krajowym systemie 
informatycznym i są kierowane do oceny merytorycznej dokonywanej przez KK. KK może prosić 
wnioskodawców (wyłącznie za pośrednictwem IW) o dodatkowe informacje i wyjaśnienia. 
Wnioskodawca na wezwanie powinien uzupełnić przedstawioną dokumentację.  

Ocena merytoryczna polega na przyznaniu punktów w każdym 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 możliwych do uzyskania). Wsparcie uzyskują projekty pozytywnie ocenione, do 
wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na dany rok. W przypadku, gdy dostępny budżet nie 
wystarczy na dofinansowanie wszystkich pozytywnie ocenionych projektów, wsparcie uzyskują 
projekty, które spełniają największą procentowo liczbę kryteriów fakultatywnych.  

Lista rankingowa projektów z pozytywną rekomendacją KK jest przekazywana do akceptacji IP,  
a następnie do zatwierdzenia IZ. 

Po zatwierdzeniu listy przez IZ, IW publikuje listę zatwierdzonych do wsparcia projektów na stronie 
internetowej oraz informuje beneficjentów.  
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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 

Poinformowanie Wnioskodawców o przyznaniu wsparcia następuje najpóźniej w terminie około  
4 miesięcy od dnia zakończenia rundy aplikacyjnej. 

Nabór wniosków  

W trybie konkursowym – rundy aplikacyjne   

Tryb odwoławczy   

Zgodnie z procedurą odwoławczą, stanowiącą załącznik do Szczegółowego opisu osi priorytetowych PO 
IG. 

Tryb indywidualny   

Nie dotyczy. 

 

Działanie 4.3 – Kredyt technologiczny 

Zasady realizacji wsparcia dla beneficjentów działania - MŚP 

Działanie będzie wdrażane zgodnie z ustawą z dnia  30 maja 2008 r. o niektórych formach 
wspierania działalności innowacyjnejm (Dz. U. Nr 116, poz. 730, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą” 
oraz kryteriami wyboru projektów zatwierdzonymi prz ez Komitet Monitoruj ący PO IG. 

Opis podmiotów systemu wdrażania  

Wnioskodawca – mikroprzedsiębiorca, mały i średni przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie na 
wdrożenie nowej technologii ze środków działania 4.3, który przygotowuje i składa do BGK, za 
pośrednictwem banku kredytującego, wniosek o dofinansowanie (wniosek o przyznanie premii 
technologicznej).   

Beneficjent – wnioskodawca, któremu została przyznana premia technologiczna i który podpisał z BGK 
umowę o dofinansowanie (umowę o wypłatę premii technologicznej) oraz realizuje projekt zgodnie z 
postanowieniami tej umowy, jak również umowy o udzielenie kredytu technologicznego. 

Bank kredytujący – bank udzielający kredytu technologicznego na podstawie umowy współpracy 
zawartej z BGK. Zgodnie z art.12 ustawy wzór takiej umowy zatwierdza minister właściwy do spraw 
gospodarki.  

Instytucja Wdrażająca (IW) – Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), odpowiada za proces oceny  
i wyboru projektów, zawierania umów o dofinansowanie oraz monitoring, kontrolę i rozliczanie 
realizowanych przez beneficjentów projektów. Uczestniczy w rozpatrywaniu środków odwoławczych 
zgodnie z procedurą odwoławczą zatwierdzoną przez IZ. 

Instytucja Pośrednicząca (IP) – Minister Gospodarki, Departament Wdrażania Programów Operacyjnych, 
nadzoruje prawidłowy przebieg wyboru i realizacji projektów - uczestniczy w kontroli systemowej IW. 

Instytucja Zarządzająca (IZ) – Minister Rozwoju Regionalnego, zatwierdza dokumenty związane  
z realizacją działania, uczestniczy w kontroli systemowej IW i IP. 

Komisja Konkursowa (KK) – złożona z pracowników IW, ekspertów, przewodniczącego oraz sekretarza 
działa zgodnie z Regulaminem pracy Komisji Konkursowej. W pracach Komisji Konkursowej mogą 
również uczestniczyć przedstawiciele IP i IZ. KK ocenia projekty w oparciu o kryteria dla działania 4.3 
zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IG oraz wynikające z ustawy. Rezultatem prac Komisji 
jest lista rankingowa zawierająca projekty rekomendowane i nierekomendowane do wsparcia. 

Dokumenty 
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Wniosek o udzielenie kredytu technologicznego – dokument składany przez wnioskodawcę do banku 
kredytującego celem uzyskania kredytu technologicznego.  

Wniosek o dofinansowanie (wniosek o przyznanie premii technologicznej)  – dokument składany przez 
wnioskodawcę do BGK za pośrednictwem banku kredytującego w celu uzyskania dofinansowania  
w formie premii technologicznej przeznaczonej na spłatę części kapitału kredytu technologicznego. 
Wniosek wypełniany jest zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie, na formularzu 
zamieszczonym w powszechnie dostępnej sieci tele-informatycznej.  

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.  

Promesa premii technologicznej – dokument sporządzany przez BGK, potwierdzający wybór projektu 
do dofinansowania, stwierdzający m. in. że projekt spełnia wymagania określone w ustawie. 

Umowa o dofinansowanie (umowa o wypłatę premii technologicznej) – umowa zawarta przez 
wnioskodawcę z BGK określająca wysokość należnej premii technologicznej oraz warunki jej 
wypłacenia. 

Opinia o nowej technologii sporządzona przez uprawniony podmiot – dokument stanowiący załącznik 
do wniosku o dofinansowanie (wniosku o przyznanie premii technologicznej), stwierdzający, że 
planowana do wdrożenia w ramach projektu technologia jest nową technologią (w rozumieniu ustawy). 

Biznes plan inwestycji technologicznej – dokument stanowiący załącznik do wniosku o dofinansowanie 
(wniosku o przyznanie premii technologicznej), zawierający harmonogram rzeczowo – finansowy oraz 
wykaz wydatków przeznaczonych na realizację inwestycji, niezbędny do określenia wysokości należnej 
premii technologicznej.  

Inne dokumenty – dokumenty wymienione w art.5, ust.3 ustawy, jako załączniki do wniosku o 
dofinansowanie (wniosku o przyznanie premii technologicznej). 

Ocena projektu  

Warunkiem koniecznym do wystąpienia wnioskodawcy do BGK z wnioskiem o dofinansowanie jest 
posiadanie przez niego zdolności kredytowej, ocenianej przez bank kredytujący, która na etapie 
składania wniosku jest potwierdzona przez bank kredytujący warunkową umową kredytu 
technologicznego lub promesą kredytu technologicznego. 

Wnioski o udzielenie kredytu technologicznego składane są do banku kredytującego. W terminie 60 dni 
od dnia złożenia przez wnioskodawcę w banku kredytującym wniosku o udzielenie kredytu 
technologicznego, w przypadku pozytywnej oceny zdolności kredytowej przedsiębiorcy, bank 
kredytujący zawiera z wnioskodawcą warunkową umowę kredytu technologicznego lub przyznaje 
promesę kredytu technologicznego.  

Wnioskodawca za pośrednictwem banku kredytującego składa do BGK wniosek o dofinansowanie wraz 
z wymaganymi załącznikami, do którego dołącza promesę kredytu technologicznego/warunkową 
umowę udzielenia kredytu technologicznego.  

Pracownicy IW przeprowadzają ocenę formalną wniosku. Ocena ta dokonywana jest na bieżąco po 
wpłynięciu wniosku do BGK. Jeżeli do wniosku nie zostały dołączone wszystkie wymagane dokumenty, 
BGK wzywa wnioskodawcę za pośrednictwem banku kredytującego do uzupełnienia braków w terminie 
14 dni od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie (wniosku o przyznanie premii technologicznej), pod 
rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.  

Wniosek o dofinansowanie spełniający wszystkie kryteria formalne, zostaje przekazany do oceny 
merytorycznej przeprowadzanej przez Komisję Konkursową.  

Komisja Konkursowa ocenia wniosek pod kątem spełnienia kryteriów merytorycznych zatwierdzonych 
przez Komitet Monitorujący PO IG.  
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Dla wniosków, które przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, BGK przyznaje promesę 
premii technologicznej nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym został 
złożony kompletny wniosek albo po miesiącu, w którym usunięto uchybienia. 

W terminie 30 dni od dnia uzyskania przez wnioskodawcę promesy premii technologicznej, bank 
kredytujący podpisuje z wnioskodawcą umowę o udzielenie kredytu technologicznego pod rygorem 
wygaśnięcia ważności promesy premii technologicznej. Następnie w terminie 7 dni od dnia podpisania 
umowy o udzielenie kredytu technologicznego,bank kredytujący przesyła kopię umowy kredytu 
technologicznego do BGK.  

W przypadku warunkowej umowy kredytu technologicznego bank kredytujący zawiadamia BGK  
o spełnieniu przez wnioskodawcę innych, niż przyznanie promesy premii technologicznej warunków 
postawionych w warunkowej umowie kredytu technologicznegow terminie 7 dni od dnia spełnienia tych 
warunków przez wnioskodawcę. 

BGK zawiera umowę o dofinansowanie (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 – jeżeli 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 zależności od tego, które z tych zdarzeń jest późniejsze – jeżeli 
przyznanie tej promesy było jednym z warunków postawionych w warunkowej umowie kredytu 
technologicznego. 

Wypłata premii technologicznej następuje na wniosek beneficjenta o płatność (wniosek o wypłatę premii 
technologicznej) złożony do BGK za pośrednictwem banku kredytującego. BGK przekazuje premię 
technologiczną na spłatę części kapitału kredytu technologicznego, na rachunek w banku kredytującym 
wskazanym w umowie o dofinansowanie (umowie o wypłatę premii technologicznej), po wypłaceniu 
ostatniej transzy kredytu technologicznego.  

Czas oceny wniosków 

BGK rozpatruje wnioski o dofinansowanie (wnioski o przyznanie premii technologicznej) w okresie nie 
dłuższym niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony kompletny, 
prawidłowo wypełniony wniosek. 

Nabór wniosków  

BGK rozpatruje wnioski o dofinansowanie (wnioski o przyznanie premii technologicznej) według 
kolejności wpływu. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, do wyczerpania środków 
określonych w planie finansowym Funduszu Kredytu Technologicznego na dany rok budżetowy. 
Alokacja w ramach działania jest podzielona na roczne transze. 

Tryb odwoławczy   

Zgodnie z procedurą odwoławczą, stanowiącą załącznik nr 4.4 do Szczegółowego opisu priorytetów PO 
IG. 

 

Działanie 4.4 – Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym  

Opis podmiotów systemu wdrażania  

Wnioskodawca – przygotowuje wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami, a w przypadku 
zakwalifikowania go do oceny przez Panel Ekspertów przygotowuje prezentację projektu. 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. 
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Beneficjent – wnioskodawca, który podpisał umowę o dofinansowanie. Realizuje projekt zgodnie  
z postanowieniami ww. umowy. Beneficjent składa sprawozdania oraz wnioski o płatność (zaliczkowe, 
pośrednie i końcowe). 

Instytucja Wdrażająca (IW) – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), odpowiada za 
proces oceny i wyboru projektów, proces zawierania umów o dofinansowanie oraz kontrolę 
i rozliczenie projektów realizowanych przez beneficjentów. Właściwy departament  merytoryczny IW 
organizuje i uczestniczy w pracach Komisji Konkursowej oraz Panelu Ekspertów. IW przygotowuje listę 
rankingową zawierającą projekty rekomendowane i nierekomendowane do wsparcia. Organizuje  
i uczestniczy w rozpatrywaniu środków odwoławczych zgodnie z procedurą odwoławczą dla PO IG, 
zatwierdzoną przez IZ. Poświadcza wnioski o płatność, zleca dokonanie wypłaty środków na rzecz 
beneficjenta, przeprowadza  kontrolę realizacji projektów na miejscu. Odpowiada za  system rejestracji 
wniosków. Organizuje szkolenia i warsztaty dla wnioskodawców, beneficjentów oraz instytucji 
zaangażowanych w system wdrażania. 

Regionalna Instytucja Finansująca (RIF) – wykonuje zlecone przez IW czynności w zakresie: 
przyjmowania wniosków o dofinansowanie, przygotowania umowy o dofinansowanie podpisywanej 
przez wnioskodawcę we właściwej RIF, weryfikacji dokumentów, które wnioskodawca dostarcza przed 
podpisaniem umowy. Na zlecenie IW prowadzi kontrolę realizowanych projektów, przyjmuje i 
weryfikuje wnioski o płatność, wzywając do uzupełnienia przedłożonego przez wnioskodawcę wniosku 
o płatność wraz z załącznikami. Udziela informacji na temat przygotowywania wniosków o płatność.  

Instytucja Pośrednicząca (IP) – Minister Gospodarki, nadzoruje prawidłowy przebieg wyboru i realizacji 
projektów - uczestniczy w kontroli systemowej IW, kontrolach realizacji projektów na miejscu, może 
uczestniczyć w pracach Komisji Konkursowej i Panelu Ekspertów (w formie obserwatora). Akceptuje 
listę rankingową zawierającą projekty rekomendowane i nierekomendowane do wsparcia. Uczestniczy 
w rozpatrywaniu środków odwoławczych zgodnie z procedurą odwoławczą zatwierdzoną przez IZ  

Instytucja Zarządzająca (IZ) – Minister Rozwoju Regionalnego, zatwierdza dokumenty związane  
z realizacją działania, uczestniczy w kontroli systemowej IW i IP, może uczestniczyć w pracach Komisji 
Konkursowej i Panelu Ekspertów (w formie obserwatora). Zatwierdza listę projektów 
rekomendowanych do wsparcia. 

Komisja Konkursowa (KK) – złożona z pracowników IW, ekspertów zewnętrznych (w tym ekspertów 
zewnętrznych oceniających innowacyjność projektu oraz opłacalność finansową projektu i zdolność 
wnioskodawcy do sfinansowania projektu), przewodniczącego i sekretarza. Eksperci powoływani do 
oceny projektów muszą spełniać określone kryteria. W pracach KK mogą również uczestniczyć 
przedstawiciele IZ i IP. KK dokonuje oceny merytorycznej projektów w oparciu o przyjęte przez 
Komitet Monitorujący PO IG kryteria dla działania 4.4. Wynik oceny dokonanej prze Komisję 
Konkursową decyduje o możliwości skierowania projektu do weryfikacji przez Panel Ekspertów.   

Panel Ekspertów (PE) – Panel jest złożony z przedstawicieli organizacji rekomendowanych przez 
instytucje Seed lub Venture Capital lub Związku Banków Polskich. Ocenie dokonywanej przez Panel 
Ekspertów poddawane są projekty, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez KK w oparciu o 
obowiązujące kryteria oceny zatwierdzone przez Komitet Monitorujący. PE dokonuje oceny na 
podstawie aspektów przyjętych przez Komitet Monitorujący PO IG, w celu ustalenia ostatecznej 
kolejności projektów na liście rankingowej. PE obraduje na posiedzeniach, w ramach których 
wnioskodawcy dokonują prezentacji swoich projektów. Członkowie PE mają możliwość zadawania 
pytań i uzyskiwania wyjaśnień od wnioskodawcy co do prezentowanego projektu. Posiedzenia Panelu 
Ekspertów są protokołowane / nagrywane. 

Na podstawie wyników prac panelu oraz liczby punktów uzyskanych przez wnioskodawców w ocenie 
merytorycznej fakultatywnej ustalana 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 
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przedsięwzięcia, w tym m. in.: dane identyfikacyjne projektu i wnioskodawcy, opis projektu i jego celu, 
planowane działania, oczekiwane rezultaty, planowane wydatki w ramach projektu z wyszczególnieniem 
kategorii wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, źródła finansowania projektu, informacje 
dotyczące finansowej realizacji projektu. 

Prezentacja wnioskodawcy – prezentacja przygotowywana przez wnioskodawcę i prezentowana przed 
Panelem Ekspertów. Zakres tematyczny prezentacji obejmuje zagadnienia oceniane przez Panel 
Ekspertów. Wydruk prezentacji stanowi integralną część projektu. 

 

Ocena projektu 

Ocena projektów przebiega w trzech etapach: ocena merytoryczna obligatoryjna i ocena merytoryczna 
fakultatywna oraz ocena Panelu Ekspertów. 

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 możliwych do otrzymania punktów 
wynosi od 0 do 100.  

Kryteria merytoryczne obligatoryjne i fakultatywne oceniane będą przez członków KK.  

Na podstawie przeprowadzonej oceny merytorycznej do dalszego etapu wyłonione zostają najlepsze 
projekty, które w ocenie merytorycznej fakultatywnej uzyskały co najmniej 60 punktów. W przypadku, 
gdy wartość wnioskowanego wsparcia w tych projektach przekracza 150% budżetu dostępnego w 
ramach konkursu IW po uzyskaniu akceptacji IP i IZ może podnieść liczbę punktów niezbędną, aby 
projekt przeszedł do następnego etapu oceny. 

Wnioskodawcy, których projekty zostaną dopuszczone do ostatniego etapu oceny przygotowują 
prezentację projektu na posiedzenie Panelu Ekspertów.  

Panel Ekspertów (możliwa jest organizacja pracy panelu na kilku równoległych posiedzeniach) 
dokonuje oceny projektów w oparciu przede wszystkim o przyjęte aspekty. 

Ostateczna lista rankingowa zawierająca listę projektów rekomendowanych do dofinansowania oraz listę 
projektów nierekomendowanych do dofinansowania jest sporządzana na podstawie sumy punktów 
uzyskanych w ocenie merytorycznej fakultatywnej oraz przyznanej przez Panel Ekspertów. Lista 
rankingowa projektów jest przekazywana do akceptacji IP. W przypadku akceptacji, IP przekazuje listę 
do zatwierdzenia przez IZ. Po zatwierdzeniu listy przez IZ, IW publikuje listę zatwierdzonych do 
wsparcia projektów na stronie internetowej oraz informuje pisemnie o wynikach oceny wszystkich 
wnioskodawców. 

W przypadku, gdy dostępny budżet nie wystarczy na dofinansowanie wszystkich pozytywnie 
ocenionych projektów, wsparcie uzyskują projekty, które łącznie zdobędą najwięcej punktów 
przyznanych przez Komisję Konkursową na etapie oceny merytorycznej fakultatywnej oraz przez Panel 
Ekspertów. 

W przypadku  zatwierdzenia projektu do wsparcia, 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 regionalnie RIF. 

Czas oceny wniosków 

Okres od zamknięcia naboru wniosków do ewentualnego przekazania projektu do oceny przez Panel 
Ekspertów wynosi około 2 miesięcy. Wnioskodawcy, których projekty zostaną dopuszczone do 
ostatniego etapu oceny, zostaną poinformowani o terminie prezentacji z co najmniej 7 dniowym 
wyprzedzeniem Posiedzenia Panelu Ekspertów powinny zakończyć się w ciągu około 5 miesięcy od 
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zamknięcia naboru wniosków. Ostateczne wyniki oceny powinny zostać opublikowane w terminie około 
6 miesięcy od zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie. 

Nabór wniosków  

W trybie konkursowym - rundy aplikacyjne 

Tryb odwoławczy   

Zgodnie z procedurą odwoławczą, stanowiącą załącznik do Szczegółowego opisu osi priorytetowych PO 
IG 

 

Działanie 4.5 – Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki 

Podmioty systemu wdrażania 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 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 Wdrażająca (IW) - Minister Gospodarki (MG), Departament Wdrażania Programów 
Operacyjnych (DPO), odpowiada za proces naboru i oceny projektów, zawierania umów o 
dofinansowanie, monitoring i rozliczenie realizowanych przez Beneficjentów projektów. Pracownicy 
Departamentu Wdrażania Programów Operacyjnych (DPO) przeprowadzają ocenę zgodności wniosku o 
dofinansowanie z założeniami i celami działania, współpracują z wnioskodawcą w zakresie 
ewentualnych uzupełnień wniosku. IW odpowiada za pracę Komisji Konkursowej, przygotowuje listę 
rankingową zawierającą projekty rekomendowane i nierekomendowane do wsparcia. Uczestniczy w 
rozpatrywaniu środków odwoławczych zgodnie z procedurą odwoławczą dla PO IG. Poświadcza 
wnioski o płatność, zleca dokonanie wypłaty środków na rzecz beneficjenta, przeprowadza wyrywkową 
kontrolę realizacji projektów na miejscu. Odpowiada za  system rejestracji wniosków. Organizuje 
szkolenia i warsztaty dla wnioskodawców, beneficjentów oraz instytucji zaangażowanych w system 
wdrażania.  

Instytucja Pośrednicząca (IP) – Minister Gospodarki (MG), Departament Wdrażania Programów 
Operacyjnych (DPO) nadzoruje prawidłowy przebieg wyboru i realizacji projektów - uczestniczy w 
kontroli systemowej IW oraz w kontrolach realizacji projektów na miejscu, może uczestniczyć w 
pracach Komisji Konkursowej. Akceptuje listę rankingową projektów przekazaną przez IW. 

Instytucja Zarządzająca (IZ) - Minister Rozwoju Regionalnego (MRR), Departament Zarządzania 
Programami Konkurencyjności i Innowacyjności (DKI), zatwierdza dokumenty związane z realizacją 
działania, uczestniczy w kontrolach systemowych IW i IP, może uczestniczyć w pracach Komisji 
Konkursowej. Zatwierdza listę rankingową projektów.  

Komisja Konkursowa – pracownicy IW (fakultatywnie pracownicy IP, IZ) oraz eksperci uczestniczący 
w procesie oceny merytorycznej obligatoryjnej wniosków (Panel Ekspertów) oraz w procesie oceny 
merytorycznej fakultatywnej. 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 również uczestniczyć przedstawiciele IP i IZ. 
Szczegółowy sposób oceny projektów opisany jest w Regulaminie KK zatwierdzanym przez IP. 
Wynikiem prac KK jest lista rankingowa zawierająca projekty rekomendowane i nierekomendowane do 
wsparcia. 

Komisja ds. oceny wniosków w zakresie procedury odwoławczej (KOP) - pracownicy IW oraz 
członkowie weryfikujący i rozstrzygający KOP, których powołuje się z listy ekspertów wybranych 
zgodnie z procedurą wyboru ekspertów do Komisji Konkursowej w ramach działania 4.5. Do zadań 
KOP należy dokonywanie, w ramach autokontroli, weryfikacji prawidłowości przeprowadzonej oceny 
merytorycznej projektu, w zakresie kwestionowanych kryteriów.  
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Eksperci – członkowie Komisji Konkursowej, zaangażowanie przez IW, uczestniczący w procesie oceny 
merytorycznej (obligatoryjnej i fakultatywnej) wniosków o dofinansowanie. Eksperci powoływani są do 
oceny projektów w oparciu o kryteria ustalone przez IW we współpracy z IP/IZ.  

Panel Ekspertów – zespół ekspertów, którzy w trakcie posiedzenia Komisji Konkursowej dokonują 
oceny merytorycznej obligatoryjnej w oparciu o dokumentację aplikacyjną oraz prezentacje i 
wyjaśnienia przedstawicieli Wnioskodawców obecnych na posiedzeniu Panelu Ekspertów. 

Dokumenty 

Wniosek o dofinansowanie – wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, przygotowany przez 
wnioskodawcę zgodnie z właściwą 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, budżet wraz z wyszczególnieniem kategorii wydatków kwalifikowanych  
i źródłami finansowania oraz niezbędne załączniki. 

Kwalifikowalność wydatków w projekcie rozpoczyna się po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. 

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 IP. W szczególności obejmują one: oczekiwane rezultaty 
finansowe, nowe miejsca pracy, opis konkurencji i rynku docelowego. 

Ocena projektu 

Złożenie wniosku o dofinansowanie w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie oraz jego ocena odbywa 
się zgodnie z obowiązującym Regulaminem Przeprowadzania Konkursu. 

 

IW rejestruje wniosek w systemie informatycznym i potwierdza spójność wszystkich złożonych przez 
wnioskodawcę dokumentów. Dokonuje również oceny formalnej złożonych dokumentów. W przypadku 
braków formalnych wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia w ciągu 5 dni roboczych. Jeżeli 
wnioskodawca nie uzupełni braków w wymaganym terminie wniosek zostaje odrzucony.  

Wniosek po pozytywnej ocenie formalnej zostaje zarejestrowany w krajowym systemie informatycznym 
(KSI) i przekazany do oceny merytorycznej dokonywanej przez Panel Ekspertów działający w ramach 
Komisji Konkursowej, który ocenia wniosek zgodnie z kryteriami merytorycznymi obligatoryjnymi. 
Ocena merytoryczna obligatoryjna dokonywana jest w systemie „zero-jedynkowym”. W ramach Panelu 
Ekspertów ocena jest przeprowadzana w oparciu o dokumentację aplikacyjną oraz prezentacje i 
wyjaśnienia przedstawicieli Wnioskodawców. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest 
przeprowadzenie oceny merytorycznej obligatoryjnej z pominięciem prezentacji i wyjaśnień. 
Warunkiem przekazania wniosku do oceny merytorycznej fakultatywnej jest pozytywna ocena każdego 
kryterium merytorycznego obligatoryjnego przez większość ekspertów je oceniających, z zastrzeżeniem, 
że projekt zostanie oceniony pozytywnie przez co najmniej dwóch ekspertów oceniających kryteria dot. 
innowacyjności oraz przez co najmniej jednego eksperta oceniającego kryteria finansowe, a także przez 
co najmniej jednego eksperta oceniającego kryteria pozostałe.  

Ocena merytoryczna fakultatywna jest oceną punktową. Liczba możliwych do otrzymania punktów 
wynosi od 0 do 100. Warunkiem otrzymania rekomendacji Komisji Konkursowej do otrzymania 
dofinansowania jest spełnienie wszystkich kryteriów obligatoryjnych oraz otrzymanie minimum 70 
punktów w zakresie spełnienia kryteriów merytorycznych fakultatywnych. Lista rankingowa projektów 
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. 

W przypadkach, w których realizacja projektu wymaga uzyskania pozwolenia na budowę oraz 
prawomocnej decyzji środowiskowej, Wnioskodawca jest zobligowany przesłać dokumenty niezbędne 
do zawarcia umowy o dofinansowanie, tj. prawomocne pozwolenie na budowę oraz prawomocną 



 267 

decyzję środowiskową, w terminie 10 miesięcy od dnia otrzymania pisemnej informacji z IW o 
zatwierdzeniu projektu do wsparcia. 

Jednocześnie w sytuacji, gdy wymagane dokumenty do umowy nie zostaną przedłożone w ww. terminie, 
projekt zostanie przesunięty na koniec listy rankingowej w miejsce: wnioski, które uzyskały wymaganą 
liczbę punktów/spełniły minimalną liczbę kryteriów fakultatywnych, ale z powodu braku środków nie 
zostały rekomendowane do dofinansowania, a jego miejsce zajmie kolejny podmiot z listy rankingowej 
z pozycji: wnioski, które uzyskały wymaganą liczbę punktów/spełniły minimalną liczbę kryteriów 
fakultatywnych, ale z powodu braku środków nie zostały rekomendowane do dofinansowania, który 
przedstawi dokumentację niezbędną do zawarcia umowy tj. prawomocne pozwolenie na budowę oraz 
prawomocną decyzję środowiskową w ciągu miesiąca od otrzymania pisemnej informacji z IW o 
możliwości składania dokumentów.  

W sytuacji, gdy więcej niż jeden Wnioskodawca przedstawi przedmiotową dokumentację w ww. 
terminie, wówczas umowa o dofinansowanie zostanie zawarta z Wnioskodawcą, którego projekt uzyskał 
największą liczbę punktów na ocenie merytorycznej fakultatywnej.  

Jeżeli powyższa zasada nie pozwoli na wyłonienie Wnioskodawcy, z którym zostanie podpisana umowa 
o dofinansowanie, decydować będzie kryterium: „poziom bezrobocia na obszarze gdzie realizowana jest 
inwestycja (wg NUTS 3)”. 

Czas oceny wniosków 

Proces od zakończenia oceny formalnej do chwili poinformowania wnioskodawcy o przyznaniu 
wsparcia trwa około 4 miesiące. 

Nabór wniosków  

W trybie konkursowym - runda aplikacyjna  

Tryb odwoławczy   

Zgodnie z procedurą odwoławczą zatwierdzoną przez IZ, stanowiącą załącznik do Szczegółowego opisu 
osi prioryterowych PO IG. 

 

 
Ocena projektów dużych w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) 1083/200640 

Po otrzymaniu informacji o 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) nr 
1828/2006 ze zmianami wynikającymi z rozporządzenia Komisji (WE) 846/2009) 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 przesyłania do KE ma IZ. 

IW przekazuje obligatoryjnie 3 egzemplarze Wniosku w wersji polskiej oraz fakultatywnie 3 
egzemplarze wniosku w wersji angielskiej wraz z wersjami elektronicznymi na CD-ROM. 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 
powyższych 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 
                                                 
40 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 duży 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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sprawdzającej. Lista jest podpisywana przez wszystkich pracowników IP zaangażowanych 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 
przekazuje wniosek do IZ 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 wdrażanie; 

b)  informacje o charakterze inwestycji oraz jej opis, wartość finansową i lokalizację; 

c)  wyniki studiów wykonalności; 

d)  harmonogram realizacji projektu oraz, jeżeli spodziewany okres wdrażania 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, jeżeli 
to możliwe i w odpowiednich przypadkach, innych regionów Wspólnoty; 

f)  analizę oddziaływania na środowisko; 

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 duży 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. dużych 
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 (również drogą elektroniczną). Odpowiedź 
powinna zostać przygotowywana w możliwie 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 również drogą elektroniczną. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian 
we Wniosku są one wprowadzane w systemie SFC2007 przez IZ. 

W procesie weryfikacji informacji zamieszczonych w systemie SFC2007 dot. tzw. dużych projektów 
przez Komisję Europejską mogą pojawić się pytania dotyczące informacji zawartych we Wnioskach 
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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 (również drogą elektroniczną); odpowiedź 
powinna zostać przygotowywana w możliwie najkrótszym terminie; odpowiedzi przekazywane są do 
wiadomości IZ. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian we Wniosku są one wprowadzane  
w systemie SFC2007 przez IZ. 

� 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 również drogą elektroniczną. Kopia informacji 
przekazanej KE przesyłana jest IZ. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian we wniosku są 
one wprowadzane w systemie SFC2007 przez IZ. 

Notyfikacji Komisji Europejskiej podlega pomoc dla dużych projektów inwestycyjnych, w przypadku 
których całkowita wartość planowanej pomocy ze wszystkich źródeł publicznych przekracza 75% 
maksymalnej kwoty pomocy, jaką można 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 

Proces oceny Wniosku nie powinien być dłuższy niż 30 dni, a proces odpowiedzi na pytania oraz prośby 
o dokonanie poprawek lub/i uzupełnień zgłoszone przez IZ oraz/lub przez Komisję Europejską  
w każdym z tych dwóch przypadków nie powinien być dłuższy niż 22 dni. 

 

 

Pilotaż w ramach IV osi priorytetowej POIG – Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku. 

Podmioty uczestniczące w procesie 

Wnioskodawca – przesyła do PARP wniosek o dofinansowanie wraz z biznes planem oraz dokumentami 
potwierdzającymi posiadanie patentu bądź jego zgłoszenie do ochrony patentowej. W przypadku 
zakwalifikowania go do oceny przez Panel Ekspertów przygotowuje prezentację projektu. Po 
zatwierdzeniu wniosku do dofinansowania 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 sprawozdania oraz wnioski o płatność 
(zaliczkowe, okresowe i końcowe). 

Instytucja Wdrażająca (IW) – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), odpowiada za 
proces oceny i wyboru projektów, zawierania umów o dofinansowanie, monitoring i rozliczenie 
realizowanych przez Beneficjentów projektów. IW odpowiada za pracę Komisji Konkursowej oraz 
Panelu Ekspertów, współpracuje z wnioskodawcami w zakresie uzupełnień dokumentacji, przygotowuje 
listę projektów rekomendowanych do wsparcia. Uczestniczy w rozpatrywaniu środków odwoławczych 
zgodnie z procedurą odwoławczą zatwierdzoną przez IZ. Poświadcza wnioski o płatność, dokonuje 
refundacji części poniesionych wydatków, przeprowadza kontrole realizacji projektów na miejscu. 
Odpowiada za system rejestracji wniosków. Realizację czynności technicznych związanych z obsługą 
lub kontrolą projektów IW może zlecić Regionalnym Instytucjom Finansującym 

Instytucja Pośrednicząca (IP) – Minister Gospodarki, zatwierdza dokumenty związane z realizacją 
pilotażu, nadzoruje prawidłowy przebieg oceny i wyboru projektów, uczestniczy w kontroli systemowej 
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IW oraz w kontrolach realizacji projektów na miejscu, uczestniczy w rozpatrywaniu środków 
odwoławczych zgodnie z procedurą odwoławczą zatwierdzoną przez IZ, może uczestniczyć w pracach 
Komisji Konkursowej i Panelu Ekspertów (w formie obserwatora). Akceptuje listę rankingową 
projektów zawierającą listę projektów rekomendowanych do wsparcia i listę projektów 
nierekomendowanych do wsparcia. 

Instytucja Zarządzająca (IZ) – Minister Rozwoju Regionalnego, uczestniczy w kontroli systemowej IW i 
IP, może uczestniczyć w pracach Komisji Konkursowej i Panelu Ekspertów (w formie obserwatora). 
Zatwierdza ostatecznie listę rankingową projektów. 

Regionalne Instytucje Finansujące (RIF) – Przeprowadzają kontrole na miejscu realizacji projektów 
i/lub obsługują projekty w zakresie wprowadzania zmian do umów oraz rozliczania projektów. 

Komisja Konkursowa (KK) – komisja złożona z ekspertów zewnętrznych i pracowników IW, 
przewodniczącego oraz sekretarza. Eksperci zewnętrzni powoływani są do oceny projektów w oparciu o 
kryteria ustalone przez IW we współpracy z IP/IZ. KK ocenia projekty na podstawie dokumentów 
przedstawionych przez wnioskodawcę zgodnie z obowiązującymi kryteriami oceny zatwierdzonymi 
przez Komitet Monitorujący. Wynikiem prac Komisji Konkursowej jest lista rankingowa projektów 
uwzględniająca liczbę punktów przyznaną przez ekspertów. 

Panel ekspertów (PE) – Panel złożony z przedstawicieli organizacji zrzeszających przedsiębiorców oraz 
ekspertów w zakresie znajomości rynku i finansów. Panel ekspertów dokonuje wyboru projektów 
rekomendowanych do dofinansowania spośród projektów pozytywnie zaopiniowanych przez KK w 
oparciu o obowiązujące kryteria oceny zatwierdzone przez Komitet Monitorujący. PE obraduje na 
posiedzeniach, w ramach których wnioskodawcy dokonują prezentacji swoich projektów. Członkowie 
panelu ekspertów mają możliwość uzyskiwania wyjaśnień od wnioskodawcy co do prezentowanego 
projektu. Posiedzenia panelu ekspertów są protokołowane / nagrywane. 

Na podstawie wyników prac panelu oraz liczby punktów uzyskanych przez Wnioskodawców w ocenie 
merytorycznej fakultatywnej ustalana jest lista projektów rekomendowanych do wsparcia. 

Dokumenty: 

Wniosek o dofinansowanie – przygotowany przez wnioskodawcę zgodnie z Instrukcją wypełniania 
wniosku, na określonym formularzu zamieszczonym w powszechnie dostępnej sieci informatycznej. 
Wniosek zawiera opis planowanego przedsięwzięcia, w tym m. in. dane wnioskodawcy, opis zasobów, 
cel realizacji projektu, planowane działania, oczekiwane rezultaty, uproszczony budżet wraz z 
wyszczególnieniem kategorii wydatków kwalifikowanych i źródłami finansowania. 

Biznes plan – dokument stanowiący rozwinięcie i uzupełnienie informacji zawartych we wniosku o 
dofinansowanie składany przez wnioskodawcę po wstępnym zaakceptowaniu projektu przez KK. 
Zawiera dokładny opis planowanego przedsięwzięcia, w tym m. in. cel realizacji projektu, dane 
przedsiębiorstwa, opis środków trwałych/usług planowanych do nabycia, uzasadnienie wskaźników 
produktu i rezultatu, szczegółowy budżet wraz z wyszczególnieniem kategorii wydatków 
kwalifikowanych i źródłami finansowania. Niezbędny do oceny ekonomicznej przedsięwzięcia pod 
kątem m. in. opłacalności ekonomicznej.. 

Dokument patentowy bądź dowód dokonania zgłoszenia w celu uzyskania patentu i kopia sprawozdania 
o stanie techniki bądź równoważny dokument uzyskany w procedurze zagranicznej potwierdzający 
spełnienie kryterium nowości, poziomu wynalazczości oraz przydatności do przemysłowego stosowania. 

Dokument potwierdzający prawo wnioskodawcy do wyłącznego korzystania z wynalazku. 

Prezentacja wnioskodawcy – prezentacja przygotowywana przez wnioskodawcę i prezentowana przed 
panelem ekspertów. Zakres tematyczny prezentacji obejmuje zagadnienia oceniane przez panel 
ekspertów. Wydruk prezentacji stanowi integralną część projektu. 

Ocena projektu: 

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie w Generatorze Wniosków wraz z biznes planem 
projektu. Po wprowadzeniu wniosku do Generatora Wniosków wnioskodawca składa wersje papierową 
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do PARP. Wniosek podlega rejestracji przez IW poprzez wprowadzenie go do centralnego systemu i 
nadanie numeru.  

Komisja Konkursowa na podstawie wypełnionego wniosku oraz biznes planu dokonuje oceny projektów 
według kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący. Każdy z projektów oceniany jest przez 
2 ekspertów z danej branży. Określone kryteria są oceniane przez pracowników IW. Na podstawie 
przeprowadzonej oceny do dalszego etapu wyłonione zostają najlepsze projekty (zgodnie z listą 
rankingową), które w ocenie merytorycznej fakultatywnej uzyskały co najmniej 50 punktów. W 
przypadku, gdy wartość wnioskowanego wsparcia w tych projektach przekracza 150% budżetu 
dostępnego w ramach konkursu IW po uzyskaniu akceptacji IP i IZ może podnieść liczbę punktów 
niezbędną, aby projekt przeszedł do następnego etapu oceny. 

Wnioskodawcy, którzy znajdują się na liście rankingowej projektów rekomendowanych do 
dofinansowania przygotowują prezentację projektu na posiedzenie Panelu Ekspertów.  

Panel Ekspertów (możliwa jest organizacja pracy panelu na kilku równoległych posiedzeniach) 
dokonuje oceny projektów w oparciu o przyjęte założenia. 

Ostateczna lista rankingowa zawierająca listę projektów rekomendowanych do dofinansowania oraz listę 
projektów nierekomendowanych do dofinansowania jest generowana na podstawie sumy punktów 
uzyskanej w ocenie merytorycznej fakultatywnej i Panelu Ekspertów. Lista rankingowa projektów 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 oraz informuje pisemnie o wynikach oceny wszystkich wnioskodawców. 

Po uzyskaniu przez wnioskodawcę informacji o zatwierdzeniu wniosku do dofinansowania wniosek 
podlega weryfikacji formalnej oraz ewentualnym uzupełnieniom formalnym niezbędnym do podpisania 
umowy.  

Czas oceny wniosków 

Okres od zamknięcia naboru wniosków do poinformowania wnioskodawców o liście projektów 
przekazanych do Panelu Ekspertów wynosi 2 miesiące. Wnioskodawcy mają minimum 7 dni 
kalendarzowych na przygotowanie prezentacji projektu i przekazanie jej do PARP. Posiedzenia Panelu 
Ekspertów powinny zakończyć się w ciągu 4 miesięcy od zamknięcia naboru wniosków. Ostateczne 
wyniki oceny publikowane są w terminie około 5 miesięcy od zamknięcia naboru wniosków o 
dofinansowanie. 

Nabór wniosków – w trybie konkursowym. Przewidziano jeden konkurs pilotażowy. 

Tryb odwoławczy – zgodnie z procedurą odwoławczą zatwierdzoną przez IZ. 

Tryb indywidualny  – nie dotyczy. 
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Priorytet 5 – Dyfuzja innowacji 
 

Działanie 5.1 – Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym 

Opis podmiotów systemu wdrażania 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 (jeśli 
dotyczy). 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.  

Instytucja Wdrażająca (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 złożonej 
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 rankingową zawierającą 
projekty rekomendowane i nierekomendowane do wsparcia, uczestniczy w rozpatrywaniu środków 
odwoławczych zgodnie z procedurą odwoławczą zatwierdzoną przez IZ, poświadcza wnioski o płatność, 
zleca dokonanie wypłaty środków na rzecz beneficjenta, przeprowadza wyrywkową kontrolę realizacji 
projektów na miejscu, organizuje szkolenia i warsztaty dla wnioskodawców oraz instytucji 
zaangażowanych w system wdrażania. 

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, może uczestniczyć w pracach Komisji 
Konkursowej, akceptuje listę rankingową zawierającą projekty rekomendowane i nierekomendowane do 
wsparcia przygotowaną przez Komisję Konkursową. 

Instytucja Zarządzająca (IZ) – Minister Rozwoju Regionalnego, zatwierdza dokumenty związane  
z realizacją działania, uczestniczy w kontroli systemowej IW i IP, może uczestniczyć w pracach Komisji 
Konkursowej, zatwierdza listę rankingową zawierającą projekty rekomendowane i nierekomendowane 
do wsparcia.  

Komisja Konkursowa (KK) - zespół oceniający wnioski o dofinansowanie, złożony z ekspertów, 
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 Komisji Konkursowej. Wynikiem prac KK jest lista rankingową 
zawierającą projekty rekomendowane i nierekomendowane 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 ogólnodostępnej sieci tele-informatycznej. Zawiera elementy niezbędne do jego oceny oraz 
wymagane z punktu widzenia monitorowania realizacji projektu, np.: wskaźniki produktu i rezultatu, 
wydatki kwalifikowane oraz wymagane załączniki i oświadczenia.  
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Studium wykonalności projektu - niezbędne do oceny ekonomicznej inwestycji 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. Informacja na temat minimalnych wymagań co do studium 
wykonalności znajduje się na stronie internetowej IW. 

Ocena projektu 

Wnioskodawcy mogą złożyć wniosek o dofinansowanie na jeden z niżej opisanych sposobów: 

1. Przesłanie formalnego potwierdzenia złożenia wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem 
systemu ePUAP z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy 
pomocy kwalifikowanego certyfikatu.  

2. Złożenie podpisanego wydruku wniosku o dofinansowanie wypełnionego w Generatorze 
Wniosków wraz z załącznikami do wniosku w formie papierowej (w przypadku braku 
elektronicznego bezpiecznego podpisu z certyfikatem kwalifikowanym). 

Wniosek wraz załącznikami podlega rejestracji przez IW poprzez wprowadzenie go do lokalnego 
systemu informatycznego i nadanie numeru. 

IW potwierdza spójność wszystkich złożonych przez wnioskodawcę dokumentów oraz przeprowadza 
ocenę formalną. Wnioskodawca, na wezwanie IW, może uzupełnić przedstawioną dokumentację 
projektową. Poprawny formalnie wniosek jest rejestrowany w krajowym systemie informatycznym  
i kierowany do oceny merytorycznej dokonywanej przez KK. W przypadku rozbieżności w ocenie, 
wniosek  jest  przedmiotem uzgodnień pomiędzy członkami oceniającymi, zgodnie z Regulaminem 
Komisji Konkursowej. KK może prosić wnioskodawców (wyłącznie za pośrednictwem IW) o 
dodatkowe informacje i wyjaśnienia niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia oceny merytorycznej. 

Wniosek musi spełnić 100% kryteriów formalnych i merytorycznych obligatoryjnych. O kolejności na 
liście rankingowej projektów rekomendowanych do dofinansowania decyduje liczba punktów 
uzyskanych na etapie oceny merytorycznej fakultatywnej. Warunkiem otrzymania rekomendacji do 
dofinansowania jest spełnienie wszystkich kryteriów obligatoryjnych oraz otrzymania minimalnej liczby 
punktów w zakresie spełnienia kryteriów merytorycznych fakultatywnych, określonej w Regulaminie 
Przeprowadzania Konkursu. W sytuacji, gdy przeznaczona na dany konkurs wartość alokacji nie będzie 
pozwalała na objęcie dofinansowaniem wszystkich projektów, które po ocenie merytorycznej 
fakultatywnej uzyskały jednakową liczbę punktów, o kolejności na liście rankingowej decydować będzie 
kryterium rozstrzygające I stopnia. W przypadku braku rozstrzygnięcia przy zastosowaniu kryterium I 
stopnia w następnej kolejności o pozycji projektu na liście rankingowej decyduje kryterium 
rozstrzygające II stopnia. 

Lista rankingowa zawierająca projekty rekomendowane i nierekomendowane do wsparcia jest 
przekazywana do akceptacji IP. Po akceptacji ww. listy IP przekazuje ją do zatwierdzenia IZ. Po 
zatwierdzeniu listy przez IZ 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. 

Czas oceny wniosków 

Poinformowanie wnioskodawców o wynikach oceny następuje w terminie około 4 miesięcy od daty 
zamknięcia naboru wniosków. W przypadku wniosków wymagających ewentualnych 
uzupełnień/wyjaśnień okres dokonania oceny ulega odpowiednio wydłużeniu. 

Nabór wniosków  

W trybie konkursowym – nabór prowadzony do wyczerpania alokacji na dany konkurs, jednakże nie 
później niż do daty wskazanej w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie. 

Tryb odwoławczy 
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Zgodnie z procedurą odwoławczą zatwierdzoną przez IZ, stanowiącą załącznik do Szczegółowego opisu 
osi prioryterowych PO IG. 

Tryb indywidualny 

Nie dotyczy.  

 

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. Systemowe Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. Systemowy Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Indywidualne projekty: Instytutu Wzornictwa Przemysłowego oraz Akademickich Inkubatorów 
Przedsiębiorczości, umieszczonymi na Liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, zgodnie z Załącznikiem nr 4.5 Lista projektów 
indywidualnych. 

System wyboru projektów w trybie konkursowym 

Opis podmiotów systemu wdrażania 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.  

Instytucja Wdrażająca (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 
złożonej 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 rankingową zawierającą projekty rekomendowane  
i nierekomendowane do wsparcia, uczestniczy w rozpatrywaniu środków odwoławczych zgodnie z 
procedurą odwoławczą zatwierdzoną przez IZ, poświadcza wnioski o płatność, zleca dokonanie wypłaty 
środków na rzecz beneficjenta, przeprowadza wyrywkową kontrolę realizacji projektów na miejscu, 
organizuje szkolenia i warsztaty dla wnioskodawców i beneficjentów oraz instytucji zaangażowanych w 
system wdrażania.  

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, może uczestniczyć w pracach Komisji 
Konkursowej, akceptuje listę rankingową projektów.  

Instytucja Zarządzająca (IZ) – Minister Rozwoju Regionalnego, zatwierdza dokumenty związane  
z realizacją działania, uczestniczy w kontroli systemowej IW i IP, może uczestniczyć w pracach Komisji 
Konkursowej, zatwierdza listę rankingową projektów.  

Komisja Konkursowa (KK) – zespół oceniający wnioski o dofinansowanie, złożony z ekspertów, 
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 Komisji Konkursowej. Wynikiem prac KK jest lista rankingowa zawierająca projekty 
rekomendowane i nierekomendowane do wsparcia. 
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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 budżet 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 bieżąco 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 rozbieżności  
w ocenie wniosek  jest  przedmiotem uzgodnień pomiędzy członkami oceniającymi na najbliższym 
posiedzeniu KK, a w przypadku braku osiągnięcia jednomyślności wniosek jest przekazywany do oceny 
trzeciemu członkowi oceniającemu KK KK może 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 budżet nie wystarczy na udzielenie wsparcia wszystkim pozytywnie 
ocenionym projektom, wsparcie uzyskują projekty, które spełniają najwięcej kryteriów merytorycznych 
fakultatywnych.  

Lista rankingowa projektów składająca się z listy projektów rekomendowanych do dofinansowania  
i listy projektów nierekomendowanych do dofinansowania jest kierowana do akceptacji IP. Po 
akceptacji, IP przekazuje listę do zatwierdzenia IZ. Po zatwierdzeniu listy przez IZ, 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. 

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 priorytetowych PO IG. 

Tryb indywidualny 

Nie dotyczy. 
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Realizacja projektów systemowych PARP i UP RP  

Opis podmiotów systemu wdrażania  

Wnioskodawca – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Urząd Patentowy 
Rzeczypospolitej Polskiej (UP RP) 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.  

Instytucja Pośrednicząca (IP) – Minister Gospodarki, odpowiada za proces wyboru i realizacji projektu - 
zawarcie umowy o dofinansowanie, monitoring i rozliczenie realizowanych przez PARP i UP RP 
projektów. IP odpowiada za formalną i merytoryczną ocenę złożonej 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, 
zleca dokonanie wypłaty środków na rzecz beneficjenta, przeprowadza wyrywkową kontrolę realizacji 
projektu na miejscu, odpowiada za przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi instytucjami w 
systemie wdrażania oraz za system rejestracji wniosku o dofinansowanie, organizuje szkolenia i 
warsztaty dla beneficjenta oraz instytucji zaangażowanych w system wdrażania.  

Instytucja Zarządzająca (IZ) - Minister Rozwoju Regionalnego, zatwierdza dokumenty związane  
z realizacją działania, może uczestniczyć w pracach Komisji Oceny Projektów, zatwierdza projekty 
systemowe PARP i UP RP. 

Komisja Oceny Projektów (KOP) – pracownicy IP oraz ewentualnie eksperci uczestniczący w procesie 
oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie. W pracach KOP mogą również 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, 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 ogólnodostępnej sieci tele-informatycznej. Wniosek zawiera opis planowanego przedsięwzięcia, w 
tym m.in.: dane wnioskodawcy, cel realizacji projektu, planowane działania, oczekiwane rezultaty, 
wstępny budżet 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 może 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 
niezbędne do podpisania umowy. Podpisanie umowy przez beneficjenta następuje w siedzibie IP lub 
umowa jest przesyłana wnioskodawcy do podpisu pocztą.  

Czas oceny wniosków 
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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 28 lipca 2010 
r. w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitoringu projektów indywidualnych. 

Opis podmiotów systemu wdrażania  

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.. 

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 złożonej 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, zleca dokonanie wypłaty środków na rzecz beneficjenta, 
przeprowadza wyrywkową kontrolę realizacji projektów na miejscu, odpowiada za przepływ informacji 
pomiędzy poszczególnymi instytucjami w systemie wdrażania oraz za system rejestracji wniosków, 
organizuje szkolenia i warsztaty dla beneficjentów oraz instytucji zaangażowanych w system wdrażania.  

Instytucja Zarządzająca (IZ) - Minister Rozwoju Regionalnego, zatwierdza dokumenty związane  
z realizacją działania, może uczestniczyć w pracach Komisji Oceny Projektów, zatwierdza projekty 
indywidualne IWP i AIP.  

Komisja Oceny Projektów (KOP) – pracownicy IP oraz ewentualnie eksperci uczestniczący w procesie 
oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie. W pracach KOP mogą również 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, 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 ogólnodostępnej sieci tele-informatycznej. Wniosek zawiera opis planowanego przedsięwzięcia, w 
tym m.in.: dane wnioskodawcy, cel realizacji projektu, planowane działania/zakupy, oczekiwane 
rezultaty, wstępny budżet wraz z wyszczególnieniem kategorii wydatków kwalifikowanych i źródłami 
finansowania.  
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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. 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 może 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 (pre-
umowie).  

Tryb odwoławczy   

Nie dotyczy. 

 

Działanie 5.3 – Wspieranie ośrodków innowacyjności 

W ramach działania 5.3 wspierane będą tylko projekty indywidualne umieszczone na Liście projektów 
indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, zgodnie z 
Załącznikiem nr 4.5 Lista projektów indywidualnych. 

System wyboru projektów 

Zgodnie z trybem przewidzianym w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 28 lipca 2010 
r. w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitoringu projektów indywidualnych. 

Opis podmiotów systemu wdrażania  

Wnioskodawca – przygotowuje wniosek o wsparcie projektu. Po akceptacji przez IZ projektu do 
wsparcia, wnioskodawca podpisuje umowę o udzielenie wsparcia.  

Beneficjent – wnioskodawca, który podpisał umowę o udzielenie wsparcia i realizuje projekt zgodnie 
z jej postanowieniami.  

Instytucja Wdrażająca (IW) – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), odpowiedzialna za 
proces oceny projektów, zawierania umów o udzielenie wsparcia, 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 
rankingową zawierającą projekty rekomendowane i nierekomendowane do wsparcia, poświadcza 
wnioski o płatność, zleca dokonanie wypłaty środków na rzecz beneficjenta, przeprowadza wyrywkową 
kontrolę realizacji projektów na miejscu, organizuje szkolenia i warsztaty dla beneficjentów oraz 
instytucji zaangażowanych w system wdrażania. 
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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, może 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, może uczestniczyć w pracach Komisji 
Oceny Projektów. Zatwierdza projekt indywidualny do wsparcia. 

Komisja Oceny Projektów (KOP) – pracownicy IW oraz eksperci uczestniczący w procesie oceny 
formalnej i merytorycznej nadesłanych wniosków. Eksperci powoływani są do oceny projektów w 
oparciu o kryteria ustalone przez IW we współpracy z IP/IZ. W pracach KOP mogą również 
uczestniczyć przedstawiciele IP i IZ. KOP ocenia wniosek o wsparcie projektu wraz z załącznikami w 
oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitrujący. Wynikiem prac KOP jest rekomendacja 
projektu do wsparcia.  

Dokumenty 

Wniosek o wsparcie projektu – wniosek o wsparcie projektu, przygotowany przez wnioskodawcę 
zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku, na formularzu zamieszczonym w ogólnodostępnej sieci tele-
informatycznej. Wniosek zawiera opis planowanego przedsięwzięcia, w tym m.in.: dane wnioskodawcy, 
cel realizacji projektu, planowane działania, oczekiwane rezultaty, budżet 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 ten stanowi załącznik do wniosku o wsparcie projektu. 

Ocena projektu 

Wnioskodawca przesyła wniosek o wsparcie projektu 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 może 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.  

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 udzielenie wsparcia. 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  
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Wnioskodawcy znajdujący się na liście projektów indywidualnych przekazują do IW wnioski  
o wsparcie projektu w terminie określonym w umowie dotyczącej przygotowania projektu (pre-
umowie). Wnioskodawcy z listy rezerwowej projektów indywidualnych mogą złożyć wniosek  
o wsparcie projektu wyłącznie po powiadomieniu przez IW, że w ramach dostępnej na działanie 
alokacji, uwolniły się środki pozwalające na realizację projektu wnioskodawcy.  

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy. 

 

Działanie 5.4 – Zarządzanie własnością intelektualną 

Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej 

System wyboru projektów dla przedsiębiorców 

Opis podmiotów systemu wdrażania działania 5.4:  

Wnioskodawca – przygotowuje i przesyła wniosek o dofinansowanie do właściwej RIF. 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.  

Instytucja Wdrażająca (IW) – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) – odpowiada za 
proces prawidłowej realizacji Podziałania 5.4.1 PO IG w zakresie powierzonych zadań. Powołuje 
członków Komisji Konkursowych w Regionalnych Instytucjach Finansujących. Weryfikuje 
przygotowane przez Regionalne Instytucje Finansujące protokoły z oceny Komisji Konkursowych 
zawierające listy rankingowe projektów rekomendowanych do dofinansowania, które następnie 
przekazuje IP do akceptacji, może uczestniczyć w pracach Komisji Konursowych, uczestniczy w 
rozpatrywaniu środków odwoławczych zgodnie z procedurą odwoławczą zatwierdzoną przez IZ. 
Przeprowadza wyrywkową kontrolę realizacji projektów na miejscu. Weryfikuje wnioski beneficjentów 
o płatność przekazane przez RIF po wstępnej weryfikacji i zleca dokonanie wypłaty środków na rzecz 
beneficjenta. 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 wyboru projektów zatwierdzonymi przez Komitet 
Monitorujący PO IG. Zapewnia obsługę Komisji Konkursowej (KK), przygotowuje i przekazuje do IW 
listy rankingowe projektów, weryfikuje dokumenty dostarczone przez wnioskodawcę na etapie 
podpisywania umowy o dofinansowanie, przygotowuje i podpisuje umowy o dofinansowanie. 
Przyjmuje, weryfikuje i przekazuje do IW wnioski beneficjentów o płatność. Prowadzi monitoring 
realizowanych projektów. Uczestniczy w realizacji działań informacyjnych i promocyjnych. 

Instytucja Pośrednicząca (IP) –– Minister Gospodarki, nadzoruje prawidłowość procesu wyboru  
i realizacji projektów – w szczególności akceptuje dokumenty związane z realizacją Podziałania, 
uczestniczy w kontroli systemowej IW oraz w kontrolach realizacji projektów na miejscu, może 
uczestniczyć w pracach Komisji Konkursowej. Akceptuje przekazywane przez IW listy rankingowe 
projektów, przygotowane w wyniku prac Komisji Konkursowych w Regionalnych Instytucjach 
Finansujących. Uczestniczy w ewaluacji wdrażania poddziałania 5.4.1 PO IG. 

Instytucja Zarządzająca (IZ) – Minister Rozwoju Regionalnego, zatwierdza dokumenty związane  
z realizacją poddziałania, uczestniczy w kontroli systemowej IW i IP, może uczestniczyć w pracach 
Komisji Konkursowej. Zatwierdza przekazywane przez IP  listy rankingowe projektów, przygotowane w 
wyniku prac Komisji Konkursowych w Regionalnych Instytucjach Finansujących. 

Komisja Konkursowa (KK) – zespół oceniający projekty, którego zadaniem jest ocena merytoryczna 
wniosków poprawnych formalnie, powoływany w każdej RIF. Skład osobowy KK jest proponowany 
przez RIF i zatwierdzany przez Prezesa PARP w porozumieniu z IP. Komisja Konkursowa składa się   
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z pracowników RIF oraz fakultatywnie przedstawicieli IW, IP i IZ. Ocena wniosków odbywa się w 
oparciu o kryteria przyjęte dla każdego działania przez Komitet Monitorujący PO IG, zgodnie z 
zasadami określonymi w Regulaminie Komisji Konkursowej. Wynikiem prac KK jest lista rankingowa 
projektów składająca się z listy projektów rekomendowanych do dofinansowania oraz listy projektów 
nierekomendowanych do dofinansowania. Protokół wraz z listą rankingową projektów przekazywany 
jest do weryfikacji IW, z częstotliwością określoną w obowiązujących procedurach obsługi Poddziałania 
5.4.1 PO IG. Lista rankingowa projektów akceptowana jest przez IP, a następnie przekazywana do  
zatwierdzenia przez 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, oczekiwane rezultaty, budżet wraz z wyszczególnieniem kategorii wydatków 
kwalifikowanych i źródłami finansowania oraz niezbędne załączniki.  

Ocena projektu 

Złożenie wniosku o dofinansowanie w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie oraz jego ocena odbywa 
się zgodnie z zasadami danego konkursu, zawartymi w Regulaminie Przeprowadzania Konkursu. 

W RIF dokonywana jest ocena formalna wniosków o dofinansowanie, przeprowadzana metodą „zero-
jedynkową” w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący. Wniosek o dofinansowanie 
podlega ocenie formalnej, przeprowadzanej przez dwóch pracowników RIF. Jeśli wnioskodawca oraz 
jego projekt spełnia kryteria oceny formalnej, lecz wniosek wymaga poprawy/uzupełnienia, RIF zwraca 
się do wnioskodawcy z prośbą o dokonanie stosownych poprawek/uzupełnień. Po dokonaniu przez 
wnioskodawcę wymaganych poprawek/uzupełnień RIF weryfikuje ich poprawność.  

W przypadku nie spełnienia kryteriów w zakresie kwalifikowalności do Poddziałania 5.4.1 PO IG, RIF 
informuje przedsiębiorcę o braku możliwości dalszego ubiegania się o dofinansowanie. 

Wnioski poprawne pod względem formalnym są przekazywane członkom KK w celu dokonania oceny 
merytorycznej. Ocena merytoryczna przeprowadzana jest metodą „zero-jedynkową” w oparciu o 
kryteria merytoryczne obligatoryjne zatwierdzone przez Komitet Monitorujący. Jeden wniosek oceniany 
jest przez co najmniej dwie osoby. W przypadku, gdy ocena danego wniosku dokonana przez dwóch 
członków KK jest rozbieżna, członkowie oceniający mają obowiązek jej uzgodnienia na posiedzeniu 
KK, a w przypadku braku jednomyślności wniosek jest przekazywany do oceny trzeciemu członkowi 
oceniającemu.Wnioski o dofinansowanie spełniające wszystkie kryteria oceny formalnej i wszystkie 
kryteria merytoryczne obligatoryjne są wpisywane na listę rankingową projektów w części dotyczącej 
projektów rekomendowanych do dofinansowania.  

Projekty, które nie spełniają wszystkich kryteriów merytorycznych obligatoryjnych wpisywane są na 
listę rankingową projektów w części dotyczącej projektów nierekomendowanych do dofinansowania. 

Do dofinansowania rekomendowane są projekty pozytywnie ocenione, do wyczerpania środków 
finansowych przeznaczonych na daną rundę aplikacyjną. 

Lista rankingowa projektów zawierająca wnioski, dla których zakończono ocenę jest przekazywana do 
IW z częstotliwością określoną w Regulaminie KK. IW weryfikuje listę rankingową projektów  
i przekazuje do IP w celu akceptacji. IP akceptuje listę i przesyła do zatwierdzenia przez IZ. Po 
uzyskaniu za pośrednictwem IW informacji o zatwierdzeniu listy przez IZ, RIF informuje 
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wnioskodawcow o przyznaniu bądź odmowie przyznania wsparcia, a następnie przygotowuje  
i podpisuje z przedsiębiorcą umowę o dofinansowanie. 

Czas oceny wniosków 

Poinformowanie wnioskodawców o wynikach oceny  następuje w terminie około 4 miesięcy od daty 
złożenia kompletnego wniosku o dofinansowanie. 

Nabór wniosków  

W trybie konkursowym – nabór ciągły do wyczerpania alokacji na dany rok, lub do końca danego roku. 

Tryb odwoławczy 

Zgodnie z procedurą odwoławczą zatwierdzoną przez IZ, stanowiącą załącznik do Szczegółowego opisu 
osi priorytetowych PO IG. 

Tryb indywidualny 

Nie dotyczy. 

 

Poddziałanie 5.4.2 Popularyzacja wiedzy w zakresie własności intelektualnej  

Opis podmiotów systemu wdrażania 

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 Wdrażająca (IW) - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), odpowiada za 
proces oceny i wyboru projektów, zawieranie umów o dofinansowanie, monitoring i rozliczanie 
realizowanych przez Beneficjentów projektów. IW 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 rankingową zawierającą projekty 
rekomendowane i nierekomendowane do wsparcia, uczestniczy w rozpatrywaniu środków 
odwoławczych zgodnie z procedurą odwoławczą zatwierdzoną przez IZ, poświadcza wnioski o 
płatność, zleca dokonanie wypłaty środków na rzecz beneficjenta, przeprowadza wyrywkową kontrolę 
realizacji projektów na miejscu, organizuje szkolenia i warsztaty dla beneficjentów oraz instytucji 
zaangażowanych w system wdrażania. 

Instytucja Pośrednicząca (IP) - Minister Gospodarki, nadzoruje prawidłowy przebieg wyboru i realizacji 
projektów - akceptuje dokumenty związane z realizacją działania, może 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, może uczestniczyć w pracach Komisji Konkursowej, zatwierdza listę rankingową 
projektów.  

Komisja Konkursowa (KK) - zespół oceniający wnioski o dofinansowanie, złożony z ekspertów, 
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 Komisji Konkursowej. Wynikiem prac KK jest lista projektów rankingowa projektów 
zawierającą projekty rekomendowane i nierekomendowane do wsparcia. 

Dokumenty 

Wniosek o dofinansowanie - wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, przygotowany przez 
wnioskodawcę zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku, zamieszczonym w ogólno dostępnej sieci 
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tele-informatycznej. Wniosek zawiera opis planowanego przedsięwzięcia, w tym m.in.: dane 
wnioskodawcy, cel realizacji projektu, planowane działania/zakupy, oczekiwane rezultaty, wstępny 
budżet 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 bieżąco 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 rozbieżności w ocenie wniosek jest przedmiotem uzgodnień pomiędzy członkami 
oceniającymi na najbliższym posiedzeniu KK, a w przypadku braku osiągnięcia jednomyślności 
wniosek jest przekazywany do oceny trzeciemu członkowi oceniającemu KK. 

KK może 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 budżet nie wystarczy na udzielenie wsparcia wszystkim pozytywnie 
ocenionym projektom, wsparcie uzyskują projekty, które spełniają najwięcej kryteriów merytorycznych 
fakultatywnych.  

Lista rankingowa projektów składająca się z listy projektów rekomendowanych do dofinansowania  
i listy projektów nierekomendowanych do dofinansowania jest kierowana do akceptacji IP. Po 
akceptacji, IP przekazuje listę do zatwierdzenia IZ. Po zatwierdzeniu przez IZ, 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. 

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 priorytetowych PO IG. 
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Priorytet 6 – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym 
 

Działanie 6.1 – Paszport do eksportu41 

System wyboru projektów w trybie konkursowym 

Opis podmiotów systemu wdrażania Działania 6.1 PO IG 

Wnioskodawca – przygotowuje wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami i składa go w 
odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie, zgodnie z Regulaminem Przeprowadzania Konkursu.  

Beneficjent – wnioskodawca, który podpisał umowę o dofinansowanie i realizuje projekt zgodnie  
z jej postanowieniami.  

Instytucja Wdrażająca (IW) – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) – odpowiada za 
proces prawidłowej realizacji Działania 6.1 PO IG w zakresie powierzonych zadań. Powołuje członków 
Komisji Konkursowych w Regionalnych Instytucjach Finansujących. Weryfikuje przygotowane przez 
Regionalne Instytucje Finansujące protokoły z oceny Komisji Konkursowych zawierające listy 
rankingowe projektów rekomendowanych do dofinansowania, które następnie przekazuje IP do 
akceptacji, może uczestniczyć w pracach Komisji Konkursowych, uczestniczy w rozpatrywaniu 
środków odwoławczych zgodnie z procedurą odwoławczą zatwierdzoną przez IZ. Przeprowadza 
wyrywkową kontrolę realizacji projektów na miejscu. Weryfikuje wnioski beneficjentów o płatność 
przekazane przez RIF po wstępnej weryfikacji i zleca dokonanie wypłaty środków na rzecz beneficjenta. 
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 wyboru projektów zatwierdzonymi przez Komitet 
Monitorujący PO IG. Zapewnia obsługę Komisji Konkursowej (KK), przygotowuje i przekazuje do IW 
listy rankingowe projektów, weryfikuje dokumenty dostarczone przez wnioskodawcę na etapie 
podpisywania umowy o dofinansowanie, przygotowuje i podpisuje umowy o dofinansowanie. 
Przyjmuje, weryfikuje i przekazuje do IW wnioski beneficjentów o płatność. Prowadzi monitoring 
realizowanych projektów. Uczestniczy w realizacji działań informacyjnych i promocyjnych. 

Instytucja Pośrednicząca (IP) - Minister Gospodarki, nadzoruje prawidłowość procesu wyboru  
i realizacji projektów – w szczególności akceptuje dokumenty związane z realizacją Działania, 
uczestniczy w kontroli systemowej IW oraz w kontrolach realizacji projektów na miejscu, może 
uczestniczyć w pracach Komisji Konkursowej. Akceptuje przekazywane przez IW listy rankingowe 
projektów, przygotowane w wyniku prac Komisji Konkursowych w Regionalnych Instytucjach 
Finansujących. Uczestniczy w ewaluacji wdrażania Działania 6.1 PO IG. 

Instytucja Zarządzająca (IZ) - Minister Rozwoju Regionalnego, zatwierdza dokumenty związane  
z realizacją Działania, uczestniczy w kontroli systemowej IW i IP, może uczestniczyć w pracach 
Komisji Konkursowych. Zatwierdza przekazywane przez IP  listy rankingowe projektów, przygotowane 
w wyniku prac Komisji Konkursowych w Regionalnych Instytucjach Finansujących. 

Komisja Konkursowa (KK) – zespół oceniający projekty, którego zadaniem jest ocena merytoryczna 
wniosków poprawnych formalnie, powoływany w każdej RIF. Skład osobowy KK jest proponowany 
przez RIF i zatwierdzany przez Prezesa PARP w porozumieniu z IP. Komisja Konkursowa składa się   
z pracowników RIF oraz fakultatywnie przedstawicieli IW, IP i IZ. Ocena wniosków odbywa się w 
oparciu o kryteria przyjęte dla każdego działania przez Komitet Monitorujący PO IG, zgodnie z 
zasadami określonymi w Regulaminie Komisji Konkursowej. Wynikiem prac KK jest lista rankingowa 
projektów składająca się z listy projektów rekomendowanych do dofinansowania oraz listy projektów 
nierekomendowanych do dofinansowania. Protokół wraz z listą rankingową projektów przekazywany 
jest do weryfikacji IW, z częstotliwością określoną w obowiązujących procedurach obsługi Działania 

                                                 
41 Użyte w całym opisie  słowa „eksport/eksporter” oznaczają zarówno sprzedaż/sprzedającego na Jednolity Rynek 
Europejski (JRE) jak również eksport/eksportującego do państw spoza JRE. 
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6.1 PO IG. Lista rankingowa projektów akceptowana jest przez IP, a następnie przekazywana do  
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 

Wniosek o dofinansowanie wdrożenia Planu rozwoju eksportu – wniosek o dofinansowanie realizacji 
projektu, polegającego na wdrożeniu Planu rozwoju eksportu przygotowany przez wnioskodawcę 
zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku, na formularzu zamieszczonym w powszechnie dostępnej 
sieci teleinformatycznej składany wraz z Planem rozwoju eksportu, z zastrzeżeniem PRE opracowanego 
oraz pozytywnie zweryfikowanego w ramach projektu realizowanego w ramach I etapu działania 6.1 na 
podstawie przepisów rozporządzenia 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 2008 r. Nr 68, poz. 414, z 
późn. zm.).  Wniosek zawiera m.in.: informacje o działaniach planowanych do realizacji, budżet wraz z 
wyszczególnieniem kategorii wydatków kwalifikowanych i źródłami finansowania, wskaźniki produktu 
i rezultatu, informacje na temat zgodności realizacji projektu z politykami horyzontalnymi. Planowane 
do realizacji działania muszą być zgodne z rekomendacjami wynikającymi z Planu rozwoju eksportu. 
Wniosek powinien dotyczyć kompleksowego projektu proeksportowego służącego realizacji strategii 
eksportowej określonej w Planie rozwoju eksportu i zawierać tylko działania rekomendowane w Planie 
rozwoju eksportu. W okresie realizacji Działania 6.1 PO IG przedsiębiorca może jednokrotnie uzyskać 
dofinansowanie na wdrożenie Planu rozwoju eksportu. 

Plan rozwoju eksportu (PRE) – dokument stanowiący załącznik do wniosku o dofinansowanie, 
opracowany w wyniku usługi doradczej przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie wdrożenia 
Planu rozwoju eksportu. Koszt przygotowania Planu rozwoju eksportu mógł być objęty wsparciem w 
ramach I etapu Działania 6.1 PO na podstawie przepisów rozporządzenia 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 2008 r. Nr 68, poz. 414, z późn. zm.) przy czym plan ten może być 
zaktualizowany w wyniku usługi doradczej nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku 
lub w przypadku poniesienia go ze środków wnioskodawcy, może podlegać refundacji w ramach 
projektu. Plan rozwoju eksportu powinien zawierać elementy, o których mowa w § 44 ust. 3 
rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez 
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013  (Dz. U. z 2012 r., poz. 438 z późn. zm.) oraz w sposób 
kompleksowy  i długofalowy określać strategię proeksportową przedsiębiorcy (np. w celu wejścia na 
dany rynek – kompleksowe zaplanowanie działań do realizacji w kolejnych dwóch latach). Dokument 
powinien zawierać w szczególności: 

• analizę pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy, 

• wskazanie wybranych rynków docelowych działalności eksportowej, 

• badanie wybranych rynków docelowych, 

• opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania i prognozy 
rozszerzenia działalności przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez 
eksport, 

• analizę SWOT dla eksportu każdego rodzaju produktu/usługi na każdym z planowanych rynków 
docelowych, 

• opis celów i strategii eksportowej, 

• rekomendację rozwoju działalności eksportowej, 
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• wskazanie i uzasadnienie wyboru działań do realizacji przez przedsiębiorcę, spośród 
wymienionych w punkcie 14 lit. c-f karty działania 6.1), 

• szacowaną wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych do 
zrealizowania opracowanej strategii,  

• wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej; 

• datę sporządzenia Planu rozwoju eksportu przez wykonawcę, 

• datę zatwierdzenia Planu rozwoju eksportu przez Beneficjenta, 

• podpis Beneficjenta lub osoby upoważnionej do reprezentowania Beneficjenta (pełnomocnika) i 
wykonawcy, 

• pieczątkę Beneficjenta lub osoby upoważnionej do reprezentowania Beneficjenta (pełnomocnika) 
i wykonawcy oraz pieczątkę firmową Beneficjenta i wykonawcy.  

Ocena projektu 
 

Złożenie wniosku w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie oraz jego ocena odbywa się zgodnie z 
zasadami danego konkursu, zawartymi w Regulaminie Przeprowadzania Konkursu. 

Wniosek musi dotyczyć projektu polegającego na wdrożeniu Planu rozwoju eksportu: 

a) sporządzonego nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie 
wsparcia lub 

b) opracowanego oraz pozytywnie zweryfikowanego w ramach projektu realizowanego w ramach 
I etapu działania 6.1 na podstawie przepisów rozporządzenia 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 2008 r. Nr 68, poz. 414, z późn. zm.),  przy czym plan ten może być zaktualizowany 
w wyniku usługi doradczej nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o 
udzielenie wsparcia 

przy wykorzystaniu co najmniej dwóch działań spośród możliwych do wyboru w ramach Działania 6.1 
PO IG przy czym jednym z nich musi być działanie wskazane w punkcie 14 ust. 2 lit. c-f karty działania 
6.1 zgodnie z rekomendacjami wynikającymi z Planu rozwoju eksportu. W RIF dokonywana jest ocena 
formalna wniosków o dofinansowanie, przeprowadzana metodą „zero-jedynkową” w oparciu o kryteria 
zatwierdzone przez Komitet Monitorujący.  Jeśli wnioskodawca oraz jego projekt spełnia kryteria oceny 
formalnej, lecz wniosek lub załączniki wymagają poprawy/uzupełnienia, RIF zwraca się do 
wnioskodawcy z prośbą o dokonanie stosownych poprawek/uzupełnień. Po dokonaniu przez 
wnioskodawcę wymaganych poprawek/uzupełnień RIF weryfikuje ich poprawność. W przypadku nie 
spełnienia kryteriów w zakresie kwalifikowalności do Działania 6.1 PO IG, RIF informuje 
przedsiębiorcę o braku możliwości dalszego ubiegania się o dofinansowanie. 

Wnioski poprawne pod względem formalnym są przekazywane członkom KK w celu dokonania oceny 
merytorycznej. Jeden wniosek oceniają co najmniej dwie osoby. Ocena merytoryczna dokonywana jest 
metodą „zero-jedynkową” na podstawie kryteriów merytorycznych obligatoryjnych zatwierdzonych 
przez Komitet Monitorujący.  

W przypadku wniosków, wdrażających działania z Planu rozwoju eksportu opracowanego oraz 
pozytywnie zweryfikowanego w ramach projektu realizowanego w ramach I etapu działania 6.1 na 
podstawie przepisów rozporządzenia 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 2008 r. Nr 68, poz. 414, z 
późn. zm.), lub zaktualizowanego Planu rozwoju eksportu przygotowanego w wyniku usługi doradczej 
nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia, w przypadku 
spełnienia wszystkich kryteriów oceny formalnej i wszystkich kryteriów merytorycznych 
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obligatoryjnych, wniosek jest wpisywany na listę rankingową projektów, w części dotyczącej projektów 
rekomendowanych do dofinansowania.  

W odniesieniu do pozostałych wniosków, w przypadku spełnienia wszystkich kryteriów oceny formalnej  
i wszystkich kryteriów merytorycznych obligatoryjnych, wnioski podlegają ocenie w zakresie kryteriów 
fakultatywnych i rozstrzygających I oraz II stopnia zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący. W 
przypadku spełnienia wszystkich kryteriów oceny formalnej i wszystkich kryteriów merytorycznych 
obligatoryjnych wniosek jest wpisywany na listę rankingową projektów w części dotyczącej projektów 
rekomendowanych do dofinansowania. O kolejności na liście rankingowej projektów rekomendowanych 
do dofinansowania decyduje liczba spełnionych kryteriów fakultatywnych. W sytuacji, gdy 
przeznaczona na dany konkurs wartość alokacji nie będzie pozwalała na objęcie dofinansowaniem 
wszystkich projektów, które spełniły jednakową liczbę kryteriów fakultatywnych o kolejności na liście 
rankingowej oprócz liczby spełnionych kryteriów fakultatywnych decydować będzie kryterium 
rozstrzygające I stopnia. W przypadku braku rozstrzygnięcia przy zastosowaniu kryterium I stopnia w 
następnej kolejności o pozycji projektu na liście rankingowej decyduje kryterium rozstrzygające II 
stopnia.  

Projekty, które nie spełniają wszystkich kryteriów merytorycznych obligatoryjnych wpisywane są na 
listę rankingową projektów w części dotyczącej projektów nierekomendowanych do dofinansowania.  

Do dofinansowania rekomendowane są projekty pozytywnie ocenione, do wyczerpania środków 
finansowych przeznaczonych na daną rundę aplikacyjną. Listy rankingowe projektów przekazywane są 
do IW. IW weryfikuje listy rankingowe projektów i przekazuje do IP w celu akceptacji. Zaakceptowane 
przez IP listy przekazywane są do zatwierdzenia przez IZ. Po uzyskaniu za pośrednictwem IW 
informacji o zatwierdzeniu list przez IZ, RIF przygotowuje i podpisuje z przedsiębiorcą umowę  
o dofinansowanie wdrożenia Planu rozwoju eksportu. Okres realizacji ww. projektu nie może 
przekroczyć 24 miesięcy.  

Po zakończeniu realizacji projektu beneficjent składa wniosek o płatność do RIF. RIF weryfikuje 
wniosek o płatność i rekomenduje IW wypłatę środków na rzecz beneficjenta. IW dokonuje ponownej 
weryfikacji wniosku o płatność i zleca dokonanie wypłaty środków na rzecz beneficjenta. 

Czas oceny wniosków 

Poinformowanie wnioskodawców o wynikach oceny  następuje w terminie około 4 miesięcy od daty 
zamknięcia naboru wniosków. 

Nabór wniosków  

W trybie konkursowym – rundy aplikacyjne 

Tryb odwoławczy 

Zgodnie z procedurą odwoławczą zatwierdzoną przez IZ, stanowiącą załącznik do Szczegółowego opisu 
osi priorytetowych PO IG. 
 

Działanie 6.2 – Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych 
terenów inwestycyjnych 

W ramach działania 6.2 wspierane będą projekty : 

1. Systemowy 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 wdrażania 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 
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znajdującego się na liście rankingowej projektów rekomendowanych do wsparcia, realizuje projekt  
w oparciu o decyzję Ministra Gospodarki w sprawie realizacji projektu systemowego. 

Beneficjent – wnioskodawca, który na mocy decyzji Ministra Gospodarki w sprawie realizacji projektu 
systemowego, realizuje projekt zgodnie z postanowieniami ww. decyzji Ministra Gospodarki.  

Instytucja Pośrednicząca (IP) – Departament Wdrażania Programów Operacyjnych w Ministerstwie 
Gospodarki, odpowiada za proces wyboru i realizacji projektu - monitoring i rozliczenie realizowanego 
projektu systemowego. IP przeprowadza ocenę zgodności wniosku o dofinansowanie z obowiązującymi 
kryteriami formalnymi, współpracuje z wnioskodawcą w zakresie ewentualnych zmian/uzupełnień 
wniosku o dofinansowanie. Odpowiada za pracę ekspertów oraz Komisji Oceny Projektu. Weryfikuje i 
poświadcza wnioski o płatność, przeprowadza wyrywkową kontrolę realizacji projektu na miejscu. 
Odpowiada za przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi instytucjami w systemie wdrażania oraz 
za system rejestracji wniosków. Organizuje szkolenia i warsztaty dla beneficjenta oraz instytucji 
zaangażowanych w system wdrażania. Wydaje decyzję Ministra Gospodarki w sprawie realizacji 
projektu systemowego. 

Instytucja Zarządzająca (IZ) - Minister Rozwoju Regionalnego - zatwierdza dokumenty związane  
z realizacją działania, może uczestniczyć w pracach Komisji Oceny Projektu. Zatwierdza projekt 
systemowy do wsparcia. 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 uczestniczący w procesie 
oceny merytorycznej nadesłanego wniosku. Eksperci powoływani są do oceny projektu w oparciu o 
kryteria ustalone przez IP we współpracy z IZ. W pracach KOP mogą również 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 formularzu zatwierdzonym przez IŻ i 
przekazanym wnioskodawcy przez IP. Wniosek zawiera opis planowanego przedsięwzięcia, w tym m. 
in. dane wnioskodawcy, opis zasobów, cel realizacji projektu, planowane działania itp., oczekiwane 
rezultaty, budżet wraz z wyszczególnieniem kategorii wydatków kwalifikowanych i źródłami 
finansowania oraz niezbędne załączniki. 

Ocena projektów 

Wnioskodawca przesyła do IP wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej i elektronicznej.. W ciągu 
10 dni roboczych od daty wpływu do IP wniosek o dofinansowanie podlega weryfikacji, podczas której 
sprawdzane jest, czy przedsięwzięcie opisane we wniosku spełnia obowiązujące kryteria formalne. Jeśli 
wniosek o dofinansowanie wymaga poprawy/uzupełnienia pod względem formalnym, 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 może prosić wnioskodawcę o dodatkowe informacje  
i wyjaśnienia. Wnioskodawca na wezwanie IP uzupełnia przedstawioną dokumentację.  

Projekt wraz z rekomendacją KOP jest kierowany do zatwierdzenia IZ. 

Po zatwierdzeniu przez IZ projektu do wsparcia, IP przygotowuje decyzję Ministra Gospodarki w 
sprawie realizacji projektu systemowego i przekazuje ją do wiadomości IZ. Wnioskodawca dostarcza 
dokumenty niezbędne do podpisania decyzji Ministra Gospodarki.  

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. 
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Nabór wniosków  

Nie dotyczy. 

Tryb odwoławczy 

Nie dotyczy. 

 

System wyboru projektów w trybie konkursowym 

Opis podmiotów systemu wdrażania 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.. 

Instytucja Wdrażająca (IW) – Minister Gospodarki (MG), Departament Wdrażania Programów 
Operacyjnych (DPO) 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 rankingową zawierającą 
projekty rekomendowane i nierekomendowane do wsparcia. Uczestniczy w rozpatrywaniu środków 
odwoławczych zgodnie z procedurą odwoławczą zatwierdzoną przez IZ. Poświadcza wnioski o płatność, 
zleca dokonanie wypłaty środków na rzecz beneficjenta, przeprowadza wyrywkową kontrolę realizacji 
projektów na miejscu. Odpowiada za  system rejestracji wniosków.  

Instytucja Pośrednicząca (IP) - Minister Gospodarki, Departament Wdrażania Programów Operacyjnych 
(DPO), nadzoruje prawidłowy przebieg wyboru i realizacji projektów - uczestniczy w kontroli 
systemowej IW oraz w kontrolach realizacji projektów na miejscu, zatwierdzoną przez IZ, może 
uczestniczyć w pracach Komisji Konkursowej. Akceptuje listę projektów rankingową zawierającą 
projekty rekomendowane i nierekomendowane, 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, może uczestniczyć w pracach Komisji 
Konkursowej. Zatwierdza listę rankingową zawierającą projekty rekomendowane i nierekomendowane 
do wsparcia, przygotowaną w wyniku prac Komisji Konkursowej. 

Komisja Konkursowa – pracownicy IW (fakultatywnie pracownicy IP, IZ) oraz eksperci uczestniczący 
w procesie oceny merytorycznej wniosków oraz w procedurze odwoławczej. Eksperci 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 również uczestniczyć przedstawiciele IP i IZ. Wynikiem prac Komisji jest lista rankingową 
zawierającą projekty rekomendowane i nierekomendowane 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, budżet 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. 
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IW rejestruje wniosek w lokalnym systemie informatycznym i potwierdza spójność wszystkich 
złożonych przez wnioskodawcę dokumentów. Dokonuje również weryfikacji formalnej złożonych 
dokumentów. W przypadku braków formalnych wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia w przeciągu 
5 dni roboczych. Jeżeli 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 
„zero-jedynkowym” w zakresie kryteriów merytorycznych obligatoryjnych oraz - „punktowym”,  
w przypadku kryteriów merytorycznych fakultatywnych. W przypadku, gdy dostępny budżet nie 
wystarczy na dofinansowanie wszystkich pozytywnie ocenionych projektów, wsparcie uzyskują 
projekty, które uzyskają najwięcej punktów po ocenie kryteriów merytorycznych fakultatywnych. W 
sytuacji, gdy przeznaczona na dany konkurs wartość alokacji nie będzie pozwalała na objęcie 
dofinansowaniem wszystkich projektów, które po ocenie merytorycznej fakultatywnej uzyskały 
jednakową liczbę punktów, o kolejności na liście rankingowej decydować będzie kryterium 
rozstrzygające. 

Lista rankingowa projektów 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 

Poinformowanie wnioskodawców o wynikach oceny  następuje w terminie około 4 miesięcy od daty 
zamknięcia naboru wniosków 

Nabór wniosków  

W trybie konkursowym – rundy aplikacyjne. 

Tryb odwoławczy 

Zgodnie z procedurą odwoławczą zatwierdzoną przez IZ, stanowiącą załącznik do Szczegółowego opisu 
osi priorytetowych PO IG. 

Tryb indywidualny 

Nie dotyczy. 

 

Działanie 6.3 – Promocja turystycznych walorów Polski 

W ramach działania 6.3 realizowane będą tylko projekty systemowe Polskiej Organizacji Turystycznej. 

Podmioty systemu wdrażania 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.  

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, zleca dokonanie wypłaty środków na rzecz 
beneficjenta, przeprowadza wyrywkową kontrolę realizacji projektu na miejscu. Odpowiada za przepływ 
informacji pomiędzy poszczególnymi instytucjami w systemie wdrażania oraz za system rejestracji 
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wniosków. Organizuje szkolenia i warsztaty dla beneficjenta oraz instytucji zaangażowanych w system 
wdrażania.  

Instytucja Zarządzająca (IZ) - Minister Rozwoju Regionalnego - zatwierdza dokumenty związane  
z realizacją działania, może uczestniczyć w pracach Komisji Oceny Projektów. Zatwierdza projekt 
systemowy beneficjenta działania (POT). 

Komisja Oceny Projektów (KOP) – pracownicy IP oraz ewentualnie eksperci uczestniczący w procesie 
oceny merytorycznej nadesłanego wniosku. Eksperci powoływani są do oceny projektu w oparciu o 
kryteria ustalone przez IP we współpracy z IZ. W pracach Komisji mogą również 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, budżet 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. 

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 może prosić wnioskodawców o dodatkowe informacje  
i wyjaśnienia. Wnioskodawca na wezwanie IP może 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 
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W ramach działania 6.4 wspierane będą tylko projekty indywidualne umieszczone na Liście projektów 
indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, zgodnie 
z Załącznikiem nr 4.5 Lista projektów indywidualnych. 

System oceny projektów indywidualnych 

Zgodnie z trybem przewidzianym w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 28 lipca 2010 
r. w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych. 

Opis podmiotów systemu wdrażania  

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 Wdrażająca (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 złożonych dokumentów, zgodnie z kryteriami zatwierdzonymi przez Komitet 
Monitorujący PO IG, przygotowuje listę projektów rekomendowanych do wsparcia, zawiera umowę 
o dofinansowanie projektu po zatwierdzeniu przez IZ projektu do dofinansowania, prowadzi monitoring 
projektów po podpisaniu umowy w trybie i terminach określonych przez IZ, weryfikuje wnioski 
o płatność beneficjentów oraz rozlicza projekty, zleca dokonanie wypłaty środków na rzecz beneficjenta, 
przeprowadza wyrywkową kontrolę realizacji projektów na miejscu, organizuje szkolenia i warsztaty dla 
beneficjentów oraz instytucji zaangażowanych w system wdrażania.  

Instytucja Zarządzająca (IZ) – Minister Rozwoju Regionalnego - zatwierdza dokumenty związane 
z realizacją działania, uczestniczy w uczestniczy w roli obserwatora w pracach Komisji Oceny 
Projektów, zatwierdza listę rankingową projektów do dofinansowania, uczestniczy w kontroli 
systemowej IW, zatwierdza roczne plany kontroli  realizacji projektów przeprowadzanych przez IW, 
zatwierdza ewentualne zmiany w projekcie dotyczące zmiany beneficjenta, zakresu rzeczowego 
projektu, wartości projektu oraz miejsca jego realizacji. 

Komisja Oceny Projektów (KOP) – pracownicy IW oraz ewentualnie eksperci uczestniczący w procesie 
oceny merytorycznej nadesłanego wniosku. Eksperci powoływani są do oceny projektów w oparciu o 
kryteria ustalone przez IW we współpracy z IZ. W pracach KOP mogą również uczestniczyć 
przedstawiciele IZ w roli obserwatorów. 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, budżet 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.  
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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 może prosić wnioskodawców o dodatkowe 
informacje i wyjaśnienia. Wnioskodawca na wezwanie IW uzupełnia przedstawioną dokumentację.  

Projekty wraz z pozytywną rekomendacją KOP są kierowane 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 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 złożyć wniosek 
o dofinansowanie wyłącznie po powiadomieniu przez IW, że w ramach dostępnej na działanie alokacji, 
uwolniły się środki pozwalające na realizację projektu.  

Tryb odwoławczy 

Nie dotyczy 

 

Działanie 6.5 – Promocja polskiej gospodarki 

W ramach działania 6.5 realizowane będą dwa komponenty: 

1) projekt systemowy Ministerstwa Gospodarki w ramach poddziałania 6.5.1, 

2) projekty wybierane w trybie konkursowym w ramach poddziałania 6.5.2. 

System wdrażania projektu systemowego w poddziałaniu 6.5.1  

Ocena projektu systemowego MG 

Wnioskodawca – Departament Instrumentów Wsparcia w Ministerstwie Gospodarki (DIW). 
Przygotowuje wniosek i przesyła go do IP. Po  zatwierdzeniu przez IZ projektu znajdującego się na 
liście rankingowej projektów rekomendowanych do wsparcia, realizuje projekt w oparciu o decyzję 
Ministra Gospodarki w sprawie realizacji projektu systemowgo. 

Beneficjent – wnioskodawca, który na mocy decyzji Ministra Gospodarki w sprawie realizacji projektu 
systemowgo realizuje projekt zgodnie z postanowieniami ww. decyzji Ministra Gospodarki.  

Instytucja Pośrednicząca (IP) – Departament Wdrażania Programów Operacyjnych w Ministerstwie 
Gospodarki, odpowiada za proces wyboru i realizacji projektu - monitoring i rozliczenie projektu 
systemowego. IP przeprowadza ocenę zgodności wniosku o dofinansowanie z obowiązującymi 
kryteriami formalnymi, współpracuje z wnioskodawcą w zakresie ewentualnych zmian/uzupełnień 
wniosku o dofinansowanie. Odpowiada za pracę ekspertów oraz Komisji Oceny Projektu. Weryfikuje i 
poświadcza wnioski o płatność, przeprowadza wyrywkową kontrolę realizacji projektu na miejscu. 
Odpowiada za przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi instytucjami w systemie wdrażania oraz 
za system rejestracji wniosku. Organizuje szkolenia i warsztaty dla beneficjenta oraz instytucji 
zaangażowanych w system wdrażania. Wydaje decyzję Ministra Gospodarki w sprawie realizacji 
projektu systemowego. 
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Instytucja Zarządzająca (IZ) - Minister Rozwoju Regionalnego - zatwierdza dokumenty związane  
z realizacją działania, może uczestniczyć w pracach Komisji Oceny Projektu. Zatwierdza projekt 
systemowy do wsparcia. 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 uczestniczący w procesie 
oceny merytorycznej nadesłanego wniosku. Eksperci powoływani są do oceny projektu w oparciu o 
kryteria ustalone przez IP we współpracy z IZ. W pracach KOP mogą również 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 formularzu zatwierdzonym przez IŻ i 
przekazanym wnioskodawcy przez IP. Wniosek zawiera opis planowanego przedsięwzięcia, w tym m. 
in. dane wnioskodawcy, opis zasobów, cel realizacji projektu, planowane działania itp., oczekiwane 
rezultaty, budżet wraz z wyszczególnieniem kategorii wydatków kwalifikowanych i źródłami 
finansowania oraz niezbędne załączniki. 

Ocena projektów 

Wnioskodawca przesyła do IP wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej i papierowej. W ciągu 
10 dni roboczych od daty wpływu do IP wniosek o dofinansowanie podlega weryfikacji, podczas której 
sprawdzane jest, czy przedsięwzięcie opisane we wniosku spełnia obowiązujące kryteria formalne. Jeśli 
wniosek o dofinansowanie wymaga poprawy/uzupełnienia pod względem formalnym, 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  
w systemie „zero-jedynkowym” przez KOP. KOP może prosić wnioskodawców o dodatkowe 
informacje i wyjaśnienia. Wnioskodawca na wezwanie IP uzupełnia przedstawioną dokumentację.  

Projekt wraz z rekomendacją KOP (pozytywną i negatywną) jest kierowany do zatwierdzenia IZ. 

Po zatwierdzeniu przez IZ projektu do wsparcia, IP przygotowuje decyzję Ministra Gospodarki w 
sprawie realizacji projektu systemowego i przekazuje ją do wiadomości IZ. Wnioskodawca dostarcza 
dokumenty niezbędne do podpisania decyzji Ministra Gospodarki.  

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 w poddziałaniu 6.5.2 PO IG 

Opis podmiotów systemu wdrażania  

Wnioskodawca – podmiot ubiegający się o pomoc finansową w ramach poddziałania 6.5.2 PO IG, 
przygotowuje i składa wniosek o udzielenie pomocy do Ministra Gospodarki.  

Beneficjent – wnioskodawca, który podpisał umowę o dofinansowanie i realizuje projekt zgodnie z 
postanowieniami umowy.  
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Instytucja Wdrażająca (IW) – Minister Gospodarki, którego zadania w tym zakresie wykonuje 
Departament Wdrażania Programów Operacyjnych (DPO), odpowiada za proces prawidłowej realizacji 
poddziałania 6.5.2 PO IG w zakresie powierzonych zadań. Weryfikuje wnioski o udzielenie pomocy, w 
tym akceptuje, wzywa do uzupełnień albo pozostawia bez rozpatrzenia wniosek o udzielenie pomocy 
składany przez wnioskodawcę, rozlicza objęte wsparciem projekty, przeprowadza kontrole projektu. IW 
przygotowuje również listę rankingową zawierającą projekty rekomendowane i nierekomendowane do 
wsparcia. Uczestniczy w rozpatrywaniu środków odwoławczych zgodnie z procedurą odwoławczą 
zatwierdzoną przez IZ.  

Instytucja Pośrednicząca (IP) – Minister Gospodarki, którego zadania w tym zakresie wykonuje 
Departament Wdrażania Programów Operacyjnych, zatwierdza dokumenty związane z realizacją 
poddziałania, zatwierdza skład KK, może uczestniczyć w pracach KK, nadzoruje prawidłowy przebieg 
wyboru i realizacji projektów, uczestniczy w kontroli systemowej IW oraz w kontrolach realizacji 
projektów na miejscu. Akceptuje listę rankingową zawierającą projekty rekomendowane 
i nierekomendowane do wsparcia, przygotowaną przez IW, rozpatruje środki odwoławcze.  

Instytucja Zarządzająca (IZ) – Minister Rozwoju Regionalnego, którego zadania w tym zakresie 
wykonuje Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności może 
uczestniczyć w pracach KK, uczestniczy w kontroli systemowej IW i IP. Zatwierdza listę rankingową 
zawierającą projekty rekomendowane i nierekomendowane do wsparcia, przygotowaną w wyniku prac 
Instytucji Wdrażającej  

Komisja Konkursowa (KK) – pracownicy IW, fakultatywnie pracownicy IP/IZ, fakultatywnie 
pracownicy Beneficjenta projeku systemowego realizowanego w ramach poddziałania 6.5.1 i eksperci 
uczestniczący w procesie oceny merytorycznej wniosków oraz w procedurze odwoławczej w ramach 
autokontroli. KK ocenia projekty w oparciu o kryteria przyjęte przez Komitet Monitorujący. 
Szczegółowy sposób oceny projektów opisany jest w Regulaminie Przeprowadzania Konkursu 
zatwierdzanym przez IP. Wynikiem prac KK jest lista rankingowa zawierająca projekty rekomendowane 
i nierekomendowane do wsparcia. 

Dokumenty 

Wniosek o udzielenie pomocy – wniosek o dofinansowanie, przygotowany przez wnioskodawcę, 
zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku, na określonym formularzu zamieszczonym na stronie 
internetowej www.mg.gov.pl.  

Złożony wniosek o udzielenie pomocy, zawiera opis planowanego przedsięwzięcia, w tym m.in. dane 
wnioskodawcy, cel realizacji przedsięwzięcia, planowane działania, oczekiwane rezultaty, budżet wraz z 
wyszczególnieniem wydatków kwalifikowanych i źródłami finansowania, harmonogram realizacji 
przedsięwzięcia oraz niezbędne załączniki. 

Ocena projektów 

Na stronie internetowej IW zostaje umieszczony wzór wniosku o udzielenie pomocy. Wnioskodawca 
przesyła do IW elektroniczną i papierową wersję wniosku o udzielenie pomocy, sporządzonego na 
podstawie obowiązującego wzoru, do którego dołącza dokumenty zgodnie z wykazem załączników. 

IW rejestruje wniosek w systemie informatycznym i dokonuje jego oceny w oparciu o kryteria 
zatwierdzone przez Komitet Monitorujący. Ocena formalna projektu dokonywana jest w systemie „zero-
jedynkowym” przez dwóch pracowników IW w terminie 20 dni od daty wpływu wniosku. Datą wpływu 
wniosku o udzielenie pomocy jest dzień rejestracji wniosku w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa 
Gospodarki. W przypadku braków lub błędów wymagających poprawy IW pisemnie wzywa 
wnioskodawcę do poprawy lub uzupełnienia wniosku o udzielenie pomocy w terminie nie krótszym niż 
6 i nie dłuższym niż 12 dni liczonych od dnia doręczenia wezwania. Jeżeli wnioskodawca nie dokona 
poprawy wniosku o udzielenie pomocy w wymaganym terminie, wniosek o udzielenie pomocy 
pozostawia się bez rozpatrzenia.  

Wniosek o udzielenie pomocy po pozytywnej ocenie formalnej zostaje zarejestrowany w krajowym 
systemie informatycznym (KSI) i skierowany do oceny merytorycznej. Ocena merytoryczna wniosku 
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jest dokonywana w terminie 20 dni od zakończenia oceny formalnej. Oceny merytorycznej dokonuje 
KK, 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 możliwych do otrzymania  
w ocenie fakultatywnej punktów wynosi od 0 do 25. Warunkiem otrzymania rekomendacji Komisji 
Konkursowej do otrzymania dofinansowania jest spełnienie wszystkich kryteriów obligatoryjnych oraz 
otrzymania minimalnej liczby punktów w zakresie spełnienia kryteriów merytorycznych 
fakultatywnych, określonej w Regulaminie Przeprowadzania Konkursu. 

Lista rankingowa projektów obejmująca projekty rekomendowane i nierekomendowane do udzielenia 
pomocy 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. 
Jednocześnie IW informuje beneficjenta o zatwierdzeniu projektu do wsparcia, a następnie 
przygotowuje umowę o dofinansowanie. 

W przypadku, gdy dostępny budżet nie wystarczy na dofinansowanie wszystkich pozytywnie 
ocenionych projektów, wsparcie uzyskują projekty, wg kolejności na liście projektów 
rekomendowanych do wsparcia. W sytuacji, gdy przeznaczona na dany konkurs wartość alokacji nie 
będzie pozwalała na objęcie dofinansowaniem wszystkich projektów, które po ocenie merytorycznej 
fakultatywnej uzyskały jednakową liczbę punktów, o kolejności na liście rankingowej decydować będzie 
kryterium rozstrzygające I stopnia. W przypadku braku rozstrzygnięcia przy zastosowaniu kryterium I 
stopnia w następnej kolejności o pozycji projektu na liście rankingowej decyduje kryterium 
rozstrzygające II stopnia.  

Czas oceny wniosków 

Proces od przesłania przez wnioskodawcę, kompletu dokumentów dotyczących przedsięwzięcia, do 
chwili poinformowania wnioskodawcy o przyznaniu wsparcia trwa nie dłużej niż 60 dni. 

Nabór wniosków 

Informacja o naborze wniosków o udzielanie pomocy zamieszczona zostanie w prasie oraz na stronie 
internetowej www.mg.gov.pl. Wnioski o udzielenie pomocy przyjmowane są w trybie ciągłym od dnia 
określonego w ogłoszeniu o naborze do wykorzystania środków przewidzianych na dany konkurs, nie 
dłużej niż do końca programu promocji, dla którego  zostały ogłoszone. 

Tryb odwoławczy 

Zgodnie z procedurą odwoławczą zatwierdzoną przez IZ, stanowiącą załącznik do Szczegółowego opisu 
osi priorytetowych PO IG.  
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Priorytet 7 – Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji 

W ramach 7. osi priorytetowej wspierane będą projekty: 

1. indywidualne, umieszczone na Liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, zgodnie z Załącznikiem nr 4.5 Lista projektów 
indywidualnych, 

2.  systemowy Władzy Wdrażającej Programy Europejskie „Projekt Systemowy dla wspierania działań 
w zakresie budowy elektronicznej administracji”.  

System wyboru projektów indywidualnych 

Zasady ubiegania się o dofinansowanie, zarządzanie i monitoring projektów umieszczonych na liście 
projektów indywidualnych, podlegają odrębnym procedurom określonym w Wytycznych Ministra 
Rozwoju Regionalnego z dnia 14 lutego 2012 r. w zakresie jednolitego systemu zarządzania i 
monitorowania projektów indywidualnych. 

Opis podmiotów systemu wdrażania  

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/porozumienie o dofinansowanie i realizuje projekt 
zgodnie z jej postanowieniami. Przedkłada wniosek o płatność do Instytucji Wdrażającej. 

Instytucja Wdrażająca (IW) – Władza Wdrażająca 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, zleca dokonanie wypłaty środków na rzecz beneficjenta, poświadcza wydatki, 
przeprowadza kontrolę realizacji projektów, w tym wizyty na miejscu, prowadzi działalność 
informacyjną i szkoleniową. IW może zlecić ww. czynności instytucji zewnętrznej, wybranej w drodze 
przetragu. 

Instytucja Pośrednicząca (IP) - Minister Administracji i Cyfryzacji (MAiC), 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 wdrożenie projektów indywidualnych, 
powołuje ekspertów dokonujących oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie, uczestniczy 
w kontroli systemowej IW,  kontrolach realizacji projektów na miejscu oraz w ewaluacji wdrażania, 
odpowiada za przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi instytucjami w systemie wdrażania 
odpowiada za czynności związane z procesem notyfikowania do KE dużych projektów w rozumieniu 
prawa wspólnotowego. 

Instytucja Zarządzająca (IZ) – Minister Rozwoju Regionalnego, zatwierdza dokumenty związane  
z realizacją działania, zatwierdza przekazywane przez IP listy projektów rekomendowanych do 
dofinansowania,  

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 również uczestniczyć  eksperci 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 
badawczo-rozwojowym, z uczelniami wyższymi, stowarzyszeniami, bądź samorządami zawodowymi, 
którzy przeprowadzają ocenę merytoryczną projektów w ramach KO. 

Dokumenty 
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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 
budżet 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 
„zero-jedynkowym” 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/ porozumienia 
o dofinansowanie podpisuje upoważniony pracownik IW. 

Czas oceny wniosków 

Proces od przesłania przez wnioskodawcę do IW kompletu dokumentów dotyczących projektu do chwili 
podpisania umowy trwa nie więcej niż 6 miesięcy licząc od momentu złożenia 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. 

Realizacja projektu systemowego WWPE 

Opis podmiotów systemu wdrażania 

Wnioskodawca – Władza Wdrażajaca 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 może 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 Administracji i Cyfryzacji (MAiC), 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, zleca dokonanie wypłaty środków na rzecz 
beneficjenta., przeprowadza kontrolę realizacji projektu na miejscu.  
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Instytucja Zarządzająca (IZ) - Minister Rozwoju Regionalnego, zatwierdza dokumenty związane  
z realizacją działania, może 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 również uczestniczyć eksperci 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 budżet 
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 może 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. 

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 niż 50 dni licząc od momentu złożenia wniosku.   

Nabór wniosków  

Nie dotyczy. 

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy. 

Ocena projektów dużych w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) 1083/200642 

Ocena projektów dużych, do momentu akceptacji przez IZ zatwierdzonych przez IP list projektów 
rekomendowanych do wsparcia, przebiega analogicznie jak ocena pozostałych projektów.  

                                                 
42 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 duży 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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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 wnioskiem43. 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. 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, zażąda ona wyjaśnień i/lub uzupełnień, IP/IW - po 
uzyskaniu odpowiednich informacji od Beneficjenta – przekazuje je bezpośrednio do KE oraz do 
wiadomości IZ.  

 

                                                 
43 Odpowiedni wzór wniosku, w zależności od typu projektu, określony został w załączniku XXI lub załączniku XXII do 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 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 systemowy PARP – Utworzenie i prowadzenie portalu internetowego na potrzeby 

promocji działań 8.1 i 8.2. 
 

System wyboru projektów w trybie konkursowym 

Opis podmiotów systemu wdrażania 

Wnioskodawca – przygotowuje wniosek o dofinansowanie wraz z załacznikami i składa go w 
odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie, zgodnie z Regulaminem Przeprowadzania Konkursu.  

Beneficjent – wnioskodawca, który podpisał umowę o dofinansowanie i realizuje projekt zgodnie z jej 
postanowieniami. Przedkłada wniosek o płatność do właściwej Regionalnej Instytucji Finansującej. 

Instytucja Wdrażająca (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 protokoły z 
oceny Komisji Konkursowych zawierające listy projektów rekomendowanych do dofinansowania, które 
następnie przekazuje IP do akceptacji. Uczestniczy w rozpatrywaniu środków odwoławczych zgodnie z 
procedurą odwoławczą zatwierdzoną przez IZ. Przeprowadza wyrywkową kontrolę realizacji projektów 
na miejscu. Weryfikuje wnioski beneficjentów o płatność i zleca dokonanie wypłaty środków na rzecz 
beneficjenta. Odpowiada za przepływ informacji pomiędzy IW a Regionalnymi Instytucjami 
Finansującymi. Koordynuje działania informacyjne i promocyjne. 

Regionalna Instytucja Finansująca (RIF) – dokonuje oceny formalnej i merytorycznej wniosków o 
dofinansowanie, 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 wypłaty 
dofinansowania na rzecz beneficjentów z tytułu realizacji projektu. Prowadzi monitoring realizowanych 
projektów. Uczestniczy w realizacji działań informacyjnych i promocyjnych. 

Instytucja Pośrednicząca (IP) – Minister Administracji i Cyfryzacji (MAiC) 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 wdrażania. 

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.  

Komisja Konkursowa (KK) – zespół, którego zadaniem jest ocena merytoryczna obligatoryjna 
wniosków poprawnych formalnie oraz ocena merytoryczna fakultatywna wniosków poprawnych z 
punktu widzenia oceny merytorycznej obligatoryjnej. KK powoływana jest w każdej 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 również eksperci, 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 rozbieżna 
członkowie oceniający mają obowiązek uzgodnienia swoich ocen, a w przypadku braku jednomyślności 
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wniosek jest przekazywany do oceny trzeciemu członkowi oceniającemu, którego ocena jest decydująca. 
Wynikiem prac KK jest Protokół z oceny Komisji Konkursowej zawierający listę projektów 
rekomendowanych do dofinansowania. Protokół wraz z listą projektów z pozytywną rekomendacją jest 
przekazywana do weryfikacji IW, a następnie - do akceptacji przez IP. Po akceptacji IP, lista projektów 
rekomendowanych do dofinansowania zatwierdzana jest 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 o dofinansowanie oraz Regulaminem 
Przeprowadzania Konkursu. Wniosek zawiera m.in.: informacje o działaniach planowanych do 
realizacji, budżet wraz z wyszczególnieniem kategorii wydatków kwalifikowanych i źródłami 
finansowania, wskaźniki produktu i rezultatu, informacje na temat zgodności realizacji projektu  
z politykami horyzontalnymi.  

Ocena projektu 

Złożenie wniosku w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie oraz jego ocena odbywa się zgodnie z 
zasadami danego konkursu, zawartymi w Regulaminie Przeprowadzania Konkursu. 

Ocena formalna wniosku dokonywana jest w systemie „zerojedynkowym” – wszystkie kryteria muszą 
być spełnione. Wnioski poprawne pod względem formalnym rejestrowane są w krajowym systemie 
informatycznym, następnie są przekazywane członkom KK w celu dokonania oceny merytorycznej. 
Oceny merytorycznej dokonują co najmniej dwie osoby. Ocena merytoryczna obligatoryjna 
przeprowadzana jest metodą „zerojedynkową”. Wniosek, który spełnia wszystkie kryteria oceny 
merytorycznej obligatoryjnej poddawany jest punktowej ocenie merytorycznej fakultatywnej w oparciu 
o kryteria zasadnicze oraz kryterium rozstrzygające – Współczynnik Efektywności Ekonomicznej. 
Pozytywny wynik oceny merytorycznej fakultatywnej oznacza uzyskanie przynajmniej takiej liczby 
punktów, która gwarantuje objęcie dofinansowaniem, w ramach budżetu przewidzianego na dany 
konkurs, wszystkich projektów, które otrzymały taką właśnie lub wyższą liczbę punktów, zgodnie ze 
szczegółowymi zasadami zawartymi w Regulaminie Przeprowadzania Konkursu . 

Protokół z oceny Komisji Konkursowej zawierający listę wniosków rekomendowanych do 
dofinansowania przekazywany 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. 

W okresie realizacji Działania 8.1 PO IG przedsiębiorca może jednokrotnie uzyskać dofinansowanie na 
realizację projektu. 

Czas oceny wniosków 

Okres przypadający na ocenę wniosku o dofinansowanie, akceptację IP, zatwierdzenie IZ oraz 
poinformowanie wnioskodawców o wynikach oceny wynosi od 120 do 180 dni, licząc od daty 
zamknięcia naboru wniosków w ramach danego konkursu. Długość trwania tego okresu może być w 
szczególności uzależniona od liczby wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach danego 
konkursu. Informacja na temat terminu rozstrzygnięcia konkursu jest publikowana w ogłoszeniu 
konkursu. 

Nabór wniosków  

Nabór i ocena projektów realizowane są w formie konkursu zamkniętego. Alokacja roczna na Działanie 
jest dzielona proporcjonalnie do ilości zaplanowanych konkursów w danym roku. 

Tryb odwoławczy    
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Zgodnie z procedurą odwoławczą zatwierdzoną przez IZ, stanowiącą załącznik do Szczegółowego opisu 
osi prioryterowych PO IG. 

 

Realizacja projektu systemowego PARP 

Opis podmiotów systemu wdrażania 

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 Administracji i Cyfryzacji (MAiC), 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, zleca dokonanie wypłaty środków na rzecz 
beneficjenta, przeprowadza wyrywkową kontrolę realizacji projektu na miejscu.  

Instytucja Zarządzająca (IZ) - Minister Rozwoju Regionalnego, zatwierdza dokumenty związane z 
realizacją działania, uczestniczy w kontroli systemowej IP, może 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 również 
uczestniczyć eksperci 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 budżet 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 systemie informatycznym i kierowany do oceny merytorycznej, którą przperowadza KOP. 
KOP może 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. 
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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 niż 35 dni licząc od momentu złożenia wniosku.   

Nabór wniosków  

Nie dotyczy. 

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy. 

 

Działanie 8.2 - Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 

Opis podmiotów systemu wdrażania  

Wnioskodawca – przygotowuje wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami i składa go w 
odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie, zgodnie z Regulaminem Przeprowadzania Konkursu. 

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 Wdrażająca (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 protokoły z 
oceny Komisji Konkursowych zawierające listy projektów rekomendowanych do dofinansowania, które 
następnie przekazuje IP do akceptacji. Uczestniczy w rozpatrywaniu środków odwoławczych zgodnie z 
procedurą odwoławczą zatwierdzoną przez IZ. Przeprowadza wyrywkową kontrolę realizacji projektów 
na miejscu. Weryfikuje wnioski beneficjentów o płatność i zleca dokonanie wypłaty środków na rzecz 
beneficjenta. 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 wypłaty 
dofinansowania na rzecz beneficjentów z tytułu realizacji projektu. Prowadzi monitoring realizowanych 
projektów. Uczestniczy w realizacji działań informacyjnych i promocyjnych.  

Instytucja Pośrednicząca (IP) – Minister Administracji i Cyfryzacji (MAiC), 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 miejscu, 
akceptuje przekazywane przez IW listy rekomendowanych projektów. Uczestniczy w ewaluacji 
wdrażania. 

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,. 

Komisja Konkursowa (KK) – zespół, którego zadaniem jest ocena merytoryczna obligatoryjna 
wniosków poprawnych formalnie oraz ocena merytoryczna fakultatywna wniosków poprawnych z 
punktu widzenia oceny merytorycznej obligatoryjnej. KK powoływana jest w każdej 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 



 305 

być również eksperci, 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 rozbieżna 
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 Protokół z oceny Komisji Konkursowej zawierający listę projektów 
rekomendowanych do dofinansowania. Protokół wraz z listą projektów z pozytywną rekomendacją jest 
przekazywana do weryfikacji IW, a następnie - do akceptacji przez IP. Po akceptacji IP, lista projektów 
rekomendowanych do dofinansowania zatwierdzana jest 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 o dofinansowanie oraz Regulaminem 
Przeprowadzania Konkursu. Wniosek zawiera m.in.: informacje o działaniach planowanych do 
realizacji, budżet wraz z wyszczególnieniem kategorii wydatków kwalifikowanych i źródłami 
finansowania, wskaźniki produktu i rezultatu, informacje na temat zgodności realizacji projektu z 
politykami horyzontalnymi.  

Ocena projektu 

Złożenie wniosku w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie oraz jego ocena odbywa się zgodnie z 
zasadami danego konkursu, zawartymi w Regulaminie Przeprowadzania Konkursu. 

Ocena formalna wniosku dokonywana jest w systemie „zerojedynkowym” – wszystkie kryteria muszą 
być spełnione. Wnioski poprawne pod względem formalnym rejestrowane są w krajowym systemie 
informatycznym, następnie są przekazywane członkom KK w celu dokonania oceny merytorycznej. 
Oceny merytorycznej dokonują co najmniej dwie osoby. Ocena merytoryczna obligatoryjna 
przeprowadzana jest metodą „zerojedynkową”. Wniosek, który spełnia wszystkie kryteria oceny 
merytorycznej obligatoryjnej poddawany jest ocenie merytorycznej fakultatywnej. Ocena merytoryczna 
fakultatywna dokonywana jest w systemie punktowym. 

W wyniku oceny merytorycznej fakultatywnej do dofinansowania rekomendowane są projekty ocenione 
pozytywnie, w kolejności wynikającej z uzyskanej finalnej liczby punktów (malejąco od najwyższej 
liczby punktów do najniższej). Pozytywny wynik oceny merytorycznej fakultatywnej oznacza uzyskanie 
przynajmniej takiej liczby punktów, która gwarantuje objęcie dofinansowaniem, w ramach budżetu 
przewidzianego na dany konkurs, wszystkich projektów, które otrzymały taką właśnie lub wyższą liczbę 
punktów, zgodnie ze szczegółowymi zasadami zawartymi w Regulaminie Przeprowadzania Konkursu. 

Protokół z oceny Komisji Konkursowej zawierający listę wniosków rekomendowanych do 
dofinansowania przekazywany 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. 

Realizacja projektu trwa maksymalnie 24 miesiące i może rozpocząć się najwcześniej od dnia 
następującego po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. 

Czas oceny wniosków 

Okres przypadający na ocenę wniosku o dofinansowanie, akceptację IP, zatwierdzenie IZ oraz 
poinformowanie wnioskodawców o wynikach oceny wynosi od 120 do 180 dni, licząc od daty 
zamknięcia naboru wniosków. Długość trwania tego okresu może być w szczególności uzależniona od 
liczby wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach danego konkursu. Informacja na temat terminu 
rozstrzygnięcia konkursu jest publikowana w ogłoszeniu konkursu. 

Nabór wniosków  
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Nabór i ocena projektów realizowane są w formie konkursu zamkniętego. Alokacja roczna na Działanie 
zostanie podzielona proporcjonalnie do ilości zaplanowanych konkursów w danym roku. 

Tryb odwoławczy   

Zgodnie z procedurą odwoławczą zatwierdzoną przez IZ, stanowiącą załącznik do Szczegółowego opisu 
osi priorytetowych PO IG. 

Projekty indywidualne i duże  

Nie dotyczy. 

 

Działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion 
W ramach działania realizowane są projekty: 

1. wybierane w trybie konkursowym, 
2. projekt systemowy 

System wyboru projektów w trybie konkursowym 

Opis podmiotów systemu wdrażania 

Wnioskodawca - przygotowuje wniosek wraz z załącznikami 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 Wdrażająca (IW) – Władza Wdrażająca Programy Europejskie (WWPE), odpowiedzialna za 
rejestrację wniosków oraz ich formalną ocenę. Po zatwierdzeniu wniosku przez IZ podpisuje umowę o 
dofinansowanie. Zleca dokonanie wypłaty środków na rzecz beneficjenta, 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 może zlecić 
ww. czynności instytucji zewnętrznej wybranej w drodze przetargu. 

Instytucja Pośrednicząca (IP) – Minister Administracji i Cyfryzacji (MAiC), 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 
wdrażania. 

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.  

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 również 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 
ogólnodostępnej sieci tele-informatycznej. Zawiera opis planowanego przedsięwzięcia, w tym m.in.: 
dane wnioskodawcy, cel realizacji projektu, planowane działania, oczekiwane rezultaty, planowany 
budżet wraz z wyszczególnieniem kategorii wydatków kwalifikowanych i źródłami finansowania oraz 
wymagane załączniki.  
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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 
informatycznym i przekazywany do oceny merytorycznej, przeprowadzanej przez KO. Ocena 
merytoryczna wniosków odbywa się po zakończeniu oceny formalnej. KO ocenia tylko te wnioski, które 
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 upoważniony pracownik IW. 

Czas oceny wniosków  

Okres przypadający na ocenę formalną oraz merytoryczną projektów nie powinien przekroczyć 80 dni 
roboczych liczonych od dnia zamknięcia rundy aplikacyjnej. Czas oceny poszczególnych wniosków 
może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności dokonywania poprawy/uzupełnienia złożonych 
dokumentów. 

Nabór wniosków  

W trybie konkursowym zamkniętym – dwie rundy aplikacyjne w roku kalendarzowym.   

Tryb odwoławczy   

Zgodnie z procedurą odwoławczą zatwierdzoną przez IZ, stanowiącą załącznik do Szczegółowego opisu 
osi prioryterowych PO IG. 

Projekty indywidualne i duże 

Nie dotyczy. 

Realizacja projektu systemowego 

Opis podmiotów systemu wdrażania 

Wnioskodawca – przygotowuje wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami 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 dofinansowania podpisuje umowę 
o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może 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 Administracji (MAiC), 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 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, zleca 
dokonanie wypłaty środków na rzecz beneficjenta, przeprowadza kontrolę realizacji projektu na miejscu.  

Instytucja Zarządzająca (IZ) - Minister Rozwoju Regionalnego, zatwierdza dokumenty związane z 
realizacją działania, może uczestniczyć w pracach Komisji Oceny Projektów. Zatwierdza projekt 
systemowy do dofinansowania. 
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Komisja Oceny Projektów (KOP) – zespół, którego zadaniem jest ocena wniosków pod względem 
merytorycznym, zgodnie z kryteriami wyboru projektów zaakceptowanymi przez Komitet Monitorujący 
PO IG. Członkowie KOP powoływani są przez IP na podstawie dokumentów uzgodnionych z IZ, 
spośród przedstawicieli IP. W pracach KOP mogą również uczestniczyć eksperci 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 teleinformatycznej. Wniosek zawiera opis planowanego przedsięwzięcia, w tym m.in.: 
dane wnioskodawcy, cel realizacji projektu, planowane działania, oczekiwane rezultaty, wstępny budżet 
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 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 pozytywnej ocenie formalnej, 
wniosek jest rejestrowany w krajowym systemie informatycznym i kierowany do oceny merytorycznej 
przeprowadzanej przez KOP. KOP może 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 do dofinansowania, musi spełnić wszystkie kryteria formalne i merytoryczne. 

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 niż 35 dni kalendarzowych licząc od momentu złożenia wniosku.   

Nabór wniosków  

Nie dotyczy. 

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy. 

 

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

Opis podmiotów systemu wdrażania 

Wnioskodawca - przygotowuje wniosek wraz z załacznikami i składa go do Instytucji Wdrażającej. 

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 Wdrażająca (IW) – Władza Wdrażająca Programy Europejskie (WWPE), odpowiedzialna za 
rejestrację wniosków oraz ich formalną ocenę. Po zatwierdzeniu projektu do wsparcia przez IZ 
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podpisuje umowę o dofinansowanie. Zleca dokonanie wypłaty środków na rzecz beneficjenta, 
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 może zlecić ww. czynności instytucji zewnętrznej wybranej w przetargu. 

Instytucja Pośrednicząca (IP) – Minister Administracji i Cyfryzacji (MAiC), 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 
wdrażania. 

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.  

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 również 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 
ogólnodostępnej sieci tele-informatycznej. Zawiera opis planowanego przedsięwzięcia, w tym m.in.: 
dane wnioskodawcy, cel realizacji projektu, planowane działania, oczekiwane rezultaty, planowany 
budżet 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 zastrzeżeniem szczegółowej 
weryfikacji wniosku o dofinansowanie pod kątem spełniania merytorycznych kryteriów wyboru 
projektów 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 merytoryczna wniosków odbywa się po zakończeniu oceny formalnej. KO ocenia 
tylko te wnioski, które zostały uznane za spełniające wymagania formalne i przekazane KO przez IW. 
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 upoważniony pracownik 
IW. 

Czas oceny wniosków 

Okres przypadający na ocenę formalną oraz merytoryczną projektów nie powinien przekroczyć 80 dni 
roboczych, liczonych od dnia zamknięcia rundy aplikacyjnej.. Czas oceny poszczególnych wniosków 
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może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności dokonywania poprawy/uzupełnienia złożonych 
dokumentów. 

Nabór wniosków  

W trybie konkursowym zamkniętym –  dwie rundy aplikacyjne w roku kalendarzowym.   

Tryb odwoławczy 

Zgodnie z procedurą odwoławczą zatwierdzoną przez IZ, stanowiącą załącznik do Szczegółowego opisu 
osi priorytetowych PO IG. 

Projekty indywidualne i duże 

Nie dotyczy. 
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Załącznik 4.4 Procedura odwoławcza w ramach PO IG 
 

§ 1 

Podstawa prawna  

Niniejsza procedura została opracowana na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) zwana 
dalej: ustawą oraz ustawy z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju zwana dalej: nowelą. Niniejsza procedura uwzględnia Komunikat 
Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie listy programów operacyjnych na lata 2007-2013 i 
przysługujących w ich ramach środków odwoławczych oraz instytucji właściwych do ich 
rozpatrzenia wydany na podstawie art. 2 ust. 2 noweli (zwany dalej: komunikatem). Niniejsza 
procedura powinna być brana pod uwagę z uwzględnieniem treści ustawy, noweli oraz 
komunikatu. 

§ 2 

Zakres zastosowania procedury  

1. Niniejsza procedura określa terminy i tryb odwoływania się od wyników oceny  
i wyboru projektów składanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka, 2007-2013 (PO IG). 

2. Niniejsza procedura ma zastosowanie od dnia 28 czerwca 2013 r. do wszystkich 
działań PO IG realizowanych w trybie konkursowym. Możliwe jest wprowadzenie 
szczegółowych zasad w tym zakresie dla poszczególnych działań w regulaminach 
przeprowadzania konkursów, jednak pod warunkiem, że nie uchybiają one 
zasadom zawartym w niniejszej procedurze,  ustawie, noweli oraz komunikacie.  

3. Zgodnie z art. 29 ust. 1 i 2 ustawy niniejsza procedura nie ma zastosowania do 
projektów realizowanych w trybie indywidualnym i systemowym.  

§ 3 

Środek odwoławczy 

Środkiem odwoławczym od wyników oceny projektów składanych w ramach 
systemu instytucjonalnego PO IG jest protest.  

§ 4 

Sposób zło żenia protestu 

1. Pismo informujące wnioskodawcę o negatywnym wyniku oceny projektu zawiera 
treść zgodną z art. 30a ust. 3 ustawy w związku z art. 2 ust. 3 noweli. 

2.  Zgodnie z art. 30 b ust. 5 ustawy w związku z  art. 2 ust. 3 noweli protest 
wnoszony jest do Instytucji Pośredniczącej za pośrednictwem instytucji, która 
przekazała wnioskodawcy pismo informujące o negatywnym wyniku oceny 
projektu. W przypadku gdy pismo zostało przekazane przez Instytucję 
Pośredniczącą, protest wnoszony jest bezpośrednio do tej Instytucji. 

§ 5 

Zakres przedmiotowy 

1. Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu, zarówno formalnej, jak 
i merytorycznej. 

2. Rozszerzenie zakresu przedmiotowego protestu przez wnioskodawcę w trakcie 
postępowania odwoławczego jest niedopuszczalne. W takim przypadku właściwa 
instytucja odnosi się do zarzutów przedstawionych w  pierwotnie złożonym 
proteście. 
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§ 6 

Sposób, zakres i forma dokonywanych czynno ści 

1. Postępowanie w sprawie rozpatrzenia protestu prowadzone jest w formie 
pisemnej.  

2. Przy obliczaniu terminów określonych w procedurze należy stosować ogólnie 
przyjęte zasady w tym zakresie, w szczególności: 

1) termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, 

2) przy obliczaniu terminów podanych w dniach brane są pod uwagę dni 
kalendarzowe; jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne 
zdarzenie, przy obliczaniu terminu nie uwzględnia się dnia,  
w którym to zdarzenie nastąpiło, 

3) jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany 
ustawowo za wolny od pracy lub w sobotę, termin upływa następnego dnia  
następującego po dniu lub dniach wolnych od pracy,  

3. Termin 14-dniowy na wniesienie protestu należy uznać za zachowany, jeżeli 
przed jego upływem protest wpłynie do instytucji właściwej do złożenia protestu 
lub zostanie nadany w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w 
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub  
u kuriera (decyduje data stempla pocztowego / potwierdzenia nadania  
u kuriera), z zastrzeżeniem ust. 6 i 8. Termin ten liczony jest od dnia następnego 
po dniu doręczenia pisemnej informacji o negatywnym wyniku oceny projektu.  

4. Za datę otrzymania protestu uznaje się datę wskazaną na prezentacie odbioru 
pisma, wystawionej przez instytucję do której protest został wniesiony. 

5. Każdorazowo należy uzyskać potwierdzenie nadania i odbioru właściwych pism. 

6. Korespondencję dotyczącą postępowania odwoławczego doręcza się na adres 
wnioskodawcy wskazany w złożonym proteście. O zmianie adresu wnioskodawca 
powinien powiadomić Instytucję Pośredniczącą za pośrednictwem instytucji 
informującej wnioskodawcę o negatywnym wyniku oceny projektu, w terminie 7 
dni od zmiany adresu, pod rygorem uznania, że korespondencja przekazana na 
jego dotychczasowy adres, została skutecznie doręczona. 

7. Instytucja Pośrednicząca oraz instytucja informującą wnioskodawcę 
o negatywnym wyniku oceny projektu doręcza pisma za pokwitowaniem przez 
pocztę. 

8. Jeżeli pismo zostanie zwrócone z adnotacją „nie podjęto w terminie” lub 
równoznaczną, pismo uznaje się za doręczone. 

9. W przypadku ustanowienia przez Wnioskodawcę dwóch lub więcej 
pełnomocników pisma w toku postępowania odwoławczego doręcza się jednemu 
z nich. W sytuacji, w której Wnioskodawca wskazał, który z ustanowionych 
pełnomocników został przez niego ustanowiony do doręczeń, pisma doręcza się 
ustanowionemu do doręczeń pełnomocnikowi. 

§ 7 

Pozostawienie protestu bez rozpatrzenia 

1. O pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia na podstawie art. 30b ust. 11 ustawy, 
instytucja, która przekazała wnioskodawcy pismo informujące o negatywnych 
wynikach oceny projektu, informuje wnioskodawcę w terminie 15 dni od dnia, w 
którym otrzymała protest, wraz z podaniem uzasadnienia.  
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2. Nie może działać na szkodę wnioskodawcy zastosowanie się do błędnego 
pouczenia, otrzymanego w toku oceny projektu lub procedury odwoławczej, lub 
niepodjęcie odpowiednich czynności w związku z brakiem pouczenia.  

§ 8 

Rozpatrywanie protestu 

1. Protest rozpatrywany jest w ciągu 70 dni  od dnia wpływu protestu do instytucji 
informującej o wyniku projektu. W uzasadnionych przypadkach, termin ten może 
zostać przedłużony przez właściwą Instytucję. W tej sytuacji, termin rozpatrzenia 
nie może przekroczyć łącznie 90 dni. O przedłużeniu terminu rozpatrywania 
protestu właściwa Instytucja informuje wnioskodawcę na piśmie.  

2. Instytucja informująca wnioskodawcę o negatywnym wyniku oceny projektu, po 
otrzymaniu protestu, obowiązana jest dokonać autokontroli oceny projektu  
w zakresie objętym protestem w terminie 30 dni od dnia wpływu protestu. Jeżeli 
instytucją informującą wnioskodawcę o negatywnym wyniku oceny projektu jest 
Regionalna Instytucja Finansująca , jest ona obowiązana dokonać autokontroli w 
terminie 15 dni. W przypadku działań wdrażanych bezpośrednio przez Instytucję 
Pośredniczącą etap autokontroli nie występuje.  

3. Instytucja informująca wnioskodawcę o negatywnym wyniku oceny projektu może 
w wyniku autokontroli oceny projektu uznać protest za zasadny i skierować 
projekt do kolejnego etapu oceny, o czym stosownie informuje wnioskodawcę 
albo rekomendować projekt do dofinansowania, przesyłając suplement do listy 
rankingowej projektów wraz ze stosowną informacją do Instytucji Pośredniczącej. 
Ponadto stosowna informacja jest przesyłana do wnioskodawcy w terminie 45 dni 
od dnia wpływu protestu.  

4. Jeśli instytucja informująca wnioskodawcę o negatywnym wyniku oceny projektu 
w wyniku autokontroli oceny projektu nie uzna protestu za zasadny obowiązana 
jest przesłać w terminie, o którym mowa w ust. 2, protest wraz z pełną 
dokumentacją oraz uzasadnieniem odmowy uznania protestu za zasadny do 
Instytucji Pośredniczącej.   

5. Jeżeli instytucją informującą wnioskodawcę o negatywnym wyniku oceny projektu 
jest Regionalna Instytucja Finansująca, obowiązana jest przesłać protest wraz z 
pełną dokumentacją i uzasadnieniem odmowy uznania protestu za zasadny do 
Instytucji Wdrażającej. Instytucja Wdrażająca przesyła następnie protest z pełną 
dokumentacją i własną rekomendacją w sprawie rozpatrzenia protestu oraz 
uzasadnieniem rekomendacji do Instytucji Pośredniczącej w terminie 15 dni  od 
otrzymania protestu. 

6. Instytucja Pośrednicząca, po etapie autokontroli rozpatruje protest w terminie 40 
dni  od dnia otrzymania protestu wraz z pełną dokumentacją sprawy, nie 
uchybiając terminowi określonemu w ust. 1.  

7. W przypadku, gdy w wyniku autokontroli instytucja przeprowadzająca 
autokontrolę  nie odniesie się do wszystkich zarzutów wskazanych w proteście, 
Instytucja Pośrednicząca rozpatrująca protest może wystąpić do instytucji 
przeprowadzającej autokontrolę o niezwłoczne uzupełnienie uzasadnienia 
wyników autokontroli. Wystąpienie to nie może spowodować uchybienia 
maksymalnego terminu na rozpatrzenie protestu, o którym mowa w ust. 1. 

8. Instytucja Pośrednicząca może protest: 

1) uwzględnić – w przypadku, gdy na podstawie zebranych informacji 
i dokumentacji uzna za zasadne żądanie wnioskodawcy w całości bądź uzna 
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za zasadne w takiej części, iż możliwe jest przekazanie projektu do kolejnego 
etapu oceny albo rekomendowanie projektu do dofinansowania, albo  

2) nie uwzględnić – w przypadkach innych niż wymienione w pkt. 1. 

9. Uwzględniając protest: 

1) w przypadku, gdy ocena przed wszczęciem procedury odwoławczej nie 
została przeprowadzona w całości – Instytucja Pośrednicząca kieruje 
wniosek do właściwej instytucji w celu dokonania kolejnych etapów oceny; 

2) w przypadku, gdy ocena przed wszczęciem procedury odwoławczej została 
przeprowadzona w całości – Instytucja Pośrednicząca przekazuje stosowną 
informację do wiadomości Instytucji Wdrażającej. Na podstawie otrzymanej z 
Instytucji Pośredniczącej informacji Instytucja Wdrażająca sporządza 
suplement do listy rankingowej i przekazuje go do akceptacji przez Instytucję 
Pośredniczącą. Instytucja Pośrednicząca zaakceptowany suplement do listy 
rankingowej przekazuje do zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą. Po 
zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą suplementu do listy rankingowej 
Instytucja Pośrednicząca przesyła informację o uwzględnieniu protestu 
wnioskodawcy, natomiast Instytucja Wdrażająca zawiera umowy o 
dofinansowanie z wnioskodawcami, których projekty zostały zatwierdzone do 
dofinansowania.  

W przypadku działań wdrażanych przez Instytucję Pośredniczącą suplement jest sporządzany 
przez tą Instytucję. Instytucja Pośrednicząca jest wtedy właściwa do podpisania umowy o 
dofinansowanie. 

10. Nie uwzględniając protestu Instytucja Pośrednicząca przekazuje wnioskodawcy  
oraz  do wiadomości Instytucji Wdrażającej informację o negatywnym wyniku 
rozpatrzenia protestu wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia skargi do 
wojewódzkiego sądu administracyjnego. 

11. W trakcie rozpatrywania protestu Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do: 

1) zapoznania się z wynikami pierwotnej oceny projektu, 

2) zapoznania się z treścią protestu złożonego przez wnioskodawcę wraz z jego 
uzasadnieniem, a w szczególności do wnikliwego przeanalizowania 
zgłoszonych zarzutów,  

3) dokonania ponownej oceny projektu w zakresie objętym protestem, jeżeli 
zarzuty podniesione przez wnioskodawcę w proteście są uzasadnione. 
Ponowna ocena odbywa się w ramach kryteriów objętych protestem.  

4) pisemnego ustosunkowania się do zarzutów podniesionych w proteście  
i do uzasadnienia swojego stanowiska. 

12. W przypadku, gdy w wyniku procedury odwoławczej wniosek  
o dofinansowanie projektu został skierowany do kolejnego etapu oceny, 
wnioskodawca może, na warunkach określonych w ustawie oraz niniejszej 
procedurze, wnieść protest od wyników oceny przeprowadzonej w kolejnym 
etapie. 

§ 9 

Sposób zawiadomienia wnioskodawcy o wyniku rozpatrz enia 

Przekazana wnioskodawcy pisemna informacja o rozpatrzeniu protestu zawiera: 

1) treść rozstrzygnięcia w przedmiocie protestu; 
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2) szczegółowe uzasadnienie podjętego rozstrzygnięcia; uzasadnienie zawiera 
odniesienie do każdego z zarzutów podnoszonych w obrębie poszczególnych 
kryteriów; 

3) w przypadku rozstrzygnięcia uwzględniającego protest, informację 
o ostateczności podjętego rozstrzygnięcia i o dalszym sposobie 
postępowania wynikającym z treści podjętego rozstrzygnięcia; 

4) w przypadku rozstrzygnięcia nieuwzględniającego protestu, pouczenie 
w przedmiocie braku dodatkowych środków odwoławczych na poziomie 
systemu instytucjonalnego PO IG, i tym samym zakończeniu procedury 
odwoławczej na etapie instytucjonalnym PO IG oraz pouczenie o możliwości 
wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, zgodnie z art. 
30 c ustawy. 

§ 10 

Wycofanie protestu 

1. Do czasu wydania rozstrzygnięcia w sprawie, wnioskodawca może wycofać 
wniesiony protest. Dla powyższej czynności wymagana jest forma pisemna. 
Wniosek o wycofanie protestu składany jest do Instytucji Pośredniczącej za 
pośrednictwem instytucji informującej o negatywnym wyniku oceny projektu. 

2. Instytucja informująca o negatywnym wyniku oceny projektu oraz Instytucja 
Pośrednicząca są związane wnioskiem o wycofanie protestu. Właściwa instytucja 
informuje wnioskodawcę w terminie 7 dni po otrzymaniu wniosku  
o wycofanie protestu o zakończeniu postępowania odwoławczego. 

3. Wycofany protest może zostać ponownie złożony tylko z zachowaniem terminu 
określonego w §30b ust. 4 ustawy , wskazanego w piśmie informującym  
o negatywnym wyniku oceny projektu. 

§ 11 

Wzajemne obowi ązki informacyjne 

W przypadku zmiany jakichkolwiek okoliczności lub danych które są lub mogą być 
związane z procedurą odwoławczą lub mogą mieć na nią wpływ, informacje na ten 
temat powinny być przekazywane Instytucji Pośredniczącej właściwej do rozpatrzenia 
protestu za pośrednictwem instytucji informującej wnioskodawcę o negatywnym 
wyniku oceny projektu w terminie 7 dni od zmiany tych okoliczności lub danych. 

§ 12 

Wyłączenia 

1. W celu zachowania obiektywizmu, z rozpatrywania protestu wyłączona jest 
osoba, która (art. 30b ust. 10 ustawy): 

1) była bezpośrednio zaangażowana w proces przygotowania i oceny projektu 
na  którymkolwiek z etapów, w związku z którym został następnie złożony 
protest,  

2) jest wnioskodawcą, partnerem, konsorcjantem bądź innym podmiotem 
współrealizującym projekt,  

3) wobec której toczy się postępowanie dyscyplinarne lub karne w zakresie 
rzutującym na jej wiarygodność, bezstronność lub rzetelność w trakcie 
rozpatrywania protestu, 
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4) wobec której zachodzą uzasadnione wątpliwości co do bezstronności 
uprawdopodobnione istnieniem innych okoliczności, niż wskazane  
w pkt.1-3 oraz w składanym przez nią oświadczeniu o bezstronności.  

2. Czynności o charakterze technicznym, niezwiązanym z oceną projektu, które nie 
miały wpływu na wydanie określonego rozstrzygnięcia w odniesieniu do projektu, 
wykonywane przez osobę określoną w ust. 1, nie są podstawą do jej wyłączenia. 

3. W przypadku wyłączenia osoby z rozpatrywania protestu jej bezpośredni 
przełożony, podmiot nadzorujący lub przewodniczący zespołu oceniającego 
wyznacza na jej miejsce inną osobę lub decyduje o rozpatrzeniu protestu 
w zmniejszonym składzie. 

4. Osoba rozpatrująca protest, przed przystąpieniem do czynności związanych 
z jego rozpatrzeniem, potwierdza niewystępowanie okoliczności mogących budzić 
wątpliwość, co do bezstronnej oceny protestu, wypełniając oświadczenie 
o bezstronności. 

§ 13 

Korzystanie z opinii ekspertów oraz zespołów doradc zych 

1. W celu dokonania rzetelnego i obiektywnego rozstrzygnięcia protestu, możliwe 
jest korzystanie przez instytucje rozpatrujące protest z opinii ekspertów bądź 
zespołów doradczych, w szczególności w przypadku, gdy protest dotyczy etapu 
oceny merytorycznej projektu, a do stwierdzenia właściwości i rzetelności 
przeprowadzonej oceny niezbędna jest fachowa wiedza merytoryczna. 

2. Eksperci oraz członkowie zespołów doradczych podlegają wyłączeniu 
z rozpatrywania protestu na zasadach określonych w § 12.  § 12 ust. 4 stosuje się 
odpowiednio. 

§ 14 

Postanowienia ko ńcowe 

1. Zgodnie z art. 30f ustawy, procedura odwoławcza nie wstrzymuje zawierania 
umów z wnioskodawcami, których projekty zostały zakwalifikowane do 
dofinansowania, w tym nie wstrzymuje biegu procedury wyboru projektów.  

2. Każdorazowo właściwa Instytucja Pośrednicząca, która występuje 
w postępowaniu sądowym jako strona, niezwłocznie informuje Instytucję 
Zarządzającą o fakcie wniesienia skargi, a także o przebiegu postępowania przed 
sądem. 

3. Ponowne rozpatrzenie sprawy w wyniku przekazania sprawy przez sąd 
administracyjny do właściwej instytucji odbywa się w terminach określonych  
w niniejszej Procedurze, z zastrzeżeniem możliwości odmiennego wskazania 
sądu w orzeczeniu.  
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Załącznik 4.5 Lista projektów indywidualnych 

Lista projektów indywidualnych dla Programu Operacy jnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, opu blikowana na 
stronie MRR w dniu 28 lutego 2013 r.  

 
 

Oś priorytetowa I - Badania i rozwój nowoczesnych tec hnologii 
Instytucja Po średnicz ąca - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy ższego  
 
Projekty mają strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG  obszaru badań i rozwoju. Przedsięwzięcia kwalifikują się do wsparcia jako indywidualne projekty kluczowe w 
ramach 1. osi priorytetowej. Ich wdrożenie będzie miało znaczący wpływ na osiągnięcie celów 1. osi priorytetowej, a tym samym celów Programu Innowacyjna Gospodarka. Ponadto projekty są 
zgodne z założeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 -  w zakresie tworzenia warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego - w 
kierunkach: innowacje, inwestycje, badania i rozwój; wzmocnienie konkurencyjności regionów i przedsiębiorstw oraz wzrost zatrudnienia celem tworzenia warunków dla gospodarki polskiej opartej 
na wiedzy, a także z celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015 w zakresie podniesienia poziomu i jakości życia mieszkańców Polski poprzez wzrost konkurencyjności i innowacyjności 
gospodarki. Projekty mają istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie podniesienia poziomu technologicznego gospodarki przez wzrost nakładów na 
działalność badawczą i rozwojową, innowacje, wzrost udziału podmiotów gospodarczych w nakładach na działalność B+R oraz wzrost udziału produktów wysokiej techniki w eksporcie.   

Działanie 1.1  Wsparcie bada ń naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy 
Projekty kwalifikują się do wsparcia jako indywidualne projekty kluczowe w ramach działania 1.1 PO IG. Celem projektów jest ukierunkowanie badań naukowych na dziedziny i dyscypliny naukowe, 
które mogą mieć duży wpływ na szybki rozwój cywilizacyjno-gospodarczy kraju i budowę gospodarki opartej na wiedzy.  

Lp. Kod 
projektu  

Nazwa projektu / 
zakres inwestycji 

Lista 
podstawowa / 

rezerwowa 

Orientacyjny 
koszt 

całkowity 
inwestycji  
(mln PLN) 

Maksymalne 
dofinansowan
ie ze środków 

EFRR (mln 
PLN) 

Przewidywany 
okres 

realizacji 
projektu 

Miejsce 
realizacji 

Instytucja 
odpowiedzialna za 

realizacj ę 
Uzasadnienie realizacji projektu 

1 POIG 
1.1-3 

WROVASC- 
Zintegrowane 

Centrum Medycyny 
Sercowo-

Naczyniowej  

podstawowa 57,50 48,87 2008-2015 dolnośląski
e 

Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny we 

Wrocławiu 

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 wdrażania i ewaluacji 
nowych technologii medycznych i metod 
leczenia.  

2 
POIG 
1.1-4 

Wykorzystanie 
nanotechnologii 
w nowoczesnych 

materiałach 

podstawowa 126,81 91,94 2008-2014 
dolnośląski

e 

Wrocławskie Centrum 
Badań (EIT+) Sp. z 

o.o. 

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. możliwości 
uzyskiwania materiałów o nowych lub 
ulepszonych właściwościach, określenie ich 
potencjalnych zastosowań praktycznych, 
opracowanie wybranych technologii ich 
wytwarzania.  
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3 POIG 
1.1-5 

Biotechnologie i 
zaawansowane 

technologie 
medyczne 

podstawowa 116,95 84,30 2008-2014 dolnośląski
e 

Wrocławskie Centrum 
Badań (EIT+) Sp. z 

o.o. 

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 diagnostykę i terapie 
medyczną”, w szóstym obszarze - 
priorytetowego kierunku badań: pt. 
„Wysokoprzetworzone związki chemiczne oraz 
materiały o złożonych właściwościach”, a także 
„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 
żywności 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 możliwość wykreowania naukowej 
i technologicznej specjalności Wrocławia.  

4 
POIG 
1.1-8 

Rola transporterów 
oporno ści 

wielolekowej 
w farmakokinetyce i 
toksykologii - testy  
in vitro w praktyce 
farmaceutycznej i 

klinicznej 

podstawowa 62,34 46,12 2008-2013 łódzkie Uniwersytet Łódzki 

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 służących 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. Projekt jest kontynuacją 
licznych projektów badawczych realizowanych 
przez zespół Katedry Biofizyki Molekularnej 
Uniwersytetu Łódzkiego. 
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5 POIG 
1.1-12 

Centrum 
Biotechnologii 

Produktów 
Leczniczych. Pakiet 

innowacyjnych 
biofarmaceutyków 

dla terapii i 
profilaktyki ludzi i 

zwierz ąt 

podstawowa 100,27 76,28 2007-2013 mazowiecki
e 

Instytut Biotechnologii 
i Antybiotyków 

Projekt wpisuje się w obszar badawczy „Zdrowie” 
przedstawiony w Krajowym Programie 
Ramowym. W ramach tego obszaru, do 
priorytetowych kierunków badań należą działania 
1.3 „Biologia molekularna i biotechnologia oraz 
ich wpływ na poprawę stanu zdrowia i jakości 
życia 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. 

6 POIG 
1.1-14 

Kwantowe 
nanostruktury 

półprzewodnikowe 
do zastosowa ń w 

biologii i medycynie 
– Rozwój i 

komercjalizacja 
nowej generacji 

urządzeń 
diagnostyki 

molekularnej 
opartych o nowe 
polskie przyrz ądy 

półprzewodnikowe 

podstawowa 73,59 62,31 2008-2013 mazowiecki
e Instytut Fizyki PAN 

Celem projektu jest m.in. 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 oraz stworzenie 
podstaw dla nowej infrastruktury produkcyjnej 
urządzeń i materiałów dla rozpoznania 
molekularnego.  

7 POIG 
1.1-21 

Rozwój 
specjalizowanych 

systemów 
wykorzystuj ących 

akceleratory i 
detektory 

promieniowania 
jonizuj ącego do 

terapii medycznej 
oraz wykrywania 

materiałów 
niebezpiecznych i 

odpadów 
toksycznych 

podstawowa 85,43 67,50 2008-2014 mazowiecki
e 

Instytut Problemów 
Jądrowych im. 

Andrzeja Sułtana 

Projekt polega na opracowaniu systemów: 
1. Do prześwietlania ładunków 
wielkogabarytowych 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 wyposażone w nowo-opracowane 
układy towarzyszące ułatwiające prowadzenie 
terapii.  
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8 POIG 
1.1-24 

Monitorowanie 
Stanu Technicznego 
Konstrukcji i Ocena 

jej Żywotno ści 

podstawowa 46,92 39,10 2008-2013 mazowiecki
e 

Politechnika 
Warszawska 

 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 możliwych 
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. 

9 POIG 
1.1-25 

Zintegrowany 
mobilny system 
wspomagaj ący 

działania 
antyterrorystyczne i 

antykryzysowe 

podstawowa 68,64 58,34 2007-2014 mazowiecki
e 

Przemysłowy Instytut 
Automatyki i 

Pomiarów - PIAP 

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 wdrożenie ideii, 
polegającej na wykorzystaniu współczesnych 
zdobyczy nauki i techniki w szczególności do 
umożliwienia zdalnego działania, a tym samym 
odsunięcie bezpośrednich zagrożeń od członków 
służb interweniujących.  

10 POIG 
1.1-27 

Nowoczesne 
technologie 
materiałowe 
stosowane w 

przemy śle lotniczym  

podstawowa 85,88 73,00 2008-2014 podkarpack
ie 

Politechnika 
Rzeszowska - 

Koordynator Centrum 
Zaawansowanych 

Technologii 
AERONET – Dolina 

Lotnicza 

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 m.in: · 
wysokowydajnej obróbki elementów konstrukcji 
lotniczych;· technologii kształtowania stopów 
żarowytrzymałych; · materiałów o strukturach 
monokrystalicznych z przeznaczeniem na 
elementy konstrukcji silników lotniczych; · 
materiałów inteligentnych do zastosowań 
lotniczych.  

11 POIG 
1.1-28 

Modelowe 
kompleksy 

agroenergetyczne 
jako przykład 
kogeneracji 

rozproszonej opartej 
na lokalnych i 
odnawialnych 
źródłach energii 

podstawowa 40,53 33,27 2008-2014 pomorskie 

Instytut Maszyn 
Przepływowych im. 

Roberta 
Szewalskiego 

Polskiej Akademii 
Nauk 

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. 
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12 
POIG 
1.1-30 

Inteligentna 
koksownia 
spełniaj ąca 
wymagania 

najlepszej dost ępnej 
techniki 

podstawowa 59,65 50,70 2008-2014 śląskie 
Instytut Chemicznej 

Przeróbki Węgla 

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 i wdrożenie w kilku 
krajowych zakładach koksowniczych rozwiązań 
konstrukcyjnych i technologicznych dla nowej 
generacji baterii koksowniczych, które umożliwią 
automatyczne sterowanie produkcją oraz 
bezpieczeństwem technologicznym i 
środowiskowym. Nowe rozwiązania pozwolą na 
wypełnienie zaleceń UE w zakresie najlepszej 
dostępnej techniki (BAT), a także pozwolą 
wprowadzić systemy hierarchicznego 
monitoringu, sterowania i kontroli produkcji 
poprzez zastosowanie zintegrowanych układów 
informatycznych. Projekt przyczyni się także do 
poprawy społecznego odbioru przemysłu 
koksowniczego oraz stworzy przesłanki dla 
stabilizacji wydobycia i zbytu polskich węgli 
koksujących.  

Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauk i 
Projekty kwalifikują się do wsparcia jako indywidualne projekty kluczowe w ramach działania 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki PO IG. Projekty są spójne z założeniami 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. 

13 
POIG 
1.2-1 

PROGRAM 
VENTURES – 

projekty aplikacyjne 
realizowane przez 

studentów, 
absolwentów i 

doktorantów maj ące 
zastosowanie w 

gospodarce 

podstawowa 14,62 12,42 2007-2015 cały kraj 
Fundacja na Rzecz 

Nauki Polskiej 

Program ma na celu wsparcie udziału studentów 
i doktorantów w pracach zespołów realizujących 
najciekawsze projekty aplikacyjne, rozwój 
innowacji we wszystkich sektorach gospodarki, a 
także uzyskanie wzrostu zainteresowania 
badaniami aplikacyjnymi; -zainteresowanie 
najbardziej obiecujących studentów pracą 
naukową. 

14 POIG 
1.2-2 

PROGRAM TEAM – 
projekty, w których 

uczestnicz ą 
studenci, doktoranci 

i uczestnicy sta ży 
podoktorskich,  

zgodnie z 
wskazanymi w PO 

IG priorytetami, 
realizowane w 
najlepszych 
zespołach 

badawczych w 
Polsce  

podstawowa 152,78 129,86 2007-2015 cały kraj Fundacja na Rzecz 
Nauki Polskiej 

Program ma na celu wspieranie rozwoju 
najlepszych zespołów badawczych, rozwoju 
karier młodych naukowców poprzez 
umożliwienie im udziału w pracach w 
najlepszych zespołach naukowych w kraju, a 
także zachęcenie najbardziej obiecujących 
studentów i absolwentów do pracy naukowej. 
Program jest skierowany do niezależnych 
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. 
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15 
POIG 
1.2-3 

Program 
Międzynarodowe 

Projekty 
Doktoranckie – 

projekty realizowane 
w trakcie studiów 
doktoranckich w 
Polsce w ramach 

współpracy 
międzynarodowej 

jednostek 
naukowych (zwany 

MPD) 

podstawowa 110,42 93,86 2007-2015 cały kraj 
Fundacja na Rzecz 

Nauki Polskiej 

Program ma na celu rozwój karier młodych 
naukowców poprzez umożliwienie im udziału w 
pracach w silnym naukowo, międzynarodowym 
środowisku, zachęcenie najbardziej obiecujących 
studentów i absolwentów do pracy naukowej 
oraz wspieranie wymiany i współpracy naukowej 
z zagranicą. 

16 
POIG 
1.2-4 

PROGRAM 
WELCOME – 

projekty realizowane 
przez wybitnych 

uczonych z 
zagranicy zgodnie z 

priorytetami 
wskazanymi w PO 

IG, tworz ących 
zespoły badawcze w 

polskich 
jednostkach 
naukowych 

podstawowa 65,17 55,39 2007-2015 cały kraj 
Fundacja na Rzecz 

Nauki Polskiej 

Program ma na celu stymulowanie rozwoju 
jakościowego kadry naukowej w Polsce, 
przyciągnięcie do pracy w Polsce najlepszych 
polskich uczonych, którzy opuścili kraj, a także 
wybitnych zagranicznych uczonych. Ponadto 
efektem projektu ma być ożywienie 
międzynarodowych kontaktów naukowych i 
wymiany doświadczeń. 

17 POIG 
1.2-5 

Program Homing 
Plus - projekty 

realizowane przez 
młodych doktorów 

przyje żdżających do 
Polski z zagranicy 
(zwany Homing + ) 

podstawowa 30,00 25,50 2010-2015 cały kraj Fundacja na rzecz 
Nauki Polskiej 

Program ma na celu zachęcenie młodych 
uczonych do powrotu do Polski i dynamizowanie 
rozwoju ich karier naukowych poprzez 
poprawienie im warunków pracy i wspieranie 
nawiązanej przez nich współpracy naukowej 
oraz zachęcenie najzdolniejszych młodych 
doktorów (niezależnie od narodowości) do 
prowadzenia pracy naukowej w Polsce. 

18 POIG 
1.2-6 

Program Pomost - 
projekty realizowane 

przez naukowców 
powracaj ących do 
pracy naukowej po 

przerwach 
związanych z opiek ą 
nad dzieckiem oraz 
wsparcie w trakcie 
realizacji projektów 

naukowych dla 
kobiet w ci ąży 

podstawowa 35,00 29,75 2010-2015 cały kraj Fundacja na rzecz 
Nauki Polskiej 

Program ma na celu ułatwienie kontynuowania 
pracy naukowej dla najzdolniejszych uczonych, 
którzy znajdują się na wczesnym etapie kariery, 
a musieli przerwać pracę naukową z powodu 
opieki nad dzieckiem. Wsparcie będzie udzielane 
ponadto kobietom w ciąży i ma doprowadzić do 
zminimalizowania spowolnienia rozwoju kariery 
naukowej, jakie ma miejsce w tym okresie z 
powodu odsunięcia ich od pewnych prac 
badawczych. 

Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przed siębiorców realizowanych przez jednostki naukowe  
Projekty kwalifikują się do wsparcia jako indywidualne projekty kluczowe w ramach działania 1.3  Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe PO IG. 
Projekty są spójne z założeniami 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 celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015. Projekty mają istotny 
wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie celu 1. - Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw oraz celu 2. - Wzrostu konkurencyjności polskiej nauki.  



 324 

19 POIG 
1.3-1 

Optymalizacja 
charakterystyki i 
przygotowania 

preparatów 
fagowych do celów 

terapeutycznych 

podstawowa 13,66 11,61 2007-2013 dolnośląski
e 

Instytut Immunologii i 
Terapii 

Doświadczalnej PAN  

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 - 
priorytetowego kierunku badań, pt. 
„Wysokoprzetworzone związki chemiczne oraz 
materiały o złożonych właściwościach”, a także 
„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 
zakażeń bakteryjnych). 

20 POIG 
1.3-2 

Funkcjonalne nano- 
i mikromateriały 

włókiennicze 
podstawowa 22,82 18,33 2007-2013 łódzkie Instytut 

Włókiennictwa 

Projekt polega na utworzeniu krajowej bazy 
wytwórczej funkcjonalnych nanomateriałów 
włókienniczych poprzez realizację silnie 
zdywersyfikowanych programów badawczo-
wdrożeniowych umożliwiających: opracowanie 
nowych technologii wytwarzania aktywnych 
nano-i submikrocząstek oraz mikrokapsułek, 
oraz palety innowacyjnych produktów 
włókienniczych o różnym przeznaczeniu - 
funkcjonalnych nanomateriałów włókienniczych, 
opartych na ich zastosowaniu, przeprowadzenie 
prac badawczych i technicznych, niezbędnych 
dla przygotowania przemysłowego wdrożenia 
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 wdrożenia 
przemysłowego zadań realizowanych w ramach 
PBZ KBN- 95/T08/2003. „Materiały polimerowe 
modyfikowane nanocząstkami. Badania - 
właściwości – zastosowanie”. 
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21 
POIG 
1.3-3 

Barierowe materiały 
nowej generacji 

chroni ące człowieka 
przed szkodliwym 

działaniem 
środowiska 

podstawowa 16,11 13,13 2007-2013 łódzkie 
Instytut 

Włókiennictwa 

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 Wyższego. Tematyka 
proponowanego projektu kluczowego zgodna 
jest także 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  Strategii 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. 

22 POIG 
1.3-4 

Biodegradowalne 
wyroby włókniste podstawowa 35,90 30,24 2008-2013 łódzkie 

Polska Platforma 
Technologiczna 

Przemysłu 
Tekstylnego 
koordynator 

Politechnika Łódzka 

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). Otrzymane 
w projekcie biodegradowalne wyroby włókniste 
będą testowane pod względem ich przydatności 
do produkcji nowych wyrobów higienicznych oraz 
tekstylnych wyrobów rolniczych i medycznych. 

23 POIG 
1.3-5 

Opracowanie 
typoszeregu 

komputerowych 
interfejsów 

multimodalnych 
oraz ich wdro żenie 
w zastosowaniach 

edukacyjnych, 
medycznych, w 
obronno ści i w 

przemy śle 

podstawowa 7,79 6,11 2008-2014 pomorskie Politechnika Gdańska 

Projekt dotyczy rozwoju technologii związanych z 
usługami i produktami multimedialnymi, 
wykorzystującymi interfejsy multimodalne i ich 
aplikacje w edukacji, medycynie i gospodarce. 
Zastosowanie technologii sterowania 
komputerem przy pomocy wielu modalności, nie 
tylko tradycyjnej klawiatury i wskaźnika, umożliwi 
dalszą miniaturyzację urządzeń komputerowych, 
zwiększą ich mobilność, a także poprawią 
szybkość i jakość reagowania oprogramowania 
w odpowiedzi na sygnały sterujące, 
przekazywane przez użytkownika. 
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24 POIG 
1.3-6 

Nowe technologie 
oraz nowe 

konstrukcje maszyn 
i urz ądzeń do 
wzbogacania 

i metalurgicznego 
przerobu surowców 

mineralnych 

podstawowa 21,56 18,33 2008-2013 śląskie Instytut Metali 
Nieżelaznych 

Projekt będzie miał istotny wpływ na wzrost 
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 
polega na rozwiązaniu aktualnych problemów 
branży metali nieżelaznych 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. 

25 POIG 
1.3-7 

Czujniki i sensory 
do pomiarów 

czynników 
stanowi ących 
zagro żenia w 
środowisku – 
modelowanie i 

monitoring zagro żeń 

podstawowa 27,48 22,91 2008-2013 dolnośląski
e 

Politechnika 
Wrocławska 

Projekt obejmuje następujące działania: • Pomiar 
pól elektromagnetycznych. • Numeryczne 
modelowanie emisji pól elektromagnetycznych i 
opracowanie nowoczesnych sensorów do 
pomiarów złożonych pól elektromagnetycznych.  
• Pasywny, wysokokierunkowy, adaptacyjny 
system pomiarowy określania wpływu 
poszczególnych obiektów na emisję hałasu jako 
całości i jego poszczególnych instalacji lub 
obiektów przemieszczających się. • Opracowanie 
i wykonanie systemu czujników w inteligentnej 
obudowie - technika LTCC (Low Temperature 
Cofired Ceramics). • Optymalizowanie 
technologii wytwarzania i badanie właściwości 
optycznych i/lub magnetycznych struktur typu 
core-shell oraz wykorzystanie ich w optycznej 
detekcji zmian chemicznych lub fizycznych oraz 
w analizie materiałów biologicznych.  

26 
POIG 
1.3-8 

Nowoczesne 
balistyczne ochrony 

osobiste oraz 
zabezpieczenia 

środków transportu 
i obiektów stałych 
wykonane na bazie 

kompozytów 
włóknistych 

podstawowa 12,95 11,00 2007-2012 łódzkie 
Instytut Technologii 

Bezpieczeństwa 
„MORATEX” 

Projekt polega na opracowaniu termiczno-
ciśnieniowej metody łączenia warstw różnego 
typu balistycznych wyrobów włókienniczych w 
celu opracowania, a w konsekwencji 
wytworzenia, kompozytów włóknistych o różnej 
strukturze i kształcie. Badania naukowe zostaną 
wsparte seriami doświadczeń w zakresie 
oddziaływania ciśnienia, wysokich temperatur, 
czasu, itp. na założone konstrukcje kompozytów. 
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27 POIG 
1.3-9 

Nowe technologie 
informacyjne dla 

elektronicznej 
gospodarki i 

społecze ństwa 
informacyjnego 

oparte na 
paradygmacie SOA 

podstawowa 36,29 30,85 2007-2013 małopolskie Akademia Górniczo-
Hutnicza 

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 
złożone 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 pilotażowych implementacji i ich 
wdrożenie u konkretnych odbiorców. 

28 
POIG 
1.3-10 

Synteza kwasu 
akrylowego i estrów 

akrylowych w 
oparciu o surowce 

odnawialne, w tym o 
frakcj ę glicerynow ą 
z produkcji estrów 

metylowych kwasów 
tłuszczowych 

podstawowa 24,68 19,24 2008-2014 
mazowiecki

e 

Instytut Chemii 
Przemysłowej im. 

prof. I. Mościckiego 

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 założeń do projektu 
procesowego. 
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29 
POIG 
1.3-11 

Wpływ zmian 
klimatu na 
środowisko, 
gospodark ę 

i społecze ństwo 
(zmiany,  skutki 
i sposoby ich 
ograniczania, 

wnioski dla nauki, 
praktyki 

inżynierskiej i 
planowania 

gospodarczego) 

podstawowa 27,69 22,91 2008-2012 
mazowiecki

e 
Instytut Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej 

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 życia i zdrowia ludzi, infrastrukturę 
komunalną, środowisko wodne, lądowe, 
atmosferę i gospodarkę kraju oraz skutkują 
znacząco na finanse państwa. Dotyczy to 
zagadnień w zakresie: · zmian klimatu i ich 
wpływu na środowisko; · stanu zanieczyszczeń 
powietrza w Polsce i jego wpływu na jakość 
życia – możliwości ograniczenia skutków; - klęsk 
żywiołowych i bezpieczeństwa wewnętrznego 
(cywilnego i ekonomicznego) kraju;· Bałtyku jako 
elementu systemu klimatycznego i jego roli w 
tworzeniu się stanów zagrożenia;· zagrożenia i 
uwarunkowania oraz możliwości realizacji 
krajowego zaopatrzenia w wodę ludności w 
świetle przepisów Unii Europejskiej. 

30 POIG 
1.3-12 

Diagnostyczna 
aparatura 

ultrad źwiękowa – 
nowe metody 

badania i 
obrazowania 

struktury tkankowej 
narządów człowieka 

podstawowa 22,64 19,24 2008-2014 mazowiecki
e 

Instytut 
Podstawowych 

Problemów Techniki 
PAN 

Projekt dotyczy nowych technologii medycznych 
i stanowić będzie zagospodarowanie niszowych 
obszarów diagnostyki ultradźwiękowej. Nowe 
technologie znajdą zastosowanie w diagnostyce 
chorób skóry, chorób cywilizacyjnych takich jak 
osteoporoza czy też chorób nowotworowych 
całkowicie nieszkodliwych fal ultradźwiękowych 
oraz pozwolą na prowadzenie w szerokim 
zakresie badań przesiewowych. 

31 POIG 
1.3-13 

Kompozyty i 
nanokompozyty 

ceramiczno-
metalowe dla 

przemysłu 
lotniczego 

i samochodowego 
(akronim: 

KomCerMet) 

podstawowa 23,36 19,86 2008-2013 mazowiecki
e 

Instytut 
Podstawowych 

Problemów Techniki 
PAN 

Projekt będzie miał istotny wpływ na 
podniesienie konkurencyjności krajowego 
przemysłu lotniczego i samochodowego poprzez 
zaoferowanie tym gałęziom gospodarki 
nowoczesnych wielofunkcyjnych materiałów 
kompozytowych o doskonałych właściwościach 
oraz umiarkowanych kosztach wytwarzania. 
Projekt polega na podjęciu kompleksowego 
programu badawczego nt. kompozytów i 
nanokompozytów ceramicznometalowych, 
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 
różnych warunkach obciążenia i eksploatacji 
oraz (iv) ich testowanie przez zainteresowane 
firmy przemysłowe – odbiorców wyników 
projektu. 
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32 POIG 
1.3-14 

Mikro- i Nano-
Systemy w Chemii 

i Diagnostyce 
Biomedycznej MNS-

DIAG 

podstawowa 20,34 16,80 2009-2013 mazowiecki
e 

Instytut Technologii 
Elektronowej 

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 także 
integracja środowiska naukowego wokół 
Laboratorium Technologii Mikrosystemów i 
Nanostruktur Krzemowych należącego do 
Instytutu Technologii Elektronowej i w oparciu o 
to, wytworzenie mechanizmu ułatwiającego 
opracowywanie innowacyjnych technologii 
mikro/nano-systemów ukierunkowanych na 
wdrożenie.  

33 
POIG 
1.3-15 

Nowe materiały 
metaliczne o 

strukturze 
nanometrycznej do 

zastosowania w 
nowoczesnych 

gałęziach 
gospodarki 

podstawowa 38,22 30,85 2008-2013 
mazowiecki

e 
Politechnika 
Warszawska 

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).  

34 POIG 
1.3-16 

Nowe materiały 
fotoniczne i ich 
zaawansowane 
zastosowania 

podstawowa 25,14 21,38 2007-2013 mazowiecki
e 

Wojskowa Akademia 
Techniczna im. 

Jarosława 
Dąbrowskiego w 

Warszawie 

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 Straży Pożarnej, jak również sektora 
przedsiębiorstw i spółek typu spin-off 
działających w obszarze elektroniki, rozwiązań 
telekomunikacyjnych i informacyjnych oraz 
optoelektroniki. 
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35 POIG 
1.3-17 

Materiały 
opakowaniowe 
nowej generacji 

z tworzywa 
polimerowego 
ulegaj ącego 
recyklingowi 

organicznemu 

podstawowa 19,43 16,49 2008-2013 śląskie 

Polska Akademia 
Nauk, Centrum 

Materiałów 
Polimerowych i 

Węglowych 

Projekt jest spójny z celami Strategii Rozwoju 
Kraju na lata 2007 - 2015 w zakresie 
zastosowania interdyscyplinarnych badań dla 
opracowania podstaw nowoczesnych technologii 
polimerowych w zakresie zaawansowanych 
materiałów. 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 
życia i zdrowia ludzi, przeznaczonych do 
produkcji nowej generacji materiałów 
opakowaniowych. Projekt wpisuje się 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 założonych 
właściwościach oraz 6.5. Technologie i 
biotechnologie przemysłowe produktów.  

Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych  
Celem projektów jest podniesienie innowacyjności przedsiębiorców dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R, będących wynikiem projektu realizowanego w ramach działania. 

36 
POIG 
1.4-1 

Innowacyjne, 
małoinwazyjne 

metody typu „non-
fusion” i „fusion” 

chirurgicznego 
leczenia dysfunkcji 

układu kostno-
neuro-mi ęśniowego 

człowieka 

podstawowa 37,40 19,24 2009-2015 lubuskie LfC Sp. z o.o. 

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 priorytetowego kierunku 
badań: pt. „Wysokoprzetworzone związki 
chemiczne oraz materiały o złożonych 
właściwościach”, a także „Technologie i 
biotechnologie przemysłowe”. Celem ogólnym 
projektu jest opracowanie oraz wdrożenie w 
praktyce produkcyjnej i medycznej 
innowacyjnych, małoinwazyjnych 
systemów/metod operacyjnego leczenia 
dysfunkcji układu kostno-neuro-mięśniowego (k-
n-m). 
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37 
POIG 
1.4-2 

3CLA - 
biotechnologiczny 

kierowany lek 
przeciwnowotworow

y 

podstawowa 88,68 26,36 2008-2015 
mazowiecki

e 
Adamed Spółka z 

o.o. 

Projekt ma istotny wpływ na wzrost nakładów na 
działalność badawczo rozwojową ogółem oraz 
udział podmiotów gospodarczych w jej 
finansowaniu, udziału przedsiębiorstw 
przemysłowych ponoszących nakłady na 
działalność innowacyjną, liczbę patentów 
udzielonych rezydentom polskim, udział 
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 przewyższającym 
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. 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. 

Oś priorytetowa II - Infrastruktura sfery B+R  Instytucja Po średnicz ąca - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy ższego Projekty mają strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w 
ramach PO IG obszaru badań i rozwoju oraz są spójne z założeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 w zakresie budowy dużych 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. 

Działanie 2.1 Rozwój o środków o wysokim potencjale badawczym 
Celem projektów jest rozwój infrastruktury jednostek naukowych w ośrodkach o wysokim potencjale badawczym, umożliwiający prowadzenie wysokiej jakości badań. 

38 POIG 
2.1-1 

Centrum 
Zaawansowanych 

Materiałów 
i Technologii 

podstawowa 384,88 305,45 2008-2015 mazowiecki
e 

Politechnika 
Warszawska 

Celem projektu jest budowa nowego Centrum 
składającego się z ponad 40 Laboratoriów 
środowiskowych utworzonych przez Konsorcjum 
instytucji powołujących Centrum i wyposażenie 
ich w infrastrukturę technologiczną i badawczą. 
Powstała infrastruktura umożliwi realizację 
wspólnej strategii badawczej Centrum, ale także 
stworzy środowisko sprzyjające formowaniu 
dużych, interdyscyplinarnych zespołów 
badawczych oraz powstawaniu firm typu spin-off, 
zajmujących się produkcją nowych materiałów i 
urządzeń. 
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39 
POIG 
2.1-4 

Budowa i 
wyposa żenie 

Wielkopolskiego 
Centrum 

Zaawansowanych 
Technologii w 

Poznaniu 

podstawowa 251,55 213,82 2007-2013 
wielkopolsk

ie 
Uniwersytet im. 

Adama Mickiewicza  

Efektem realizacji projektu będzie powstanie 
ośrodka o wysokim potencjale badawczym. 
Projekt polega na budowie i wyposażeniu 
Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych 
Technologii w Poznaniu, 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 Zwierzętarnią oraz 
zapleczem technicznym. 

40 
POIG 
2.1-5 

Narodowe Centrum 
Promieniowania 

Elektromagnetyczne
go dla Celów 
Badawczych 

podstawowa 152,44 129,57 2009-2014 małopolskie 

Centrum 
Promieniowania 

Synchrotronowego 
Uniwersytetu 

Jagiellońskiego 

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 
wyposażonego 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. 

41 
POIG 
2.1-6 

ECOTECH-
COMPLEX – 

Człowiek, 
Środowisko, 
Produkcja 

podstawowa 143,74 114,11 2008-2013 lubelskie 
Uniwersytet im. Marii 
Curie-Skłodowskiej w 

Lublinie 

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. 
Inwestycja służyć będzie realizacji badań 
naukowych i prac rozwojowych zgodnych z 
obszarem tematycznym „Bio” PO IG 
(biotechnologia i bioinżynieria, techniki 
medyczne, postęp biologiczny w rolnictwie i 
ochronę środowiska).   

42 POIG 
2.1-7 

Małopolskie 
Centrum 

Biotechnologii 
podstawowa 91,86 76,36 2007-2013 małopolskie 

Uniwersytet 
Jagielloński 

reprezentujący 
Centrum 

Zaawansowanych 
Technologii AKCENT 

Małopolska 

Projekt polega na utworzeniu przez największe 
uczelnie Krakowa (UJ i AR) wspólnego ośrodka, 
zcentralizowanego parku naukowo-badawczo-
rozwojowego, umożliwiającego wykonywanie 
kompleksowych badań na różnych poziomach 
funkcjonowania organizmu, powodującego 
zwiększenie konkurencyjności polskiej myśli 
biotechnologicznej, a także zacieśnienie 
współpracy między sferą badawczo-rozwojową a 
gospodarką. 
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43 
POIG 
2.1-8 

Akademickie 
Centrum Materiałów 

i Nanotechnologii 
podstawowa 89,84 76,36 2007-2013 małopolskie 

Akademia Górniczo-
Hutnicza 

Projekt polega na budowie interdyscyplinarnego 
centrum badawczego w obszarze nowych 
materiałów nanoinżynierii i nanofizyki 
wchodzącego w skład CZT AKCENT 
Małopolska. Projekt jest kontynuacją projektu 
realizowanego w ramach SPO WKP 2004-2006 
„Doposażenie aparaturowe laboratoriów 
Centrum Nowych Materiałów i Nanotechnologii 
CZT AKCENT Małopolska”.  

44 POIG 
2.1-9 

Centrum Czystych 
Technologii 
Węglowych 

podstawowa 194,11 137,45 2007-2013 śląskie Główny Instytut 
Górnictwa 

Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie 
wskaźników 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. 

45 POIG 
2.1-10 

Śląska BIO-FARMA 
Centrum 

Biotechnologii, 
Bioin żynierii 

i Bioinformatyki 

podstawowa 89,84 76,36 2007-2013 śląskie Politechnika Śląska 

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. 

46 POIG 
2.1-11 

Narodowe Centrum 
Radioterapii 

Hadronowej Faza 1 
Centrum 

Cyklotronowe 
Bronowice 

podstawowa 128,46 98,56 2007-2013 małopolskie Instytut Fizyki 
Jądrowej PAN 

Celem projektu jest wybudowanie i wyposażenie 
w niezbędne urządzenia oraz uruchomienie 
nowoczesnego cyklotronu, przyspieszającego 
wiązki protonów do energii około 230-250 MeV. 
Cyklotron zostanie umieszczony w 
nowowybudowanym budynku składającym się z 
bunkra z halą terapii oka i halą eksperymentalną 
oraz z budynku laboratoryjnego. Narodowe 
Centrum Radioterapii Hadronowej – Centrum 
Cyklotronowe w Bronowicach ma być ośrodkiem 
o wysokim potencjale badawczym wyposażonym 
w unikatowe urządzenia.  
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47 
POIG 
2.1-12 

Środowiskowa 
Biblioteka Nauk 
Ścisłych i 

Technicznych na 
potrzeby 

Innowacyjnej 
Gospodarki 

podstawowa 101,13 76,36 2007-2013 
dolnośląski

e 
Politechnika 
Wrocławska 

Efektem realizacji projektu będzie powstanie 
instytucji odpowiedzialnej za gromadzenie i 
udostępnianie szeroko pojętej literatury 
technicznej oraz organizację dostępu do 
informacji naukowo-technicznej dla potrzeb 
edukacji w zakresie nauk ścisłych oraz dla 
zaplecza naukowo-badawczego.Projekt polega 
na integracji istniejących w ramach Politechniki 
Wrocławskiej jednostek organizacyjnych, 
odpowiedzialnych za gromadzenie, 
przetwarzanie i upowszechnianie wiedzy i 
informacji oraz utworzeniu nowej, adekwatnej do 
wymagań społecznych, naukowych i 
technicznych, infrastruktury budowlanej i 
sprzętowej. 

Działanie 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastru ktury badawczej jednostek naukowych  
Celem projektów jest rozwój obiektów infrastruktury badawczej służących budowaniu współpracy naukowej między różnymi krajowymi ośrodkami badawczymi, a także lepsze wykorzystanie 
środków finansowych i infrastruktury technicznej dzięki synergii działań. 

48 POIG 
2.2-1 

Rozwój Bazy 
Badawczej 

Specjalistycznych 
Laboratoriów 

uczelni publicznych 
regionu 

świętokrzyskiego 

podstawowa 89,84 76,36 2007-2013 świętokrzys
kie 

 Politechnika 
Świętokrzyska 

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. 

49 POIG 
2.2-2 

Dolno śląskie 
Centrum Materiałów 

i Biomateriałów 
Wrocławskie 

Centrum Bada ń 
(EIT+) 

podstawowa 610,54 427,63 2008-2014 dolnośląski
e 

Wrocławskie Centrum 
Badań (EIT+) Sp. z 

o.o. 

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. 
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50 POIG 
2.2-3 

Centrum Bada ń 
Przedklinicznych 

i Technologii (CePT)  
podstawowa 393,72 305,45 2008-2013 mazowiecki

e 

Warszawski 
Uniwersytet 
Medyczny  

Projekt wpisuje się w strategiczny obszar 
badawczy Krajowego Programu Ramowego z 
obszaru „Zdrowie” w zakresach: 1.1 
Epidemiologia, podłoże 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 zagrożenia 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 , fizyko-chemii i nanotechnologii 
biomateriałów, biotechnologii molekularnej, 
patofizjologii i fizjologii, onkologii, genomiki, 
neurobiologii oraz chorób związanych z 
procesami starzenia.   

Oś priorytetowa  III - Kapitał dla innowacji 
Instytucja Po średnicz ąca - Ministerstwo Gospodarki 
 
Działanie 3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwy ższonego ryzyka  
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. 
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51 
POIG 
3.2-1 

Wspieranie 
funduszy kapitału 
podwy ższonego 

ryzyka 

podstawowa 646,83 549,81 2007-2015 cały kraj 
Krajowy Fundusz 

Kapitałowy 

Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako 
indywidualny projekt kluczowy w ramach 3. osi 
priorytetowej Kapitał dla innowacji PO IG. Ma on 
strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego 
w ramach PO IG obszarów oraz jest spójny z 
założeniami 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 ułatwiających 
finansowanie MSP (priorytet I pkt C SRK). 
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, jego realizacja przyczyni się 
także do osiągnięcia celów dokumentu Kierunki 
zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 
2007-2013. Projekt polega na wspieraniu 
funduszy podwyższonego ryzyka, które będą 
inwestować w przedsiębiorstwa we wczesnych 
fazach wzrostu i stanowi kontynuację 
poddziałania 1.2.3 SPO  
WKP. 

Oś priorytetowa  V - Dyfuzja innowacji 
Instytucja Po średnicz ąca - Ministerstwo Gospodarki  
 
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. 

Działanie 5.2  Wspieranie instytucji otoczenia bizn esu świadcz ących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczen iu ponadregionalnym 
Celem działania jest ułatwienie przedsiębiorcom na terenie całego kraju dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości usług biznesowych niezbędnych z punktu widzenia prowadzenia działalności 
innowacyjnej. 

52 POIG 
5.2-1 

Droga do Polski 
Przedsi ębiorczej  podstawowa 65,01 46,74 2008-2015 cały kraj 

Fundacja 
Akademickie 
Inkubatory 

Przedsiębiorczości 

Projekt ma znaczący wpływ na rozwój 
przedsiębiorczości akademickiej w Polsce. Jego 
celem jest stworzenie pakietu usług 
inkubacyjnych i preinkubacyjnych dla studentów i 
absolwentów w sieci czterdziestu profesjonalnie 
wyposażonych i przygotowanych do świadczenia 
usług inkubatorów przy uczelniach wyższych.   
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53 POIG 
5.2-2 

Poprawa 
konkurencyjno ści 
przedsi ębiorstw 

poprzez wzornictwo 
(innowacja 

procesowa  i 
produktowa) 

podstawowa 21,15 15,27 2008-2011 cały kraj Instytut Wzornictwa 
Przemysłowego 

Projekt ma znaczący wpływ na wzrost 
konkurencyjności przedsiębiorstw dzięki 
zastosowaniu wzornictwa (innowacja procesowa 
i produktowa).   
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. 

Działanie 5.3  Wspieranie o środków innowacyjno ści  
Działanie polega na wspieraniu powstawania oraz rozwoju ośrodków zlokalizowanych na obszarach o wysokim potencjale rozwoju. Wsparcie dla ww. ośrodków ma zapewnić dostęp do 
kompleksowych usług zarówno przedsiębiorcom dążącym do wprowadzenia nowych rozwiązań, jak również naukowcom pragnącym rozpocząć działalność gospodarczą. 

54 
POIG 
5.3-1 

Od Wrocławskiego 
Parku 

Technologicznego 
do Innopolis 

Wrocław 

podstawowa 186,57 109,54 2007-2015 
dolnośląski

e 
Wrocławski Park 

Technologiczny S.A. 

W ramach projektu zrealizowana zostanie 
inwestycja obejmująca cztery nowe budynki 
przeznaczone do wynajęcia dla małych i 
średnich firm innowacyjnych, które będą 
prowadziły na terenie WPT działalność naukowo-
badawczą, projektową, doświadczalną, 
wdrożeniową i produkcyjną. Ponadto część 
środków w ramach projektu przeznaczona 
będzie na rozwój usług służących podniesieniu 
zdolności do komercjalizacji odkryć naukowych 
oraz wdrażaniu nowoczesnych technologii. W 
ramach zadania rozszerzającego zostanie 
wybudowany 5. obiekt labolatoryjno-biurowy 
(SIGMA), w którym zostaną wyposażone i 
uruchomione dwie specjalistyczne pracownie 
badawczo-wdrożeniowe. Kolejne dwie nowe 
pracownie zostaną uruchomione  
w aktualnie zrealizowanych obiektach. 

55 POIG 
5.3-2 

Małopolski Park 
Technologii 

Informacyjnych - 
Ośrodek 

Innowacyjno ści 
Krakowskiego Parku 
Technologicznego 

podstawowa 141,51 81,96 2010-2015 małopolskie 
Krakowski Park 

Technologiczny Sp. z 
o.o. 

W ramach projektu KPT planuje budowę 
infrastruktury koniecznej dla dalszego rozwoju 
firm technologicznych zlokalizowanych w parku 
oraz inkubacji nowych przedsiębiorstw. 
Przewiduje się budowę i wyposażenie 
laboratoriów i biur na potrzeby przedsiębiorców 
przede wszystkim z branży technologii 
informacyjnych. W ramach zadania 
rozszerzającego zostaną dodatkowo 
wyposażone dwa laboratoria oraz zwiększy 
swoją funkcjonalność przestrzeń wystawiennicza 
parku. 
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56 POIG 
5.3-3 

Budowa Zespołu 
Inkubatorów 

Wysokich 
Technologii - 
"Materiały i 

biomateriały" oraz 
"Technologie 
informacyjne i 

komunikacyjne" na 
terenie 

Poznańskiego Parku 
Naukowo- 

Technologicznego 
Fundacji UAM 

podstawowa 79,43 47,16 2010-2015 wielkopolsk
ie 

Fundacja 
Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza w 
Poznaniu 

Projekt polega na wybudowaniu  
i wyposażeniu budynku – zespołu inkubatorów 
technologicznych na terenie Poznańskiego 
Parku Naukowo- Technologicznego Fundacji 
UAM. Inkubatory przeznaczone będą przede 
wszystkim dla firm z branży chemicznej, 
biotechnologicznej oraz informatycznej.  
W ramach zadania rozszerzającego 
doposażeniu podlegać będzie 8 pracowni  
i laboratoriów realizowanego obecnie  obiektu. 

57 POIG 
5.3-4 

Park 
Technologiczny - 

Miasteczko 
Multimedialne 

podstawowa 169,56 98,29 2010-2014 małopolskie 
"Miasteczko 

Multimedialne"  
Sp. z o.o. 

Projekt będzie miał wpływ na podniesienie 
konkurencyjności i innowacyjności 
przedsiębiorstw w zakresie technologii 
multimedialnych. Polega on 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 
funkcjonować będą: park naukowo-
technologiczny, ośrodek badawczo-rozwojowy, 
inkubator  przedsiębiorczości, klaster 
multimediów, fundusz inwestycyjny oraz system 
edukacyjny. W ramach zadania rozszerzającego 
planowane jest utworzenie i wyposażenie dwóch 
nowych laboratoriów. 

58 POIG 
5.3-5 

Rozbudowa 
Jagiello ńskiego 

Parku i Inkubatora 
Technologii - Life 

Science 

podstawowa 188,16 113,29 2009-2015 małopolskie 
Jagiellońskie 

Centrum Innowacji 
Sp. z o.o. 

Projekt umieszczony został na liście projektów 
indywidualnych, ponieważ jego realizacja będzie 
miała znaczący wpływ na podniesienie 
konkurencyjności i innowacyjności 
przedsiębiorstw. Projekt polega na rozbudowie i 
wyposażeniu w specjalistyczny, innowacyjny 
sprzęt, także doposażeniu sprzętowym 
istniejących już budynków Parku. Podstawowe 
znaczenie dla koncepcji funkcjonowania będą 
miały specjalnie przygotowane laboratoria 
biotechnologiczne. Firmy działające w 
inkubatorze będą samodzielnie wyposażały te 
laboratoria w zależności od potrzeb. W ramach 
zadania rozszerzającego planowane jest 
utworzenie i wyposażenie dwu nowych  
laboratoriów oraz zakup aparatury naukowo-
badawczej ogólnego zastosowania. 
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59 POIG 
5.3-6 

Utworzenie Parku 
Naukowo-

Technologicznego 
Euro-Centrum - 

rozwój i 
zastosowanie 

nowych technologii 
w obszarze 

poszanowania 
energii i jej 

odnawialnych źródeł  

podstawowa 122,40 73,06 2010-2015 śląskie 
Park Naukowo-

Technologiczny Euro-
Centrum Sp. z o.o. 

Głównym celem projektu jest utworzenie 
infrastruktury technicznej, organizacyjnej, oraz 
instytucjonalnej Parku Naukowo-
Technologicznego "Euro-Centrum" niezbędnej 
dla zapewnienia korzystnych warunków dla 
powstania i rozwoju przedsiębiorców 
prowadzących działalność badawczą, rozwojową 
lub innowacyjną w dziedzinie poszanowania 
energii oraz wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii. Zasadniczy zakres infrastruktury PNT 
Euro-Centrum stanowią: 
- budowa nowego budynku spełniającego 
wymogi budynku pasywnego, 
- przebudowa istniejącego budynku  
i zagospodarowanie terenu, 
- budowa specjalistycznych labolatoriów parku. 
W ramach zadania rozszerzającego planowana 
jest rozbudowa powierzchni laboratoryjnej i 
użytkowej parku oraz doposażenie łącznie 5 
pracowni i laboratoriów. 

60 
POIG 
5.3-7 

Utworzenie 
ogólnopolskiego 

ośrodka innowacji i 
transferu 

technologii w 
zakresie e-zdrowia 

podstawowa 98,27 57,98 2010-2014 
dolnośląski

e 

Wrocławski 
Medyczny Park 

Naukowo-
Technologiczny Sp. z 

o.o. 

Projekt będzie miał znaczący wpływ na 
podniesienie konkurencyjności i innowacyjności 
przedsiębiorstw z branży medycznej. 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. W ramach 
zadania rozszerzającego planowane jest 
doposażenie w sprzęt i oprogramowanie 
pozwalające na adaptowanie rozwiązań typu 
Cloud Computing do specyfiki rynku 
medycznego. 

61 POIG 
5.3-8 

Gdański Park 
Naukowo-

Technologiczny - 
etap III 

podstawowa 164,40 97,73 2009-2015 pomorskie 
Pomorska Specjalna 
Strefa Ekonomiczna 

Sp. z o.o. 

Projekt polega na wybudowaniu dwóch 
budynków, w których znajdzie się infrastruktura 
dla Centrów Badawczo-Naukowych (w tym 
Bałtyckiego Centrum Biotechnologii, Instytutu 
Technologii Bezpieczeństwa Wewnętrznego), 
laboratoria oraz pomieszczenia mające być 
wykorzystywane do budowy sieci powiązań 
(biznes, nauka, samorząd oraz instytucje 
otoczenia biznesowego) i rozwoju klastrów. W 
ramach zadania rozszerzającego planowane jest 
przeformułowanie ogólnodostępnej przestrzeni 
laboratoryjnej, na uprofilowanie w formie 8 
wąsko-specjalistycznych laboratoriów, 
dedykowanych wiodącym krajowym firmom, 
głównie z sektora biotechnologii. 
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62 POIG 
5.3-10 

Pomorski Park 
Naukowo-

Technologiczny - 
rozbudowa - etap 3 

podstawowa 178,36 104,80 2009-2014 pomorskie 

Gmina Miasta Gdyni - 
Gdyńskie Centrum 

Innowacji Jednostka 
Budżetowa 

Przedmiotem projektu jest rozbudowa 
specjalistycznego ośrodka wsparcia 
innowacyjności - Pomorskiego Parku Naukowo-
Technologicznego w Gdyni, obejmująca: 
1. wybudowanie obiektu dysponującego 
powierzchniami biurowymi, laboratoryjnymi, 
warsztatowymi, prototypownią dla firm 
innowacyjnych, 
2. stworzenie profesjonalnej oferty usług dla 
przedsiębiorców prowadzących działalność 
innowacyjną w ramach: Centrum Obsługi 
Przedsiębiorców, Centrum Badań i Rozwoju, 
Centrum Współpracy Klastrowej. 
W ramach rozszerzenia projektu podstawowego 
będą realizowane dwa zadania. Pierwsze 
zadanie dotyczy wyposażenia 4 pracowni 
ulokowanych w realizowanym obiekcie. Drugie 
zadanie dotyczy kolejnego etapu rozbudowy 
parku na terenie Stoczni Gdynia z 
wykorzystaniem istniejących obiektów  
o znacznej kubaturze, pozwalających realizować 
końcowy etap wdrażania rozwiązania 
innowacyjnego tj. "od prototypu do produkcji". 

63 
POIG 
5.3-11 

Utworzenie 
Infrastruktury 

Śląskiego Centrum 
Naukowo-

Technologicznego 
Przemysłu 

Lotniczego Sp. z 
o.o. 

podstawowa 68,73 40,61 2010-2015 śląskie 

Śląskie Centrum 
Naukowo-

Technologiczne 
Przemysłu 

Lotniczego Sp. z o.o. 

Projekt polega na przygotowaniu bazy lokalowej i 
wyposażeniu laboratorium w niezbędny sprzęt i 
aparaturę do prac badawczorozwojowych nad 
tworzywami kompozytowymi w Czechowicach-
Dziedzicach (okolice Bielskiego Parku Techniki 
Lotniczej). Zadaniem Parku będą kompleksowe 
badania, opracowywanie nowych innowacyjnych 
technologii produkcji, a szczególnie prowadzenie 
badań nad zastosowaniem kompozytów  
w przemyśle lotniczym i innych dziedzinach 
gospodarki. W ramach zadania rozszerzającego 
planowane jest doposażenie dwu podstawowych 
laboratoriów parku, a następnie stworzenie 4 
stanowisk badawczych (głównie dotyczących 
analizy struktur kompozytowych). 

64 POIG 
5.3-12 

BIONANOPARK podstawowa 85,92 50,47  2010-2015 łódzkie 

Łódzki Regionalny 
Park Naukowo-

Technologiczny Sp. z 
o.o. 

Celem projektu jest budowa nowoczesnego i 
doskonale wyposażonego centrum laboratoriów 
biotechnologicznych wraz z zapleczem biurowo-
konferencyjnym przeznaczonym dla nowo-
powstających firm typu spin-off. W ramach 
zadania rozszerzającego planowana jest 
modernizacja działającego w parku Inkubatora 
Technologicznego oraz doposażenie w 
dodatkowe urządzenia i sprzęt laboratoryjny 
Laboratorium Biofizyki Molekularnej i 
Nanostrukturalnej oraz Laboratorium 
Biotechnologii Przemysłowej. 
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65 
POIG 
5.3-13 

Rozbudowa i rozwój 
działalno ści 

Toruńskiego Parku 
Technologicznego 

podstawowa 91,10 54,19 2011-2014 
kujawsko-
pomorskie 

Toruńska Agencja 
Rozwoju 

Regionalnego S.A. 

Projekt polega na budowie, na wydzielonym 
terenie TPT o powierzchni 1,9 ha ( cały teren 
TPT to 14 ha) trzech obiektów o łącznej pow. 
ponad 8 tys. m². Celem projektu jest budowa 
Centrum Przetwarzania Danych pozwalającego 
przedsiębiorcom na korzystanie  
z określonych zasobów informatycznych 
(oprogramowanie, sprzęt) oraz dwu hal 
technologiczno-produkcyjnych. W ramach 
zadania rozszerzającego planowana jest 
rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej 
nowoczesnego Centrum Przetwarzania Danych 
w TPT. 

Oś priorytetowa VI - Polska Gospodarka na rynku mi ędzynarodowym  
Działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o z naczeniu ponadregionalnym  
 
Projekty mają charakter strategiczny dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru inwestycji w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym. Przedsięwzięcia kwalifikują się do 
wsparcia jako indywidualne projekty kluczowe w ramach działania 6.4. Ich wdrożenie będzie miało znaczący wpływ na osiągnięcie  celów działania, a tym samym celów Programu Innowacyjna 
Gospodarka. Projekty są zgodne z 4. i 5. celem horyzontalnym NSRO, 4. celem szczegółowym PO IG oraz Obszarem Priorytetowym I projektu Strategii Rozwoju Turystyki na lata 2007-2013, 
przyjętego dnia 6 czerwca 2007 r. przez Komitet Rady Ministrów.  

66 POIG 
6.4-1 

Pętla Żuławska – 
rozwój turystyki 

wodnej 
podstawowa 83,51 41,71 2010-2014 pomorskie Województwo 

Pomorskie 

Projekt znalazł się na liście projektów 
indywidualnych ze względu na unikatowy 
charakter Pętli Żuławskiej, na który składa się: 
wyjątkowe i zróżnicowane środowisko 
przyrodnicze, innowacyjny charakter 
zastosowanych rozwiązań technicznych, 
wysokiej jakości infrastruktura umożliwiająca 
dostęp do szlaków wodnych od strony lądu i 
morza. Zaplanowane działania przyczynią się do 
wzrostu bezpieczeństwa żeglugi oraz do 
zwiększenia dostępności turystyki wodnej, 
zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. 
W ramach projektu przewidziano stworzenie 
portów i przystani żeglarskich oraz pomostów 
cumowniczych służących, zarówno aktywnemu 
uprawianiu sportów wodnych, jak również innym 
formom turystyki. Wykreowany zostanie linowy 
produkt turystyczny o charakterze 
ponadregionalnym i strategicznym 
oddziaływujący korzystnie na wzrost 
atrakcyjności Polski. Dodatkowo przedsięwzięcie 
zapewni kompleksowe, strategiczne wsparcie 
jednej z najważniejszych rzek w Polsce 
umożliwiające stworzenie spójnej, 
ponadregionalnej atrakcji turystycznej.  
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67 POIG 
6.4-2 

Europejski O środek 
Kultury Technicznej 

i Turystyki 
Przemysłowej 

podstawowa 71,20 35,20 2010-2014 śląskie Gmina Zabrze 

Projekt znalazł się na liście projektów 
indywidualnych, ponieważ ma charakter 
innowacyjny, przejawiający się w połączeniu 
elementów ochrony dziedzictwa kulturowego z 
nowoczesnymi metodami prezentacji, przy 
interaktywnym udziale osób zwiedzających. 
Przedsięwzięcie ma charakter unikatowy w skali 
europejskiej. Projekt polega na rewitalizacji 
części obiektów naziemnych należących do 
Skansenu Górniczego „Królowa Luiza”, budowie 
nowych obiektów obsługi ruchu turystycznego 
oraz udrożnieniu i adaptacji dla potrzeb ruchu 
turystycznego 2,5 km podziemnego tunelu – 
Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej. Prace 
inwestycyjne prowadzone będą w Skansenie 
Górniczym „Królowa Luiza” oraz w Głównej 
Sztolni Dziedzicznej. Wsparcie finansowe 
projektu przyczyni się do aktywnej ochrony 
zabytkowych obiektów jednej z najważniejszych 
kopalń w historii europejskiego górnictwa węgla 
kamiennego.  

68 POIG 
6.4-3 

Szlaki nowej 
przygody w 

zabytkowej Kopalni 
Soli „Wieliczka” 

podstawowa 55,93 18,10 2009-2012 małopolskie Kopalnia Soli 
„Wieliczka” S.A. 

Projekt znalazł się na liście projektów 
indywidualnych ze względu na swój unikatowy 
charakter oraz ponadregionalny zasięg. Unikalna 
trasa turystyczna, która będzie bezpieczna dla 
turystów oraz środowiska naturalnego, dotyczy 
obiektu znajdującego się na liście Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. Projekt dotyczy 
udostępnienia dla zwiedzających zabytkowych, 
wielickich wyrobisk górniczych. Zostanie również 
odrestaurowany średniowieczny szyb „Regis”. 
Efektem realizacji projektu będzie produkt 
turystyczny, pod nazwą „Szlaki nowej przygody - 
Trasa geoturystyczna”, który pozwoli przybliżyć 
turystom historię kopalni w pierwszych wiekach 
jej istnienia. Produkt również umożliwi 
przedstawienie zwiedzającym unikatowej 
budowy geologicznej wielickiego złoża.  

69 POIG 
6.4-4 

Rewitalizacja Kanału 
Elbl ąskiego na 

odcinkach: Jezioro 
Drużno-Miłomłyn, 
Miłomłyn-Zalewo, 
Miłomłyn-Ostróda-

Stare Jabłonki 

podstawowa 115,00 48,44 2011-2015 warmińsko-
mazurskie 

Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej 

w Gdańsku 

Projekt znalazł się na liście projektów 
indywidualnych ze względu na swój unikalny i 
ponadregionalny charakter. O unikatowości 
projektu świadczą niepowtarzalne walory 
przyrodniczo-krajobrazowe regionu. W ramach 
projektu nastąpi poprawa funkcjonalności toru 
wodnego, pochylni oraz śluz. Ponadto powstanie 
infrastruktura informacyjna dotycząca produktu 
turystycznego obejmująca wykonanie: tablic 
obiektów, tablic ze schematami dróg wodnych, 
bakenów oraz odnowienie Izby Historii Kanału. 
Realizacja projektu pozwoli zachować światowej 
klasy zabytek na kolejne lata.  
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70 POIG 
6.4-5 

Śladem europejskiej 
tożsamo ści 

Krakowa - Szlak 
Turystyczny po 

podziemiach Rynku 
Głównego 

podstawowa 37,92 13,55 2009-2011 małopolskie Gmina Miasto Kraków 

Projekt znalazł się na liście projektów 
indywidualnych ze względu na swój unikalny i 
ponadregionalny charakter. Historyczny zespół 
urbanistyczno-architektoniczny Krakowa jest 
wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO. Przedsięwzięcie w sposób istotny 
poszerzy ofertę turystyczną Polski, co przyczyni 
się do wzrostu liczby turystów odwiedzających 
nasz kraj. Projekt dotyczy stworzenia podziemnej 
trasy turystycznej w podziemiach Rynku 
Głównego w Krakowie. Przewiduje się 
stworzenie rezerwatu archeologiczno-
architektonicznego, a także organizację wystaw 
dotyczących historii Rynku Krakowskiego. 
Ponadto, powstanie forum multimedialne, 
centrum informacji turystycznej oraz część dla 
dzieci z pomocami dydaktycznymi związanymi z 
tematyką projektu. 

71 POIG 
6.4-6 

Program o żywienia 
dróg wodnych w 

Gdańsku 
podstawowa 37,85 14,51 2010-2012 pomorskie Gmina Miasto 

Gdańsk 

Projekt znalazł się na liście projektów 
indywidualnych ze względu na swój unikatowy 
charakter w skali kraju i Europy. Przedmiotowe 
przedsięwzięcie pozwoli na otwarcie 
wewnątrzmiejskiego, śródlądowego szlaku 
wodnego, znajdującego się w bezpośredniej 
bliskości najcenniejszych zabytków 
historycznego Gdańska. Produktem realizacji 
projektu będzie zmodernizowany szlak wodny 
wraz z przystaniami i przystankami tramwaju 
wodnego oraz wybudowanymi i 
zmodernizowanymi nabrzeżami. 
Zagospodarowane zostaną również tereny 
zielone wokół ww. obiektów.  

72 POIG 
6.4-7 

Toruń Hanza nad 
Wisł ą podstawowa 24,03 10,64 2009-2011 kujawsko-

pomorskie 
Gmina Miasto Toruń 

Projekt znalazł się na liście projektów 
indywidualnych ze względu na fakt, iż w mieście 
znajdują się unikatowe i oryginalne zabytki 
wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO. W ramach projektu powstanie szlak 
turystyczny nawiązujący do hanzeatyckiej 
przeszłości miasta. Przewiduje się m.in. 
modernizację Ratusza Staromiejskiego, 
zagospodarowanie ul. Szerokiej jako przestrzeni 
publicznej oraz osi łączącej Stare i Nowe Miasto, 
modernizację Domu Eskenów oraz realizację 
prezentacji Torunia średniowiecznego, a także 
Torunia jako miasta należącego do Związku 
Hanzy. Ponadto, planuje się także rewitalizację i 
zagospodarowanie turystyczne zamku 
krzyżackiego. Realizacja projektu przyczyni się 
do zwiększenia się wartości Torunia jako miasta 
stanowiącego znany w Europie ośrodek turystyki 
kulturowej w Polsce. 

73 
POIG 
6.4-8 

Zamość miasto 
UNESCO, Pomnik 

Historii RP 
podstawowa 68,21 45,27 2010-2013 lubelskie Miasto Zamość 

Projekt znalazł się na liście projektów 
indywidualnych ze względu na swój unikalny i 
ponadregionalny charakter. Przedsięwzięcie w 
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produktem 
turystycznym 

polskiej gospodarki 

sposób istotny poszerzy ofertę turystyczną 
Polski, co przyczyni się do wzrostu liczby 
turystów odwiedzających Polskę. Projekt 
zostanie zrealizowany na terenie wpisanego na 
listę UNESCO, unikatowego renesansowego 
zespołu urbanistycznego z elementami 
fortyfikacji – Twierdzy Zamość. Twierdza ta 
stanowi kompleks zabytkowych fortyfikacji 
miasta. Jego podstawą będzie oznakowany 
szlak turystyczny przebiegający przez obszary o 
specyficznych walorach historycznych, 
krajobrazowych i edukacyjnych. Przygotowane 
zostaną miejsca widokowe zaopatrzone w 
parkingi lub zatoki i opatrzone tablicami 
interpretacyjnymi.  

74 POIG 
6.4-9 

Południowo-
zachodni Szlak 

Cysterski 
podstawowa 29,06 18,81 2008-2012 

małopolskie
, opolskie, 
śląskie, 

dolnośląski
e, 

świętokrzys
kie 

Województwo 
Dolnośląskie 

Projekt znalazł się na liście projektów 
indywidualnych ze względu na liniowy i 
ponadregionalny charakter. Będzie realizowany 
na obszarze kilku województw. Stanie się 
również częścią międzynarodowego Szlaku 
Cystersów. W wyniku realizacji projektu 
powstanie szlak turystyczny, przebiegający przez 
obiekty pocysterskie. Szlak będzie posiadał 
również pętle lokalne tj. odnogi biegnące przez 
obszar oddziaływania poszczególnych opactw 
cystersów. Na szlaku powstanie podstawowa 
infrastruktura turystyczna, tj. parkingi z 
wyposażeniem, sanitariaty, oraz punkty 
informacji turystycznej. 

75 POIG 
6.4-10 

Międzynarodowy 
turystyczny produkt 

markowy 
„Uzdrowiska 

Kłodzkie” 

podstawowa 29,66 7,40 2010-2012 dolnośląski
e 

Zespół Uzdrowisk 
Kłodzkich SA 

Projekt znalazł się na liście projektów 
indywidualnych ze względu swój 
ponadregionalny i unikatowy charakter. W 
wyniku projektu zostanie zbudowana marka 
„Uzdrowisk Kłodzkich” na miarę kurortów 
europejskich. Zbudowana infrastruktura umożliwi 
wykreowanie nowej jakości na rynku polskim 
oraz przyciągnie klientów zagranicznych. Dzięki 
przedsięwzięciu zostanie zróżnicowany krajowy 
produkt turystyczny. Unikatowość projektu 
polega także na wykorzystaniu leczniczych wód 
mineralnych. W ramach projektu założono 
stworzenie infrastruktury umożliwiającej 
poszerzenie usług oferowanych przez obiekty 
ZUK. Projekt zakłada m.in. budowę centrum 
rehabilitacyjnego i SPA, rozbudowę Zakładu 
Przyrodoleczniczego w Szpitalu Uzdrowiskowym 
Wielka Pieniawa w Polanicy Zdrój oraz 
stworzenie Centrum Zabiegów przy Szpitalu 
Uzdrowiskowym Jan Kazimierz w Dusznikach 
Zdrój.  
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76 
POIG 
6.4-11 

Świętokrzyski Szlak 
Archeo-Geologiczny  podstawowa 34,76 23,37 2009-2012 

świętokrzys
kie Gmina Kielce 

Projekt znalazł się na liście projektów 
indywidualnych ze względu swój unikatowy 
charakter. Świętokrzyski Szlak Archeo-
Geologiczny jest projektem liniowym, 
zawierającym w sobie elementy unikalne, nie 
mające odzwierciedlenia w innych miejscach w 
Europie. Projekt zakłada budowę Centrum 
Geoedukacji w Kielcach, w tym galerii Ziemi 
zawierającej ekspozycję okazów geologicznych, 
sieci ścieżek dydaktycznych i punktów 
widokowych oraz udostępnienie sztolni 
związanych z dawną eksploatacją rudy ołowiu. 
Ponadto przewidziano budowę zespołu obiektów 
obsługujących Rezerwat Archeologiczno-
Przyrodniczy w Krzemionkach, rozbudowę tzw. 
Wioski Neolitycznej i budowę estakady łączącej 
istniejące pawilony naszybowe. Projekt wpisuje 
się w Europejski Szlak Geoparków, podnosząc 
tym samym jego wartość.  

77 
POIG 
6.4-12 

Zachodniopomorski 
Szlak Żeglarski – 

sieć portów 
turystycznych 

Pomorza 
Zachodniego 

podstawowa 93,23 29,99 2010-2013 
zachodniop
omorskie 

Zachodniopomorska 
Regionalna 
Organizacja 
Turystyczna 

Projekt znalazł się na liście projektów 
indywidualnych ze względu na strategiczny 
charakter związany z możliwością stworzenia 
transgranicznego produktu turystyki wodnej o 
dużym potencjale i znaczeniu w Europie. 
Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do 
wzmocnienia roli turystyki wodnej i możliwości 
uprawiania sportów wodnych w Polsce północno 
– zachodniej i w regionie polsko – niemieckiego 
pogranicza, a tym samym zbudowania silnego 
markowego produktu turystycznego. 
Przedmiotem realizacji projektu jest 
modernizacja istniejącej bazy do uprawiania 
żeglarstwa oraz poszerzenie jej o nowe 
lokalizacje. Wybudowane zostaną mariny i porty 
turystyczne w Wolinie, Kamieniu Pomorskim, 
Rewalu, Mielnie i Darłowie oraz zostaną 
zmodernizowane mariny i przystanie jachtowe w 
Szczecinie (Marina Pogoń, Marina Gocław i 
Przystań Jachtowa AZS), Port Turystyczny w 
Trzebieży oraz Marina w Kołobrzegu.  
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78 POIG 
6.4-13 

Centrum 
Dziedzictwa Szkła w 

Krośnie 
podstawowa 23,67 9,23 2010-2012 podkarpack

ie Gmina Krosno 

Projekt znalazł się na liście projektów 
indywidualnych ze względu na swój unikatowy 
charakter w skali kraju i Europy. Przedsięwzięcie 
pozwoli na turystyczne wypromowanie miasta 
Krosna, którego produkty ze szkła posiadają 
markę znaną w całej Europie. Efektem projektu 
będzie zintegrowany produkt turystyczny, 
związany z historią wytopu szkła w Krośnie. 
Przewiduje się adaptację i wyposażenie 
zabytkowych piwnic przedprożowych 
krośnieńskiego Rynku do pełnienia funkcji 
centrum wystawienniczego oraz rozbudowę i 
wyposażenie zabytkowego budynku Biura 
Wystaw Artystycznych, gdzie będą mieścić się 
sale ekspozycyjne i część laboratoryjna z małym 
piecem szklarskim. Ponadto przewidziana jest 
budowa i wyposażenie budynku głównego 
Centrum Dziedzictwa Szkła oraz modernizacja 
budynku dawnych warsztatów szkolnych.  

79 POIG 
6.4-14 

Interaktywne 
Centrum historii 

Ostrowa Tumskiego 
w Poznaniu – 

kolebki 
państwowo ści i 

chrześcijaństwa w 
Polsce 

podstawowa 98,90 50,44 2010-2013 wielkopolsk
ie 

Miasto Poznań 

Projekt znalazł się na liście projektów 
indywidualnych z uwagi na fakt, ie przyczyni się 
do wzrostu konkurencyjności i atrakcyjności 
turystycznej obszaru Ostrowa Tumskiego oraz 
promowania unikatowych walorów turystycznych 
Poznania i Wielkopolski w skali krajowej i 
międzynarodowej poprzez innowacyjną 
prezentację dziedzictwa kulturowego w miejscu 
narodzin państwa i chrześcijaństwa na ziemiach 
polskich. Przedmiotem projektu jest budowa 
interaktywnego Centrum Historii Ostrowa 
Tumskiego w Poznaniu, którego zadaniem jest 
przekazanie turystom niezbędnej wiedzy 
pozwalającej na odczytanie znaczeń zawartych 
w przestrzeni kulturowej Ostrowa Tumskiego. 
Miejsce realizacji przedsięwzięcia jest 
zlokalizowane nad brzegami rzeki Cybiny, 
rozgraniczającej najstarsze części Poznania. 

80 
POIG 
6.4-16 

Termy Cieplickie - 
Dolno śląskie 

Centrum Rekreacji 
Wodnej 

podstawowa 52,67 14,32 2010-2013 
dolnośląski

e Miasto Jelenia Góra 

Projekt znalazł się na liście projektów 
indywidualnych ze względu na jego 
ponadregionalny zasięg i komplementarność do 
innych projektów z zakresu turystyki 
uzdrowiskowej. Stworzony produkt turystyczny 
oddziaływać będzie nie tylko na region 
dolnośląski, lecz także, z uwagi na przygraniczne 
położenie, na sąsiednie regiony Niemiec i Czech. 
Projekt ma na celu stworzenie ekologicznego 
obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego, 
wykorzystującego zasoby wód termalnych. 
Przedsięwzięcie obejmuje również budowę 
parkingów. Projekt zagospodarowania będzie 
nawiązywał do charakteru istniejącego Parku 
Zdrojowego. 
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81 POIG 
6.4-18 

Hala Stulecia we 
Wrocławiu – 

Centrum 
Innowacyjno ści w 

Architekturze i 
Budownictwie 

podstawowa 76,16 28,51 2010-2012 dolnośląski
e 

Wrocławskie 
Przedsiębiorstwo 

Hala Ludowa Sp. z 
o.o. 

Projekt znalazł się na liście projektów 
indywidualnych ze względu na swój unikatowy 
oraz ponadsezonowy charakter. Hala jest 
wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO (oraz stanowi Pomnik Historii RP), 
który w ramach projektu zostanie powiązany z 
innymi obiektami UNESCO w Polsce. Projekt w 
atrakcyjny poznawczo sposób połączy bogactwo 
dziedzictwa kulturowego z innowacyjnością, w 
wyniku czego zostanie utworzony unikatowy, 
ponadregionalny produkt turystyczny będący 
jednocześnie obiektem zabytkowym i 
multimedialnym centrum edukacji. W ramach 
projektu przewidziano modernizację Hali wraz z 
budową parkingu. Ponadto planuje się instalację 
nowoczesnej aparatury dla pokazów typu 
„światło, obraz i dźwięk”. Przewiduje się równiez 
przystosowanie jednej z sal Hali na potrzeby 
centrum poznawczego oraz stworzenie wewnątrz 
hali spacerowej ścieżki turystyczno-edukacyjnej, 
na której przystankach pokazane będą dzieje 
architektury i budownictwa.  

82 POIG 
6.4-19 

Turystyka w siodle-
infrastruktura 

innowacyjnegio i 
unikatowego 

produktu 
turystycznego 

podstawowa 32,11 12,30 2010-2012 łódzkie Województwo 
Łódzkie 

Projekt znalazł się na liście projektów 
indywidualnych ze względu na unikatowy, 
ponadregionalny i sieciowy charakter. Jego 
przedmiotem będzie stworzenie infrastruktury 
szlaku konnego o wysokich standardach 
światowych, spełniającego wszystkie wymogi 
bezpieczeństwa, co w połączeniu z walorami 
krajobrazowymi i kulturowymi województwa 
łódzkiego przyczyni się do wykreowania 
ponadregionalnego produktu turystycznego o 
zasięgu europejskim. Efektem realizacji projektu 
będzie powstanie infrastruktury profesjonalnego 
szlaku konnego na terenie województwa 
łódzkiego. W jego ramach powstaną trasy 
służące do uprawiania rekreacji i turystyki 
konnej. W szczególności projekt zakłada budowę 
infrastruktury technicznej szlaku konnego, w tym 
oznakowanie, budowę popasów, koniowiązów, 
wodopojów, budowę przystanków leśnych oraz 
specjalnych przejść z sygnalizacją świetlną na 
skrzyżowaniach szlaku z drogami publicznymi. 
Ponadto przewidziano budowę infrastruktury 
informatycznej i nawigacji szlaku. 
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83 POIG 
6.4-24 

Wykorzystanie 
walorów rzeki Wisły 

w celu budowy 
wspólnego produktu 
turystycznego przez 

Kazimierz Dolny, 
Puławy i Janowiec 

podstawowa 52,77 33,57 2010-2012 lubelskie Miasto Puławy 

Projekt znalazł się na liście projektów 
indywidualnych, ze względu na jego 
ponadregionalny charakter. Przebiega ponad 
granicami administracyjnymi kilku gmin, które 
łączy rzeka Wisła. Dzięki temu projekt nabiera 
również charakteru liniowego, preferowanego w 
działaniu 6.4 PO IG. Efektem realizacji projektu 
będzie powstanie produktu turystycznego 
opierającego się na wykorzystaniu walorów 
Wisły, a także turystyczna integracja trzech miast 
poprzez wykorzystanie rzeki. Projekt zakłada 
przygotowanie kompleksowej oferty związanej z 
rekreacją i żeglugą po Wiśle. Efektem projektu 
będzie modernizacja istniejącego portu 
rzecznego z infrastrukturą towarzyszącą w 
Puławach, budowa 2 przystani z infrastrukturą 
towarzyszącą w Kazimierzu Dolnym i Janowcu 
oraz bulwarów nadwiślańskich w trzech miastach 
objętych projektem. Wykonanie powyższej 
infrastruktury umożliwi uruchomienie regularnej 
żeglugi pasażerskiej pomiędzy miastami, w tym 
połączeń na zasadach tzw. taksówek wodnych, 
czy tramwajów wodnych. 

84 POIG 
6.4-25 

Wschodnioeuropejs
kie centrum 

kongresowo-
sportowe Arłamów 

podstawowa 67,51 13,73 2010-2012 podkarpack
ie 

Ośrodek 
Wypoczynkowy 
Arłamów S.A. 

Projekt znalazł się na liście projektów 
indywidualnych ze względu na potencjał w 
obszarze zwiększenia ruchu turystycznego w 
Polsce związany z budową pierwszego centrum 
kongresowo – targowego o wysokim standardzie 
w regionie Polski południowo-wschodniej 
(Podkarpacie, Świętokrzyskie i Lubelskie). 
Realizacja projektu jest szansą dynamizacji 
rozwoju gospodarczego regionu opartego na 
turystyce. Wschodnioeuropejskie Centrum 
Kongresowo-Sportowe będzie obiektem 
wielofunkcyjnym, którego oferta będzie 
kształtowana w zależności od grupy docelowej. 
Środek będzie spełniał m.in. funkcje sportowo-
rekreacyjne, wystawienniczo-kulturalne, 
turystyczno-wypoczynkowe, a także 
konferencyjno-szkoleniowe. 
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85 POIG 
6.4-15 

Bug - rajem dla 
turysty podstawowa 11,20 8,08 2011-2012 

mazowieck
e, 

podlaskie, 
lubelskie 

Miasto Drohiczyn 

Projekt znalazł się na liście projektów 
indywidualnych ze względu na jego 
ponadregionalny zasięg. Projekt ma charakter 
sieciowy i komplementarny do innych projektów 
w zakresie rozwoju turystyki wodnej na Wiśle i w 
jej dorzeczu. Realizacja projektu umożliwi 
aktywizację ruchu turystycznego i działalności 
związanej z turystyką, a także promocję walorów 
doliny rzeki Bugu. Efektem realizacji projektu 
będą m.in szlak kajakowy wyposażony w mariny 
na polskim odcinku BUGU, park historyczno-
kulturowy "BUG-pogranicze kultur i religii” w 
Królewskim Drohiczynie, turystyczne przeprawy 
promowe, rekultywacja skarpy tzw. Góry 
zamkowej w Drohiczynie, a także rewaloryzacja 
zabytkowego założenia pałacowo-parkowego 
oraz centrum promocji i edukacji dla ekoturystyki 
na obszarach programu Natura 2000 w 
Łochowie–Baczkach. 

86 
POIG 
6.4-26 

Warszawski W ęzeł 
Rowerowo-Wodny 
"Pedałuj i pły ń" - 

etap I 

podstawowa 77,31 15,17 2010-2013 
mazowiecki

e 
Miasto Stołeczne 

Warszawa 

Projekt znalazł się na liście projektów 
indywidualnych ze względu na jego 
ponadregionalny charakter. Łączy się on z 
najważniejszymi szlakami wodnymi i rowerowymi 
o znaczeniu ogólnoeuropejskim. Jego realizacja 
w sposób znaczący powiększy ofertę turystyczną 
Warszawy i jej atrakcyjność dla odwiedzających 
poprzez powiązanie głównych atrakcji miasta z 
Wisłą, co niewątpliwie wpłynie na ożywienie 
gospodarczo-społeczne Stolicy. Ze względu na 
bliskie sąsiedztwo Stadionu Narodowego projekt 
będzie miał bezpośrednie znaczenie dla 
organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 
„Euro 2012”. Założeniem przedsięwzięcia jest 
stworzenie oferty, polegającej na integracji tras 
turystycznych obejmujących drogi rowerowe oraz 
rejsy statkami i promami. W szczególności 
zakłada się budowę trasy rowerowej, 
uzupełnionej o pochylnie łączące komunikację 
rowerową z przystankami komunikacji rzecznej 
oraz budowę promenady pieszej powiązanej z 
Traktem Królewskim i Starym Miastem wpisanym 
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.  

Oś priorytetowa VII - Społecze ństwo informacyjne - budowa elektronicznej administr acjiInstytucja Po średnicz ąca - Ministerstwo Spraw Wewn ętrznych i Administracji Projekty mają 
charakter strategiczny dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru społeczeństwa informacyjnego na poziomie krajowym. Przedsięwzięcia kwalifikują się do wsparcia jako indywidualne 
projekty kluczowe w ramach 7. osi priorytetowej. Ich wdrożenie będzie miało znaczący wpływ na osiągnięcie celów 7. osi priorytetowej, a tym samym celów Programu Innowacyjna Gospodarka. 
Ponadto projekty są zgodne z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia - Celem 1. Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa, 
zakładająca wzmocnienie zdolności instytucji publicznych poprzez informatyzację służb publicznych i otoczenia biznesowego. Poprzez stworzenie usług e-Government projekty realizują Wytyczną 
1.3.4. Strategicznych Wytycznych Wspólnoty oraz Wytyczną 1.2.3. Promowanie społeczeństwa informacyjnego dla wszystkich, a także Wytyczną 9. Zintegrowanego Pakietu Wytycznych dla 
Wzrostu i Zatrudnienia Ułatwienie rozpowszechniania technologii informacyjno - komunikacyjnych oraz tworzenie powszechnego społeczeństwa informacyjnego. Projekty są zgodne z celem 
zawartym w Strategii Rozwoju Kraju, jakim jest rozwój społeczeństwa informacyjnego i rozwój usług elektronicznych.  
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87 
POIG 7-

1 

Elektroniczna 
Platforma 

Gromadzenia, 
Analizy  

i Udost ępniania 
Zasobów Cyfrowych 

o Zdarzeniach 
Medycznych 

podstawowa 712,64 575,31 2007-2014 cały kraj 

Ministerstwo 
Zdrowia/Centrum 

Systemów 
Informacyjnych 

Ochrony Zdrowia 

Projekt ma duże znaczenie dla realizacji celów 
PO IG w obszarze ochrony zdrowia. W wyniku 
projektu planowane jest: udostępnienie zoz 
wymiany elektronicznych dokumentów 
medycznych, zapewnienie obywatelom i 
przedsiębiorcom dostępu on-line do historii 
zrealizowanych świadczeń zdrowotnych i 
dokumentów medycznych, integracja i wymiana 
danych z europejskimi platformami 
elektronicznymi, autoryzacja świadczeń 
zdrowotnych, umożliwienie analizy przepływów 
finansowych i statystycznych w sektorze ochrony 
zdrowia, informowanie płatników świadczeń o 
zrealizowanych przez pacjentów zdarzeniach 
medycznych, gospodarowanie lekami i inne. 
Zadanie figuruje także w Planie Informatyzacji 
Państwa na lata 2007-2013 pod nr 11. 

88 POIG 7-
2 

pl.ID - Polska ID 
karta podstawowa 370,00 314,50 2008-2013 cały kraj 

Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i 

Administracji/Centrum 
Projektów 

Informatycznych 
MSWiA 

Projekt zakłada udostępnienie e-usługi dla 
obywateli związanej z uwierzytelnianiem 
elektronicznym (e-podpis urzędowy) na potrzeby 
kontaktów z administracją publiczną. W ramach 
projektu planowana jest integracja 
referencyjnych baz danych administracji 
publicznej. Projekt jest kontynuacją projektu 
PESEL2 realizowanego w ramach SPO-WKP. 
Zadanie figuruje w Planie Informatyzacji Państwa 
na lata 2007-2013 pod nr 4. 

89 
POIG 7-

3 

Platforma 
Lokalizacyjno-
Informacyjna  

z Centraln ą Bazą 
Danych  

(PLI CBD) 

podstawowa 19,44 16,52 2008-2011 cały kraj 
Urząd Komunikacji 

Elektronicznej 

W ramach projektu zostanie utworzona baza 
danych, zawierająca dane informacyjne i 
lokalizacyjne na potrzeby obsługi zgłoszeń na 
numer alarmowy 112.  Przedsięwzięcie jest 
komplemetarne z projektem Budowa i 
wyposażenie Centrów Powiadamiania 
Ratunkowego, realizowanym przez MSWiA, a 
także projektem Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej - Platforma Lokalizacyjno-
Informacyjna z Centralną Bazą Danych (PLI-
CBD). 

90 POIG 7-
4 

Informatyzacja 
wydziałów ksi ąg 

wieczystych 
podstawowa 29,96 21,18 2008-2011 cały kraj Ministerstwo 

Sprawiedliwości 

Projekt dotyczy informatyzacji rejestrów 
sądowych poprzez wdrożenie systemu 
informatycznego Nowej Księgi Wieczystej i 
zastąpienie dotychczasowych rejestrów 
papierowych. Realizacja projektu zapewni 
sprawną obsługę obywateli w zakresie 
zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych.   
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91 POIG 7-
5 

ePUAP 2 podstawowa 141,42 120,21 2008-2013 cały kraj 

Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i 

Administracji/Centrum 
Projektów 

Infomatycznych 
MSWiA 

Projekt dotyczy budowy systemu 
informatycznego stanowiącego podstawę do 
udostępniania usług elektronicznych przez 
administrację publiczną. System będzie pełnił 
funkcję "koordynującą", zapewni możliwość 
udostępniania usług publicznych przez małe 
jednostki administracji (np. samorządy) poprzez 
wykorzystanie gotowych formularzy. Projekt 
będzie udostępniać swoje usługi zarówno 
przedsiębiorcom, jak i obywatelom. System 
będzie w pełni transakcyjny, zapewniając 
wielostronną komunikację i przepływ informacji. 
Projekt figuruje w Planie Informatyzacji Państwa 
na lata 2007 - 2013 pod nr 2. Projekt stanowi 
kontynuację projektu Budowa elektronicznej 
platformy usług administracji publicznej e-PUAP 
realizowanego w ramach SPO WKP.  

92 POIG 7-
6 

Budowa systemu 
usług 

elektronicznych MS, 
w tym uruchomienie 

usług dla 
przedsi ębiorców i 
osób fizycznych, 
poprzez dost ęp 

elektroniczny do 
wydziałów 

Krajowego Rejestru 
Sądowego, 

Krajowego Rejestru 
Karnego, Biura 

Monitora S ądowego 
i Gospodarczego 

podstawowa 16,24 13,80 2009-2013 cały kraj Ministerstwo 
Sprawiedliwości 

Projekt dotyczy budowy systemu usług 
elektronicznych Ministerstwa Sprawiedliwości. 
Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in. 
udostępnienie na portalu internetowym usług 
związanych z dostępem do Ksiąg Wieczystych, 
Krajowego Rejestru Karnego, Biura Monitora 
Sądowego i Gospodarczego. Projekt o dużym 
znaczeniu dla przedsiębiorców. Zadanie figuruje 
w Planie Informatyzacji Państwa na lata 2007 - 
2013 pod nr 6.  

93 POIG 7-
7 

e-Deklaracje2 podstawowa 90,44 76,86 2009-2015 cały kraj Ministerstwo 
Finansów 

Projekt dotyczy rozwijania usług on-line 
służących ułatwieniu realizacji obowiązków 
podatkowych przez obywateli. W ramach 
projektu planowane jest uruchomienie usług 
wymiany informacji drogą elektroniczną z 
uprawnionymi instytucjami. Projekt przyczyni się 
do usprawnienia prowadzenia spraw 
podatkowych. Projekt jest kontynuacją  
finansowanego ze środków SPO-WKP projektu 
e-Deklaracje. Zadanie figuruje w Planie 
Informatyzacji Państwa na lata 2007 - 2013 jako 
projekt sektorowy pod nr 2 i 3.  
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94 POIG 7-
8 

e-Podatki podstawowa 150,74 128,11 2009-2015 cały kraj Ministerstwo 
Finansów 

Projekt o dużym znaczeniu dla realizacji celów 
PO IG, dotyczy usług publicznych w zakresie 
obciążeń podatkowych. Projekt ma wzmocnić 
efektywność działania administracji skarbowej 
(egzekucja administracyjna, kontrola 
podatkowa). Dla podatnika planowane jest 
udostępnienie usług pozwalających na 
komunikację z administracją podatkową, 
zapewnienie bieżącej informacji nt. spraw i 
rozliczeń. Zadanie figuruje w Planie 
Informatyzacji Państwa na lata 2007 - 2013 jako 
projekt sektorowy pod nr 15.  

95 POIG 7-
9 

Centralna Ewidencja 
i Informacja  

o Działalno ści 
Gospodarczej 

podstawowa 36,75 31,24 2008-2013 cały kraj Ministerstwo 
Gospodarki 

Projekt usprawni podejmowanie i rejestrację 
działalności gospodarczej w Polsce. Zapewni 
także dostęp do informacji o zarejestrowanych 
przedsiębiorcach. Dotyczy likwidacji gminnych 
ewidencji działalności gospodarczej na rzecz 
centralnego systemu informatycznego. Zadanie 
figuruje w Planie Informatyzacji Państwa na lata 
2007 - 2013 jako projekt sektorowy pod nr 22.  

96 
POIG 7-

10 
e-Rejestracja podstawowa 40,20 34,16  2009-2013 cały kraj 

Ministerstwo 
Finansów 

Projekt istotny dla informatyzacji procesów 
podatkowych w Polsce, zarówno dla 
społeczeństwa, jak i przedsiębiorców. W wyniku 
projektu zostanie uruchomiona urzędom 
skarbowym usługa rejestracji w Centralnym 
Rejestrze Krajowej Ewidencji Podatników, 
ujednolicająca dane rejestracyjne. System 
będzie zapewniał obsługę zgłoszeń 
przedsiębiorców w zakresie rejestru podatników, 
automatyzował proces rejestracji podmiotów i 
realizacji ich obowiązków podatkowych, skracał 
czas weryfikacji w KEP, umożliwiał 
potwierdzenie numeru NIP. 

97 POIG 7-
11 

Geoportal 2 podstawowa 103,84 88,26 2008-2013 cały kraj 
Główny Urząd 

Geodezji  
i Kartografii 

Projekt dotyczy kontynuacji rozbudowy systemu 
Geoportal, utworzonego w ramach SPO-WKP. 
Projekt będzie realizował ideę powszechnego 
dostępu i stosowania informacji przestrzennej na 
terenie Polski (elektroniczne archiwum 
państwowe zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego: bazy danych i mapy). 
Realizowane będą usługi wyszukiwania zbiorów 
danych przestrzennych, ich przeglądania, 
pobierania, etc. W wyniku projektu powstanie 
repozytorium cyfrowej informacji katastralnej i 
geograficznej (geoprzestrzennej) o charakterze 
portalowym. 
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98 POIG 7-
12 

Platforma 
udost ępniania on-

line 
przedsi ębiorcom 
usług i zasobów 

cyfrowych rejestrów 
medycznych 

podstawowa 53,26 43,15 2007-2012 cały kraj 

Ministerstwo 
Zdrowia/Centrum 

Systemów 
Informacyjnych 

Ochrony Zdrowia 

Projekt dotyczy budowy platformy zapewniającej 
wymianę informacji pomiędzy: zakładami opieki 
zdrowotnej, praktykami lekarskimi i 
pielęgniarskimi, aptekami, państwowymi 
placówkami świadczącymi usługi medyczne a 
podmiotami prowadzącymi rejestry medyczne 
(wpis do rejestru medycznego podmiotu 
działającego w ochronie zdrowia, aktualizacja 
danych rejestrowych, pobieranie zaświadczeń i 
wypisów). Zadanie figuruje w Planie 
Informatyzacji Państwa na lata 2007 - 2013 jako 
projekt sektorowy pod nr 10. 

99 
POIG 7-

13 

Platforma Usług 
Elektronicznych dla 
klientów ZUS (PUE) 

podstawowa 101,53 84,94 2007-2013 cały kraj 
Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych 

Projekt dotyczy systemu informatycznego w 
obszarze zabezpieczenia społecznego, budowy 
nowego portalu informacyjnego umożliwiającego 
m.in. składanie wniosków, dokumentów, zapytań 
przez Internet. Ponadto planowane jest 
uruchomienie Centrum Informacji Telefonicznej. 
Efektem realizacji projektu będzie uruchomienie 
usługi zapewniającej dostęp do danych 
zapisanych na indywidualnych kontach w ZUS 
osobom ubezpieczonym, płatnikom składek, 
osobom pobierającym świadczenia, lekarzom 
etc.  

100 
POIG 7-

14 
Program e-Cło podstawowa 168,80 143,40  2008-2014 cały kraj 

Ministerstwo 
Finansów 

Projekt dotyczy budowy systemu 
informatycznego pozwalającego na elektroniczną 
wymianę dokumentów celnych między urzędem 
celnym a zgłaszającymi w różnych krajach UE. 
Planowane jest stworzenie centralnej odprawy 
celnej (m.in. import/eksport z UE), wprowadzenie 
elektronicznego nadzoru nad towarami, które 
podlegają nadzorowi celnemu na obszarze UE. 
Realizacja projektu jest konsekwencją przepisów 
wspólnotowych dążących do zapewnienia 
interoperacyjności pomiędzy urzędami celnymi 
na obszarze UE, a także urzędami celnymi i 
instytucjami prowadzącymi obrót towarowy z 
zagranicą.  



 354 

101 POIG 7-
15 

System 
Informacyjny 

Statystyki 
Publicznej (SISP)                   

podstawowa 110,60 94,01 2008-2013 cały kraj Główny Urząd 
Statystyczny 

Projekt dotyczy przebudowy systemu 
informatycznego Głównego Urzędu 
Statystycznego w zakresie prowadzonych 
klasyfikacji i nomenklatur, rejestru podziału 
terytorialnego kraju TERYT, rejestru podmiotów 
gospodarki narodowej REGON. Projekt istotny 
dla badań i opisu procesów gospodarczych i 
społecznych na terytorium RP, określania 
właściwości miejscowej organów administracji 
publicznej, udostępniania wyników badań 
statystycznych na terenie UE (odpowiednie 
kanały komunikacyjne dla jednostek krajowych i 
wspólnotowych). W wyniku realizacji projektu 
obowiązki sprawozdawcze podmiotów zostaną 
zastąpione z formy tradycyjnej na rzecz 
komunikacji elektronicznej. Zadanie figuruje w 
Planie Informatyzacji Państwa na lata 2007 - 
2013 jako projekt sektorowy pod nr 20.  

102 POIG 7-
16 

Konsolidacja i 
centralizacja 

systemów celnych i 
podatkowych 

podstawowa 180,13 153,11 2007-2014 cały kraj Ministerstwo 
Finansów 

Projekt dotyczy przeprowadzenia złożonego 
procesu konsolidacji i centralizacji systemów 
celnych i podatkowych, funkcjonujących obecnie 
w modelu rozproszonym. W ramach projektu 
zakłada się rozbudowę i integrację 
ogólnokrajowej infrastruktury teleinformatycznej 
administracji publicznej (zaplecze do spójnej 
realizacji usług elektronicznych), a w 
szczególności usług realizowanych w ramach 
projektów już znajdujących się na liście 
projektów indywidualnych: e-Deklaracje2, e-
Podatki, Program e-Cło. Projekt stanowi 
podstawę dla uruchomienia systemów 
świadczących podstawowe usługi publiczne 
(m.in. podatkowe i celne). Zadanie figuruje w 
Planie Informatyzacji Państwa na lata 2007 - 
2013 jako projekt sektorowy pod nr 21.  

103 POIG 7-
17 

Emp@tia - platforma 
komunikacyjna 

obszaru 
zabezpieczenia 

społecznego 

podstawowa 49,20 41,82 2008-2013 cały kraj Ministerstwo Pracy i 
Polityki Społecznej  

Projekt stanowi kontynuację prac dotyczących 
informatycznych systemów zabezpieczenia 
społecznego, specyficznych dla zakresu 
obowiązków i odpowiedzialności MPiPS. Projekt 
dotyczy budowy systemu informatycznego w 
zakresie pomocy społecznej, świadczeń 
rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz 
obsługi osób niepełnosprawnych (w tym 
monitoring orzekania o niepełnosprawności). 
Projekt pozwoli na monitorowanie i 
kontrolowanie kwot wypłacanych na rzecz osób 
korzystających z pomocy społecznej. Zadanie 
figuruje w Planie Informatyzacji Państwa na lata 
2007 - 2013 jako projekt sektorowy pod nr 12. 
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104 POIG 7-
18 

Ogólnopolska sie ć 
teleinformatyczna 

na potrzeby obsługi 
numeru alarmowego 

„112” 

podstawowa 165,00 140,25 2009-2012 cały kraj 

Ministerstwo 
Administracji i 

Cyfryzacji/Centrum 
Projektów 

Informatycznych 

Projekt dotyczy budowy ogólnopolskiej sieci 
teleinformatycznej na potrzeby krajowego 
systemu obsługi zgłoszeń na numer „112”. Sieć 
będzie istotnym elementem systemu, łącząc ze 
sobą Centra Powiadamiania Ratunkowego w 
kraju i umożliwiając tym samym przekierowanie 
zgłoszeń i wymianę informacji w ramach całego 
systemu. Zostanie zbudowana ogólnopolska sieć 
teleinformatyczna, stanowiąca uniwersalną 
platformę teletransmisyjną dla potrzeb służb 
ustawowo powołanych do niesienia pomocy.  

105 
POIG 7-

20 

Budowa platformy 
e-usług Urz ędu 

Komunikacji 
Elektronicznej 

 podstawowa 24,00 20,40 2009-2014 cały kraj 
Urząd Komunikacji 

Elektronicznej 

Projekt dotyczy budowy systemu 
informatycznego Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej. W wyniku realizacji projektu 
zostanie udostępniona on-line możliwość 
przekazywania do urzędu określonych 
formularzy (wnioski, skargi). System usprawni 
wydawanie decyzji i pozwoleń, a także zapewni 
możliwość elektronicznego wglądu do stanu 
realizacji spraw.  

106 
POIG 7-

26 

Rozwój systemu 
informatycznego 

ZUS 
wspomagaj ącego 
udost ępnianie e-

Usług  

 podstawowa 109,54 85,00 2008-2013 cały kraj 
Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych 

Projekt dotyczy rozbudowy systemu 
informatycznego ZUS , wspomagającego 
udostępnianie świadczonych e-usług. Zakres 
projektu obejmuje poprawę ciągłości, 
efektywności i bezpieczeństwa świadczonych 
usług. Dofinansowaniem zostanie objęty główny i 
zapasowy ośrodek obliczeniowy, a także 
wdrożenie systemu zarządzania zasobami, 
zakup sprzętu i oprogramowania. 

107 
POIG 7-

30 

Georeferencyjna 
Baza Danych 

Obiektów 
Topograficznych 
(GBDOT) wraz z 

krajowym systemem 
zarządzania 

 podstawowa 170,00 144,50 2007-2013 cały kraj 
Główny Urząd  

Geodezji i Kartografii 

Projekt dotyczy opracowania Bazy Danych 
Topograficznych, zawierającej dane wektorowe i 
atrybuty obiektów o szczegółowości i 
dokładności odpowiadającej mapie 
topograficznej w skali 1:10 000.  Realizacja 
projektu umożliwi powszechne udostępnienie 
informacji przestrzennej jednostkom administracji 
publicznej, przedsiębiorcom, w tym inwestorom 
krajowym i zagranicznym oraz obywatelom. 
Realizacja projektu wynika z dyrektywy 
INSPIRE. Zadanie figuruje w Planie 
Informatyzacji Państwa na lata 2007 - 2013 jako 
projekt sektorowy pod nr 19. 
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108 POIG 7-
31 

TERYT2  
- Państwowy rejestr 

granic 
 i powierzchni 

jednostek podziałów 
terytorialnych kraju 

 podstawowa 45,00 38,25 2008-2012 cały kraj Główny Urząd  
Geodezji i Kartografii 

Projekt dotyczy budowy systemu 
teleinformatycznego zawierającego bazę danych 
przestrzennych określających granice jednostek 
podziałów terytorium kraju. System będzie 
zawierać m.in. informacje dotyczące podziału dla 
potrzeb ewidencji gruntów i budynków, statystyki 
publicznej, właściwości miejscowej sądów, 
prokuratur, organów administracji państwowej. 
Projekt zakłada integrację z systemem 
katastralnym, ewidencją miejscowości, ulic i 
adresów, państwowym rejestrem nazw 
geograficznych, państwowym rejestrem granic.  
Realizacja projektu wynika z dyrektywy 
INSPIRE. Projekt ujęty w Planie Informatyzacji 
Państwa jako projekt sektorowy pod nr 18. 

109 POIG 7-
32 

Infrastruktura e-
Usług  

Resortu Finansów 
 podstawowa 210,00 178,50 2007-2014 cały kraj Ministerstwo 

Finansów 

Projekt dotyczy wdrożenia nowej technologii 
transmisji danych w sieci WAN Ministerstwa 
Finansów (IP-VPN MPLS). Realizacja projektu 
zapewni bezpieczne, wydajne i elastyczne 
środowisko teleinformatyczne, a także pozwoli 
na osiągnięcie pełnej transakcyjności e-usług 
świadczonych na rzecz przedsiębiorców i 
obywateli w obszarze działania resortu finansów.  

110 POIG 7-
33 

Informatyczny 
System Osłony 

Kraju przed 
nadzwyczajnymi 

zagro żeniami 

 podstawowa 299,98 209,95 2009-2015 cały kraj Instytut Meteorologii  
i Gospodarki Wodnej 

Projekt dotyczy wypracowania systemu osłon 
społeczeństwa, gospodarki i środowiska przed 
nadzwyczajnymi zagrożeniami. W wyniku 
realizacji projektu powstanie system 
informatyczny na potrzeby ochrony przed 
skutkami powodzi. Inwestycja zakłada 
wykonanie wstępnej oceny ryzyka 
powodziowego, opracowaniu map zagrożenia 
powodziowego oraz map ryzyka powodziowego, 
a także planów zarządzania ryzykiem 
powodziowym. Projekt przyczyni się do 
wypełnienia postanowień dyrektywy 2007/60/WE 
w sprawie oceny ryzyka powodziowego i 
zarządzania nim. 
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111 POIG 7-
34 

Budowa i 
wyposa żenie 

Centrów 
Powiadamiania 
Ratunkowego 

 podstawowa 190,00 161,50 2009-2013 cały kraj 

Ministerstwo 
Administracji i 

Cyfryzacji/Centrum 
Projektów 

Informatycznych 

Projekt dotyczy realizacji koncepcji budowy 
Systemu Informatycznego Powiadamiania 
Ratunkowego w Polsce na poziomie Centrów 
Powiadamiania Ratunkowego. Przedsięwzięcie 
komplementarne z innymi projektami 
realizowanymi w ramach PO IG, tj. OST 112 
(MSWiA) oraz PLI-CBD (UKE). Projekt ma 
zapewnić wsparcie w realizacji zadań służb 
porządku publicznego i ratownictwa w zakresie 
obsługi wywołań na numer 112 i innych numerów 
alarmowych, poprzez wdrożenie ogólnokrajowej 
platformy teleinformatycznej. W ramach projektu 
powstanie także system informatyczny 
wspomagania dowodzenia. Projekt zakłada 
poprawę bezpieczeństwa obywateli oraz 
cudzoziemców przebywających na terytorium RP 
poprzez zapewnienie szybkiego i skutecznego 
dostępu do służb ustawowo powołanych do 
niesienia pomocy. 

112 
POIG 7-

36 

System 
Informacyjny o 
Infrastrukturze 

Szerokopasmowej i 
portal Polska 

Szerokopasmowa 

 podstawowa 19,37 16,46 2009-2013 cały kraj Instytut Łączności 

Projekt dotyczy budowy systemu 
informatycznego umożliwiającego pozyskiwanie, 
gromadzenie oraz przetwarzanie danych o 
szerokopasmowej infrastrukturze 
teleinformatycznej w Polsce. System umożliwi 
m.in. tworzenie, weryfikowanie i aktualizowanie 
map cyfrowych sieci szerokopasmowych na 
poziomie regionalnym. Realizacja projektu 
będzie sprzyjać upowszechnianiu dostępu do 
szerokopasmowego Internetu. 

113 POIG 7-
55 

Elektroniczna 
platforma 

konsultacyjnych 
usług 

telemedycznych 
Ministerstwa 

Zdrowia, NFZ oraz 
sieci szpitali 

wysokospecjalistycz
nych 

podstawowa 56,07 47,66 2012 - 2014 cały kraj 

Ministerstwo 
Zdrowia/Centrum 

Systemów 
Informacyjnych 

Ochrony Zdrowia 

Głównym celem projektu jest uruchomienie 
ogólnopolskiego systemu telekomunikacyjnego, 
obejmującego wysokospecjalistyczne usługi 
medyczne z możliwością dostępu i 
wykorzystania systemów ewidencyjnych i 
rozliczeniowych przez centralną administrację 
publiczną oraz samorządową. Inwestycja 
przyczyni się do umożliwienia wyboru optymalnej 
metody leczenia pacjentów, a także ulepszenie 
organizacji opieki nad pacjentem. 

114 POIG 7-
51 

Rozbudowa 
Platformy 

Lokalizacyjno - 
Informacyjnej z 
Centraln ą Bazą 

Danych (PLI CBD 2) 

podstawowa 15,00 12,75 2012-2014 cały kraj Urząd Komunikacji 
Elektronicznej 

PLI CBD 2 jest kontynuacją i uzupełnieniem 
projektu PLI CBD. Rozbudowa PLICBD usprawni 
komunikację międzyoperatorską w zakresie 
możliwości przenoszenia numerów pomiędzy 
różnymi operatorami oraz referencyjnej bazy 
danych niezbędnej do zapewnienia właściwego 
kierowania połączeń, usprawni także procesy 
rozliczeń międzyoperatorskich. W kontekście 
usług elektronicznych dla obywateli, realizacja 
projektu skróci czas przenoszenia numerów w 
sieciach stacjonarnych oraz umożliwi portowanie 
wszystkich numerów z planu numeracji krajowej. 
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115 POIG 7-
53 

TERYT 3 - 
Rozbudowa 

systemów do 
prowadzenia 

rejestrów 
adresowych - Etap I 

podstawowa 28,00 23,80 2012-2014 cały kraj Główny Urząd 
Geodezji i Kartografii 

TERYT 3 jest kontynuacją i uzupełnieniem 
projektu TERYT2. Celem Projektu jest 
zapewnienie wysokiej jakości danych 
adresowych ewidencjonowanych obiektów. 
Zapewniona będzie integracja z innymi 
systemami dziedzinowymi administracji 
publicznej (szczebla centralnego i lokalnego) 
oraz pełna transakcyjność. Projekt 
ukierunkowany jest w szczególności 
bezpośrednio na potrzeby społeczeństwa. 
Przyczyni się do zwiększenia wiarygodności 
rejestrów adresowych oraz ich użyteczności 
poprzez wykorzystanie ich przez obywateli, 
instytucje publiczne, przedsiębiorców oraz 
wszelkiego rodzaju służby wykorzystujące w 
swoich systemach dowodzenia dane adresowe 
wraz z ich lokalizacją przestrzenną. Projekt 
obejmuje w szczególności rozbudowę systemów 
do prowadzenia rejestrów adresowych wraz z 
integracją z dziedzinowymi systemami jednostek 
samorzadu terytorialnego, a także dalszą 
integrację systemów z rejestrami i usługami 
funkconującymi w ramach systemów 
administracji rządowej i samorządowej oraz 
zbieranie, weryfikację harmonizację i 
dostosowywanie do przepisów prawa danych 
adresowych. 

116 POIG 7-
57 

Budowa Platformy 
e-Bud żetu podstawowa 72,00 61,20 2007-2014 cały kraj Ministerstwo 

Finansów 

Projekt ma na celu zwiększenie efektywności 
zarządzania procesem realizacji budżetu 
państwa poprzez usprawnienie i 
zautomatyzowanie przepływu informacji z 
zakresu planowania, wykonania i 
sprawozdawczości budżetu państwa pomiędzy 
dysponentami środków budżetu państwa i 
Ministerstwem Finansów. Jego rezultatem 
będzie również usprawnienie procesów 
wspierających podejmowanie decyzji poprzez 
zapewnienie bieżącej informacji zarządczej, 
sprawozdawczej, analitycznej w zakresie 
informacji budżetowej, zapewnienie wymiany 
danych z innymi systemami e-usług za pomocą 
platformy integracji oraz wdrożenie i 
usprawnienie procesu wytwórczego połączonego 
z metodyką wytwórczą. Ponadto przewiduje 
przygotowanie definicji dyscyplin procesu 
wytwórczego oraz narzędziowe ich 
zautomatyzowanie, jak również budowę centrum 
kompetencyjnego. 
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117 
POIG 7-

52 

Wdro żenie systemu 
digitalizacji akt 

posętpowa ń 
przygotowawczych 

oraz utworzenie 
lokalnych i 
centralnego 

repozytorium akt w 
postaci cyfrowej w 

powszechnych 
jednostkach 

organizacyjnych 
prokuratury 

podstawowa 30,49 25,92 2012-2014 cały kraj 
Prokuratura 
Generalna 

Celem głównym projektu jest umożliwienie  
obywatelom, przedsiębiorcom i innym 
uprawnionym podmiotom oraz pracownikom 
prokuratury dostępu online do elektronicznych 
akt postępowań przygotowawczych 
prowadzonych w prokuraturach apelacyjnych, 
okręgowych oraz rejonowych. Realizacja 
projektu pozwoli skrócić czas postępowań, co 
jest niezwykle ważne dla obywateli i 
przedsiębiorców. 

118 POIG 7-
54 

Informatyzacja JST 
z zastosowaniem 

technologii 
przetwarzania w 

chmurze 

podstawowa 120 102,00 2012-2015 cały kraj 

Ministerstwo 
Administracji i 

Cyfryzacji/Centrum 
Projektów 

Informatycznych 

Projekt umożliwi realizację spójnej polityki 
wdrażania systemów zarządzania dokumentami 
oraz standaryzację rozwiązań; pozwoli na 
wykorzystanie systemu archiwizacji oraz 
zarządzania dokumentami w jednostkach 
samorządu terytorialnego. Wprowadzenie 
chmury obliczeniowej może przyczynić się do 
obniżenia kosztów obsługi obywatela i kosztów 
działania urzędu, w tym również ilości 
używanych dokumentów papierowych. Projekt 
przełoży się na przebudowę, dostosowanie i 
wdrożenie zasobów i systemów informatycznych 
administracji publicznej w celu ich usprawnienia i 
integracji. 

119 
POIG 7-

23 

System Informacyjny 
Statystyki Publicznej 

– 2  
rezerwowa 135,00 114,75 2009-2013 cały kraj 

Główny Urząd 
Statystyczny 

Projekt stanowi kontynuację projektu Głównego 
Urzędu Statystycznego, znajdującego się na 
liście podstawowej (SISP I). Jego realizacja 
rozpocznie się po zakończeniu I etapu budowy 
systemu. 

120 
POIG 7-

56 

Zaprojektowanie, 
uruchomienie oraz 
obsługa serwisowa 

systemu 
telekomunikacyjnego 

umożliwiającego 
włączenie terenowych 

jednostek 
organizacyjnych 

administracji 
państwowej do 

Ogólnopolskiej Sieci 
Teleinformatycznej na 

potrzeby obsługi 
numeru alarmowego 

rezerwowa 167,00 141,95 2010-2013 cały kraj 
Komenda Główna 

Polciji 

W ramach inwestycji poszczególne placówki 
zostaną połączone szybką siecią 
teleinformatyczną, która umożliwi dostęp do 
centralnych systemów, w tym: e-Usług (e-
licencje,e-skarga, e-zażalenie, e-aukcja, e-
zamówienia publiczne, e-pozwolenie na broń.), 
Systemu Informatycznego Powiadamiania 
Ratunkowego (SIPR) a także innych systemów 
państwowych (CEPiK, SIS, KSI).  Jednostki 
organizacyjne zostaną włączone do 
ogólnopolskiego cyfrowego systemu telefonii IP 
OST112, w tym do uruchamianego systemu 
telefonii administracji publicznej (prefix 47). 
Ponadto projekt zakłada wydzielenie 
dedykowanego stanowiska komputerowego z 
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112 (OST112) – 
uruchomienie 

POL1800. 

dostępem do sieci Internet dla obywateli w 
każdej jednostce organizacyjnej objętej nowo 
budowanym systemem.  

121 
POIG 7-

60 

Zaprojektowanie i 
wdrożenie systemu 

telekomunikacyjnego 
umożliwiającego 

włączenie starostw 
powiatowych oraz 

terenowych jednostek 
organizacyjnych 

Państwowej Straży 
Pożarnej (PSP) i 

Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego (LPR) 
do Ogólnopolskiej 

Sieci 
Teleinformatycznej na 

potrzeby obsługi 
numeru alarmowego 

112 (OST 112), 
Ogólnopolska Sieć 

Administracji 
Publicznej – 

Ogólnopolska Sieć 
Ratownictwa: OSAP-

OSR 

rezerwowa 94,00 79,90 2013-2014 cały kraj 

Ministerstwo 
Administracji i 

Cyfryzacji/Centrum 
Projektów 

Informatycznych 

Projekt przewiduje budowę nowoczesnej 
infrastruktury telekomunikacyjnej bazującej na 
sieci szkieletowej OST 112 (Ogólnopolska Sieć 
Teleinformatyczna na potrzeby obsługi numeru 
alarmowego 112), oferującej bezpieczne 
(zaszyfrowane) zintegrowane rozwiązania 
komunikacyjne dla użytkowników na poziomie 
centralnym i lokalnym (szybka transmisja 
danych, niezawodna korespondencja głosowa i 
wideo) zapewniające sprawną i bezpieczną 
wymianę informacji w tym m.in. pomiędzy 
jednostkami Państwowej Straży Pożarnej (PSP)  
czy też Lotniczego Pogotowia Ratunkowego 
(LPR) 

122 POIG 7-
58 

ZSIN - Budowa 
Zintegrowanego 

Systemu Informacji o 
Nieruchomościach – 

Faza I 

rezerwowa 66,00 56,10 2010-2015 cały kraj Główny Urząd 
Geodezji i Kartografii 

Realizacja ZSIN usprawni proces obsługi spraw 
prowadzonych przez administrację publiczną w 
zakresie rejestracji nieruchomości oraz 
zapewnienia obywatelom  i przedsiębiorcom 
dostępu do wiarygodnych i aktualnych informacji 
o nieruchomościach gromadzonych w rejestrach 
publicznych. 
Projekt umożliwi bezpośredni dostęp on-line do 
zintegrowanych danych Ewidencji Gruntów  i 
Budynków (EGiB) obywatelom (poprzez 
mechanizmy Geoportalu), administracji 
publicznej, wydziałom sądów rejonowych 
prowadzących Księgi Wieczyste (KW) oraz 
przedsiębiorcom. 
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123 POIG 7-
59 

Elektroniczna 
Platforma Katalogów 

Produktów - eKatalogi 
 4,00 3,40 2013-2014 cały kraj Urząd Zamówień 

Publicznych 

Projekt zakłada powstanie dwóch podstawowych 
modułów: 
- Katalogu produktów, w którym wykonawcy 
będą umieszczali karty produktów ze swojej 
oferty oraz  
- Modułu do obsługi procedury zakupu, czyli 
ustandaryzowanego procesu biznesowego 
mającego na celu udzielanie zamówienia do 
wysokości określonych progów, z 
uwzględnieniem wsparcia zakupów prostych i 
składanie zapytań ofertowych w przypadku 
zakupów o większej złożoności. 



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: 

− złożenie wniosku we właściwej instytucji, 

− złożenie wniosku w ramach właściwego działania/poddziałania,  

− złożenie wniosku w terminie wskazanym przez instytucję odpowiedzialną za nabór projektów, 

– kompletność dokumentacji wymaganej na etapie aplikowania, 

– wniosek wraz z załącznikami został przygotowany zgodnie z właściwą instrukcją. 

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 oraz Partnerzy/konsorcjanci (jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na 
podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 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 możliwości 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), 

− możliwość wdrożenia i wykorzystania wyników w gospodarce, 

− zasadność planowanych  wydatków w stosunku do przedmiotu i zakresu projektu, 

− harmonogram projektu umożliwia prawidłową i terminową realizację przedsięwzięcia, 

− wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat od zakończenia 
projektu, 
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− wskaźniki produktu i rezultatu są adekwatne dla danego rodzaju projektu, a ich wielkości 
odzwierciedlają założone cele projektu  

b)  merytoryczne (wagi  punktowe): 

– użyteczność 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 zależności 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 
krajowej i/lub międzynarodowej),  

– projekt ma związek z RIS i/lub innymi strategiami sektorowymi, branżowymi lub może być 
wykorzystany przez RIS i/lub inne strategie sektorowe, branżowe, 

– poprawność przyjętej metodyki, narzędzi badawczych. 

 

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),  

– możliwość uzyskania wyników, które staną się podstawą do zastosowań praktycznych, 

– zasadność planowanych  wydatków w stosunku do przedmiotu i zakresu projektu, 

– harmonogram projektu umożliwia prawidłową i terminową realizację przedsięwzięcia, 

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

– wskaźniki produktu i rezultatu są adekwatne dla danego rodzaju projektu, a ich wielkości 
odzwierciedlają założone cele projektu. 

b)  merytoryczne (wagi punktowe): 

– poziom naukowy projektu*, 

– przydatność do wdrażania 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*, 

– kompleksowość rozwiązania problemów objętych projektem, 

– posiadanie zasobów organizacyjnych i  ludzkich wystarczających do przeprowadzenia projektu,  

– powiązanie z innymi projektami o zbliżonej tematyce (projekt jest częścią projektu realizowanego w 
ramach współpracy krajowej i/lub 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. 
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*  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 indyw idualnego 

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  zasoby techniczne, umożliwiające prawidłową 
realizację projektu, 

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

− harmonogram realizacji projektu umożliwia prawidłowe i terminowe wdrażanie pomocy dla 
odbiorców ostatecznych, 

-  wskaźniki produktu i rezultatu są adekwatne dla danego rodzaju projektu, a ich wielkości 
odzwierciedlają założone cele projektu. 

b)  merytoryczne (wagi punktowe): 

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

− sposób realizacji projektu (system wrażania 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 realiz owanych przez beneficjenta projektu 
indywidualnego 

1. Kryteria merytoryczne (wagi punktowe):  

− w operacji finansującej projekty aplikacyjne realizowane przez studentów, absolwentów i 
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 wdrożeniowy głównego wykonawcy oraz jego opiekuna naukowego, 

·  potencjał komercyjny projektu, 

·  jakość akcji promocyjnej realizowanych badań, prowadzonej w szczególności w środowisku 
biznesowym, 

·  zasadność i efektywność budżetu projektu, 

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

wskaźniki produktu i rezultatu są adekwatne dla danego rodzaju projektu, a ich wielkości 
odzwierciedlają założone cele projektu, 

− w operacji finansującej projekty, w których uczestniczą studenci, doktoranci i uczestnicy staży 
podoktorskich, zgodnie z priorytetami wskazanymi w PO IG, realizowane w najlepszych zespołach 
badawczych w Polsce: 
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·  zgodność z celami PO IG i opisem działania w Szczegółowym opisie priorytetów, 

·  dorobek badawczy lub wdrożeniowy 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 budżetu projektu, 

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

·  wskaźniki produktu i rezultatu są adekwatne dla danego rodzaju projektu, a ich wielkości 
odzwierciedlają założone cele 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 wdrożeniowy reprezentowany przez samodzielnych pracowników 
naukowych zaangażowanych w konsorcjum, 

·  jakość procedur wyboru doktorantów, 

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

·  zasadność i efektywność budżetu projektu, 

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

·  wskaźniki produktu i rezultatu są adekwatne dla danego rodzaju projektu, a ich wielkości 
odzwierciedlają założone cele 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 wdrożeniowy kierownika zespołu, w tym samodzielność naukowa oraz 
doświadczenie w transferze prac B+R do gospodarki, 

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

·  dorobek badawczy lub wdrożeniowy 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 budżetu projektu, 

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

·  wskaźniki produktu i rezultatu są adekwatne dla danego rodzaju projektu, a ich wielkości 
odzwierciedlają założone cele projektu. 

− w operacji finansującej projekty realizowane przez młodych doktorów przyjeżdżających do Polski  
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z zagranicy. 

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

·  oryginalność dorobku naukowego kandydata na podstawie 3 przedstawionych publikacji z 
ostatnich 4 lat, 

·  wartości naukowe i innowacyjne przedstawionego projektu, 

·  możliwość realizacji projektu we wskazanym zespole badawczym, 

·  jakość współpracy w ramach projektu z naukową jednostką zagraniczną lub polską inną niż 
jednostka, w której ma być przeprowadzony projekt, na podstawie listu intencyjnego, 

·  zasadność i efektywność budżetu projektu, 

·  zapewnienie trwałości rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat od zakończenia projektu, 

·  wskaźniki produktu i rezultatu, odzwierciedlają założone cele projektu, są adekwatne dla 
danego rodzaju projektu. 

− w operacji finansującej projekty realizowane przez naukowców powracających do pracy naukowej 
po przerwach związanych z opieką nad dzieckiem oraz wsparcie w trakcie realizacji projektów 
naukowych dla kobiet w ciąży: 

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

·  zapewnienie trwałości rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat od zakończenia projektu, 

·  wskaźniki produktu i rezultatu, odzwierciedlają założone cele projektu, są adekwatne dla 
danego rodzaju projektu, 

·  oryginalność dorobku naukowego kandydata na podstawie 3 najważniejszych publikacji 
(dotyczy komponentu powrotowego do pracy naukowej po przerwach związanych z opieką nad 
dzieckiem), 

·  wartości naukowe i innowacyjne przedstawionego projektu (dotyczy komponentu powrotowego 
do pracy naukowej po przerwach związanych z opieką nad dzieckiem), 

·  możliwość realizacji projektu we wskazanym zespole badawczym (dotyczy komponentu 
powrotowego do pracy naukowej po przerwach związanych z opieką nad dzieckiem), 

·  jakość współpracy w ramach projektu z naukową jednostką zagraniczną lub polską inną niż 
jednostka, w której ma być przeprowadzony projekt, na podstawie listu intencyjnego (dotyczy 
komponentu powrotowego do pracy naukowej po przerwach związanych z opieką nad 
dzieckiem), 

·  zasadność i efektywność budżetu projektu (dotyczy komponentu powrotowego do pracy 
naukowej po przerwach związanych z opieką nad dzieckiem), 

·  kandydatka bierze udział w projekcie naukowym finansowanym  
z zewnętrznych źródeł jednostki tzn. ocenionym przez niezależną komisję kwalifikacyjną 
(dotyczy komponentu wsparcia w trakcie realizacji projektów naukowych dla kobiet w ciąży), 

·  warunki udziału w projekcie wykluczają realizację części lub całości zadań  badawczych przez 
kobietę w ciąży (dotyczy komponentu wsparcia w trakcie realizacji projektów naukowych dla 
kobiet w ciąży), 

·  zasadność i efektywność budżetu projektu (dotyczy komponentu wsparcia w trakcie realizacji 
projektów naukowych dla kobiet w ciąży). 

1.3 Wsparcie 
projektów 
B+R na 
rzecz 
przedsiębio
rców 
realizowany
ch przez 
jednostki 
naukowe 

1. Kryteria formalne specyficzne dla działania 1.3: 

− kwalifikowalność wydatków zaplanowanych w projekcie w ramach działania, 

− projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. 

 

Poddziałanie 1.3.1. Kryteria dla projektów rozwojowych 

1. Kryteria merytoryczne  

a)  merytoryczne dostępu (ocena „TAK/NIE”): 

– zgodność z celami PO IG i opisem działania w Szczegółowym opisie priorytetów, 
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– projekt ma charakter innowacyjny co najmniej w skali kraju, 

– projekt dotyczy innowacji produktowej lub procesowej, 

– projekt obejmuje badania przemysłowe lub prace rozwojowe, 

– zastosowanie wyników planowanych badań lub prac w praktyce gospodarczej jest realne i wynika z 
rzeczywistego zapotrzebowania rynku na rozwiązanie będące przedmiotem projektu,  

– przedmiotem projektu jest rozwiązanie z obszaru wysokich i średnio-wysokich technologii, 

– zasadność planowanych wydatków  w stosunku do przedmiotu i zakresu projektu, 

– harmonogram zapewnia, że realizacja projektu zakończy się nie później niż do 30 czerwca 2015 r., 

− wskaźniki produktu i rezultatu są adekwatne dla danego rodzaju projektu, a ich wielkości 
odzwierciedlają założone cele projektu, 

− przedsiębiorca wykazał spełnienie efektu zachęty, 

− zdolność przedsiębiorcy do sfinansowania wkładu własnego, 

− przedsiębiorca przewidział wdrożenie wyników projektu we własnej działalności gospodarczej. 

b)  merytoryczne (wagi punktowe): 

– poziom innowacyjności rezultatów prac badawczo-rozwojowych, 

– adekwatność zasobów organizacyjnych, kadrowych oraz infrastrukturalnych Wnioskodawcy (oraz 
konsorcjanta w przypadku gdy odpowiada on za realizację części zadań w projekcie) do zakresu 
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 dłużej niż 5 lat), 

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

– poziom gotowości technologii będącej przedmiotem  projektu przed rozpoczęciem projektu, 

– rezultatem realizacji projektu jest zgłoszenie patentowe wynalazku w trybie PCT lub  
w EPO (objęcie ochroną co najmniej w 7 państwach UE-15). 

 

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 umożliwia prawidłową i terminową realizację przedsięwzięcia, 

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

−  wskaźniki produktu i rezultatu są adekwatne dla danego rodzaju projektu, a ich wielkości 
odzwierciedlają założone cele projektu 

b)  merytoryczne (wagi punktowe): 

– projekt dotyczy wynalazku z zakresu wysokich technologii, 

– możliwość zastosowania wynalazku przez przedsiębiorców mających siedzibę w Polsce (kryterium 
to będzie weryfikowane poprzez wykazanie przez wnioskodawcę zamiaru wdrożenia 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, dzierżawa itp.), 
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– zapotrzebowanie rynku na wyniki projektu, 

– możliwość uzyskania dla gospodarki krajowej dochodów zza granicy ze sprzedaży 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 
wdrożeń 
wyników 
prac B+R 

1. Kryteria formalne specyficzne: 

− projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, 

− wnioskodawca złożył jeden wniosek o dofinansowanie w konkursie, 

− kwalifikowalność wydatków zaplanowanych w projekcie w ramach działania 

 

2. Kryteria merytoryczne: 

a) dostępu (ocena „TAK/NIE”): 

– projekt ma charakter innowacyjny co najmniej w skali kraju, 

– projekt dotyczy innowacji produktowej lub procesowej, 

– przedmiotem projektu jest rozwiązanie z obszaru wysokich i średnio-wysokich technologii, 

– projekt obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe, 

– projekt zakłada wdrożenie wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych w działalności 
gospodarczej,  

– wnioskodawca wykazał spełnienie efektu zachęty, 

– wnioskodawca posiada zdolność techniczną oraz dysponuje kadrą B+R niezbędną do realizacji prac 
badawczych albo wskazał wykonawcę tych prac lub określił cechy podmiotu odpowiedzialnego za 
ich realizację, 

– wnioskodawca posiada zdolność do wdrożenia wyników części badawczej projektu, 

– wnioskodawca posiada zdolność do sfinansowania projektu, 

– wydatki są uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu, 

– harmonogram zapewnia, że realizacja projektu zakończy się w okresie kwalifikowalności 
wydatków. 

− wskaźniki produktu i rezultatu są:  

·  obiektywnie weryfikowalne,  

·  odzwierciedlają założone cele projektu, 

·  adekwatne dla danego rodzaju projektu. 

b) punktowane (wagi punktowe): 

– poziom innowacyjności rezultatów prac badawczo-rozwojowych, 

– realizacja projektu prowadzi do utworzenia lub rozbudowy trwałej komórki badawczo-rozwojowej 
w strukturze wnioskodawcy lub w wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost zatrudnienia personelu 
badawczego,  

– poziom gotowości technologii będącej przedmiotem projektu przed rozpoczęciem projektu, 

– wnioskodawca posiada zdolność techniczną oraz dysponuje kadrą B+R niezbędną  do realizacji prac 
badawczych lub zawarł umowę warunkową z  wykonawcą tych prac, 

– rezultatem realizacji projektu jest zgłoszenie patentowe wynalazku w trybie PCT lub 
 w EPO (objęcie ochroną co najmniej w 7 państwach UE-15), 



 369

– rezultatem realizacji projektu jest zgłoszenie wzoru przemysłowego lub zgłoszenie wzoru 
użytkowego,  

– projekt ma pozytywny wpływ na politykę horyzontalną wymienioną w art. 16 Rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1083/2006 lub na politykę horyzontalną wymienioną w art. 17 Rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1083/2006, 

– Udział środków wnioskodawcy w finansowaniu projektu (ponad wymagany wkład własny zgodny  
z zasadami udzielania pomocy publicznej). 

Działanie 1.5 1. Kryteria formalne specyficzne: 

– kwalifikowalność wydatków zaplanowanych w projekcie w ramach działania. 

 

1. Kryteria merytoryczne (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),  

– możliwość uzyskania wyników, które staną się podstawą do zastosowań praktycznych, 

– zasadność planowanych  wydatków w stosunku do przedmiotu i zakresu projektu, 

– harmonogram projektu umożliwia prawidłową i terminową realizację przedsięwzięcia, 

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

– wskaźniki produktu i rezultatu są adekwatne dla danego rodzaju projektu, a ich wielkości 
odzwierciedlają założone cele projektu. 

– w projekcie zaplanowano badanie efektywności podjętych w ramach niego działań 

– wnioskodawca posiada zdolność instytucjonalną, techniczną i ekonomiczną do  realizacji projektu, 
gwarantującą stabilne zarządzanie projektem (zgodnie z przyjętymi celami),, 

– zapotrzebowanie rynku na wyniki projektu, 

– posiadanie zasobów organizacyjnych i  ludzkich wystarczających do przeprowadzenia projektu,  

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

 

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 (z uwzględnieniem 
ograniczenia wydatków na materiały i usługi budowlane do 10% kosztów kwalifikowanych projektu 
w ramach III konkursu do działania), 

– zasadność planowanego zakresu rzeczowego inwestycji, 

– przygotowanie wnioskodawcy do realizacji inwestycji, 

– harmonogram projektu umożliwia prawidłową i terminową realizację przedsięwzięcia, 

– wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat od zakończenia 
projektu, 
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− wskaźniki produktu i rezultatu są adekwatne dla danego rodzaju projektu, a ich wielkości 
odzwierciedlają założone cele projektu.. 

b) merytoryczne (wagi punktowe): 

– przydatność inwestycji do prowadzenia  prac B+R na rzecz gospodarki, 

– priorytetowy charakter badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych przez 
wnioskodawcę, 

– 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 użytkowania aparatury (ogólnokrajowy, środowiskowy, jednostkowy) i przewidywany okres 
jej wykorzystywania, 

– projekt realizowany w zakresie Polskiej Mapy Drogowej w dziedzinie Dużych Obiektów 
Infrastruktury Badawczej, 

– planowany sposób finansowania kosztów utrzymania i użytkowania przedmiotu inwestycji, 

– znaczenie przewidzianych do realizacji prac lub zadań dla rozwoju międzynarodowej współpracy w 
zakresie nauki i techniki. 

2.2 Wsparcie 
tworzenia 
wspólnej 
infrastrukt
ury 
badawczej 

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 umożliwia prawidłową i terminową realizację przedsięwzięcia,  

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

−  wskaźniki produktu i rezultatu są adekwatne dla danego rodzaju projektu, a ich wielkości 
odzwierciedlają założone cele 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 użytkowania inwestycji budowlanej/aparatury (liczba użytkowników zbudowanej 
infrastruktury badawczej) i przewidywany okres jej użytkowania, 

– kategorie jednostek naukowych biorących udział w projekcie (zgodnie z zasadami oceny 
parametrycznej MNiSW), 

– planowany sposób finansowania kosztów utrzymania i użytkowania 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, 
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– 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. 

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”): 

– 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 umożliwia prawidłową i terminową realizację przedsięwzięcia,  

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

−  wskaźniki produktu i rezultatu są adekwatne dla danego rodzaju projektu, a ich wielkości 
odzwierciedlają założone cele projektu. 

b)  merytoryczne (wagi punktowe): 

– poziom posiadanego doświadczenia, wystarczającego do przeprowadzenia projektu; 

– potencjał organizacyjny i ludzki, umożliwiający 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 użytkowania, 

– 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. 

3 oś priorytetowa 

3.1 Inicjowanie 
działalności 
innowacyjn
ej 

1. Kryteria formalne specyficzne: 

− wnioskodawca oraz Partnerzy (jeśli dotyczy) nie podlegają 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, z późn. zm.), 

− projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, 

− wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat, a w przypadku 
MSP - 3 lat od zakończenia projektu, 

− kwalifikowalność partnerów w ramach działania,  

− okres realizacji projektu kończy się nie później, niż 31 grudnia 2015 r 

− wnioskowana kwota dofinansowania nie przekracza 10 mln PLN, 
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− wnioskodawca w dniu złożenia wniosku nie prowadzi projektu w ramach Działania 3.1 PO IG a 
Partner (jeśli dotyczy) nie uczestniczy w realizacji innego projektu w ramach Działania 3.1 PO IG. 

2. Kryteria merytoryczne obligatoryjne (punktacja „0-1”): 

− projekt jest zgodny z celami i zakresem działania 3.1 Programu, 

− wnioskodawca oraz Partnerzy (jeśli biorą udział w realizacji projektu) posiadają potencjał 
finansowy, techniczny, kadrowy i organizacyjny niezbędny do realizacji projektu,  

− wnioskodawca oraz Partnerzy  (jeśli biorą udział w realizacji projektu) działający na rzecz 
innowacyjności posiadają doświadczenie w zakresie świadczenia usług związanych z wdrażaniem 
wyników prac B+R oraz transferu technologii, 

− osoby zaangażowane w realizację projektu posiadają kwalifikacje i doświadczenie w zakresie 
analizy i komercjalizacji rozwiązań innowacyjnych, transferu technologii oraz doświadczenie w 
dokonywaniu inwestycji w spółki sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorców (w tym również 
wyjścia z inwestycji), 

− wnioskodawca przewiduje wsparcie merytoryczne (w formie doradztwa i informacji)  dla 
preinkubowanych podmiotów w zakresie zakładania i zarządzania przedsiębiorstwem, 

− wnioskodawca zapewnia wsparcie doradcze w zakresie testowania i wprowadzania nowej 
technologii na rynek lub produktu, lub usług, w ramach branż lub dziedzin gospodarki w których 
zamierza preinkubować innowacyjne pomysły, 

− strategia preinkubacji i zawarta w niej metodyka są spójne z obszarem działania wnioskodawcy w 
zakresie poszukiwania, oceny oraz wyboru innowacyjnych pomysłów / przedsięwzięć do 
preinkubacji, 

− strategia dotycząca wejścia kapitałowego określa minimalny, większy niż 50% udział kapitału 
prywatnego w realizacji drugiej części projektu (wejścia kapitałowego w nowopowstałe 
przedsiębiorstwo),  

− planowane wydatki są kwalifikowane w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do 
zakresu i celów projektu oraz celów Działania, 

− przewidziane w projekcie działania informacyjno-promocyjne upowszechniające wiedzę o 
działalności wnioskodawcy są spójne i adekwatne do  zakresu projektu, 

− wskaźniki produktu i rezultatu są:  

·  obiektywnie weryfikowalne,  

·  odzwierciedlają założone cele projektu, 

·  adekwatne dla danego rodzaju projektu, 

− harmonogram rzeczowo-finansowy projektu jest przejrzysty, szczegółowy i realny do wykonania. 

3. Kryteria merytoryczne fakultatywne (maksymalna liczba punktów wynosi 100): 

− Wnioskodawca zapewnia odpowiedni procentowy udział wydatków na wejścia kapitałowe: 

− Wnioskodawca zapewnia własne środki finansowe w wydatkach kwalifikowanych: 

− Wnioskodawca zapewnia udział innych podmiotów prywatnych w roli koinwestora na etapie 
wejścia kapitałowego: 

− Wnioskodawca zapewnia wsparcie w ramach preinkubacji dla projektów z obszarów specjalizacji  

− Wnioskodawca posiada doświadczenie w dokonywaniu wejść kapitałowych  

− Wnioskodawca ma siedzibę i koncentruje swoją działalność w województwie, w którym projekty w 
ramach działania 3.1 są realizowane przez określoną liczbę beneficjentów. 

− Wnioskodawca realizuje projekt z partnerem będącym Funduszem Venture Capital lub siecią 
Aniołów Biznesu  

− Wnioskodawca prowadzi preferowany charakter działalności  
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4. Kryterium merytoryczne rozstrzygające I stopnia: 

Wnioskodawca zapewnia odpowiedni udział wydatków na wejścia kapitałowe w nowopowstałe 
przedsiębiorstwa  

5. Kryterium merytoryczne rozstrzygające II stopnia: 

Liczba wejść kapitałowych we wniosku o dofinansowanie 

 

3.2 Wpieranie 
funduszy 
kapitału 
podwyższon
ego ryzyka 

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 założone 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, 

− 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 podwyższonego ryzyka przez instytucję udzielającą 
wsparcia: 

− wielkość funduszu kapitałowego:  

·  wielkość wpłat do funduszu przez inwestorów prywatnych, 

− doświadczenie członków zespołu zarządzającego funduszem podwyższonego ryzyka, 

·  doświadczenie i sukcesy członków zespołu zarządzającego funduszem podwyższonego 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 podwyższonego ryzyka 
w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw: 

� liczba założonych przez nich przedsiębiorstw, z uwzględnieniem okresu ich 
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funkcjonowania na rynku, 

� liczba przedsiębiorstw, w których pełnili lub pełnią funkcje kierownicze z uwzględnieniem 
zakresu obowiązków, 

·  spójność i kompetencje zespołu zarządzającego, funduszem podwyższonego 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 podwyższonego ryzyka: 

·  spójność dotychczasowego doświadczenia członków zespołu zarządzającego funduszem 
podwyższonego ryzyka ze znajomością branż, w które fundusz zamierza inwestować,  

·  znajomość rynku lokalnego przez członków zespołu  zarządzającego  funduszem 
podwyższonego ryzyka, 

·  ustalenie budżetu operacyjnego funduszu podwyższonego ryzyka na poziomie umożliwiającym 
efektywną realizację strategii inwestycyjnej, 

·  wysokość minimalnej stopy zwrotu (hurdle rate), 

·  wiarygodność i efektywność Planu Marketingowego, 

·  udział podmiotu zarządzającego w kapitalizacji funduszu, 

− projekt ma co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne UE  wymienione w art. 16 i 17 
Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. 

3.3 Tworzenie 
systemu 
ułatwiaj ące
go 
inwestowan
ie w MSP 

1. Kryteria formalne specyficzne: 

− wnioskodawca oraz Partnerzy (jeśli dotyczy) nie podlegają 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, z późn. zm.),  

− projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, 

− wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat, a w przypadku 
MSP - 3 lat od zakończenia projektu, 

− wnioskodawca nie otrzymał dofinansowania w ramach poddziałania 3.3.1, a Partner (jeśli dotyczy) 
wziął udział w nie więcej niż 1 projekcie wspartym w ramach poddziałania 3.3.1 (dotyczy 
poddziałania 3.3.1), 

− kwalifikowalność Partnerów w ramach działania (dotyczy poddziałania 3.3.1). 

 

2. Kryteria merytoryczne obligatoryjne dla projektów IOB i sieci inwestorów prywatnych 
(punktacja „0-1”) : 

− projekt jest zgodny z celami i zakresem poddziałania 3.3.1 PO IG, 

− wnioskodawca lub  Partnerzy (jeśli biorą oni udział w realizacji projektu) zapewniają personel 
posiadający wiedzę i przynajmniej roczne doświadczenie w dokonywaniu inwestycji w spółki 
sektora mikro małych i średnich przedsiębiorców, rozpoczynających działalność gospodarczą i nie 
notowanych na rynku publicznym poprzez nabywanie lub zbywanie akcji lub udziałów w tych 
spółkach, 

− wnioskodawca lub Partnerzy (jeśli biorą oni udział w realizacji projektu) zapewniają personel 
posiadający co najmniej roczne doświadczenie w świadczeniu usług informacyjnych dla 
przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, 

− wnioskodawca lub Partnerzy (jeśli biorą udział w realizacji projektu) posiadają doświadczenie w 
działalności na rzecz przedsiębiorców na terenie województw, w których realizowany będzie 
projekt, 

− wnioskodawca oraz Partnerzy (jeśli biorą oni udział w realizacji projektu) posiadają niezbędny  
potencjał finansowy, techniczny, kadrowy i organizacyjny, niezbędny do realizacji projektu,  
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− projekt odpowiada na potrzeby przedsiębiorców wynikających z przeprowadzonej nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed złożeniem wniosku analizy, 

− realizowany projekt wynika z planu rozwoju sieci/instytucji, 

− planowane wydatki są kwalifikowane w ramach poddziałania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne 
do zakresu i  celów projektu oraz celów poddziałania, 

− 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, Giełdą Papierów Wartościowych,  

− projekt ma pozytywny wpływ na kształtowanie się gotowości inwestycyjnej przedsiębiorców oraz 
przyczyni się do zwiększenia świadomości przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania kapitału 
zewnętrznego, 

− program ewaluacji przeprowadzonego szkolenia/działania zawiera informację na jakim etapie i 
jakimi metodami prowadzona będzie ewaluacja, 

− projekt przewiduje przygotowanie publikacji dotyczącej efektów przeprowadzonych działań i 
dobrych praktyk wyodrębnionych w ich trakcie,  

− projekt ma zasięg ponadregionalny,  

− wskaźniki produktu i rezultatu są:  

·  obiektywnie weryfikowalne,  

·  odzwierciedlają założone cele projektu, 

·  adekwatne dla danego rodzaju projektu, 

− harmonogram rzeczowo-finansowy projektu jest przejrzysty, szczegółowy i realny do wykonania. 

 

3. Kryteria merytoryczne fakultatywne dla projektów IOB i sieci inwestorów prywatnych 
(punktacja „0-1”) : 

− wnioskodawca posiada bazę  inwestorską zawierającą minimum 5 inwestorów, 

− w wyniku skojarzenia podmiotów w ramach projektu dokonanych zostanie minimum 5 inwestycji, 

− projekt przewiduje stworzenie, rozwój i wspieranie platformy internetowej służącej kojarzeniu 
inwestorów z przedsiębiorcami, 

− projekt przewiduje organizowanie warsztatów dla przedsiębiorców i inwestorów. 

 

4. Kryteria merytoryczne obligatoryjne dla projektów MSP (punktacja „0-1”) : 

− projekt jest zgodny z celami i zakresem poddziałania 3.3.2 PO IG, 

− pozyskany kapitał zewnętrzny będzie przeznaczony na wprowadzanie zmian organizacyjnych, 
produktowych lub technologicznych o charakterze innowacyjnym w działalności przedsiębiorcy, 

− podmiot świadczący usługę doradczą dla wnioskodawcy  zapewnia personel posiadający wiedzę i 
doświadczenie w dokonywaniu i wychodzeniu z inwestycji w spółki sektora mikro, małych i 
średnich przedsiębiorstw nie notowanych na rynku publicznym, 

− podmiot świadczący usługę doradczą dla wnioskodawcy zapewnia personel posiadający wiedzę i 
doświadczenie w świadczeniu usług dla przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania zewnętrznego 
finansowania, 

− planowane wydatki są kwalifikowane w ramach poddziałania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne 
do zakresu i celów projektu oraz celów podziałania, 

− informacje zawarte we wniosku potwierdzają  zdolność wnioskodawcy do sfinansowania projektu,   
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− projekt opiera się na przeprowadzonej analizie potrzeb wnioskodawcy, 

− wskaźniki produktu i rezultatu są:  

·  obiektywnie weryfikowalne,  

·  odzwierciedlają założone cele projektu, 

·  adekwatne dla danego rodzaju projektu, 

− harmonogram rzeczowo-finansowy projektu jest przejrzysty, szczegółowy i realny do wykonania. 

 

PILO
TAŻ 
w 
rama
ch 3 
osi 
prior
yteto
wej 

Utworzenie 
i 
dokapitaliz
owanie 
Funduszu 
Finansoweg
o Wsparcia 
Innowacji 

1. Kryteria formalne dla projektu systemowego PARP: 

− wniosek jest złożony w odpowiedniej instytucji, 

− wniosek jest złożony na odpowiednim formularzu, 

− wniosek jest sporządzony w formie druku w języku polskim, 

− wniosek wraz z załącznikami jest przedłożony w  wersji papierowej oraz wersji elektronicznej, 

− wniosek jest podpisany przez osobę uprawnioną, 

− wniosek jest parafowany na każdej stronie, 

− projekt jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

− projekt ma co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne UE wymienione w art. 16 i 17 
Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (zgodnie z deklaracją wnioskodawcy), 

− projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, 

− wniosek jest kompletny, tj. zawiera wszystkie wymagane załączniki, w tym: 

·  dokument, na podstawie którego działa jednostka, 

·  oświadczenie wnioskodawcy o terminowym regulowaniu zobowiązań wobec właściwego 
Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

·  kopia uchwały odpowiedniego organu wnioskodawcy o wyodrębnieniu księgowym funduszu 
przeznaczonego wyłącznie na udzielanie pożyczek mikroprzedsiębiorcom lub małym 
przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium RP, 

·  plan operacyjny funduszu  pożyczkowego wraz z harmonogramem, 

− realizacja przedsięwzięcia mieści się w ramach czasowych działania Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka. 

2. Kryteria merytoryczne dla projektu systemowego PARP 

− projekt jest zgodny z zakresem działalności oraz celami funduszu pożyczkowego w ramach 3. osi 
priorytetowej PO IG; 

− projekt szczegółowo określa grupę docelową odbiorców usług - mikroprzedsiębiorcy lub mali 
przedsiębiorcy; 

− Wskaźniki produktu i rezultatu są: 

·  obiektywnie weryfikowalne, 

·  odzwierciedlają założone cele projektu, 

·  adekwatne do danego rodzaju projektu; 

− projekt ma zasięg ogólnokrajowy; 

− wnioskodawca posiada doświadczenie w świadczeniu usług związanych ze wsparciem dla 
przedsiębiorców; 

− wnioskodawca posiada zdolność organizacyjną i  instytucjonalną do realizacji projektu; 

− harmonogram realizacji projektu jest czytelny i realny do wykonania; 
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− planowane wydatki, w tym wydatki związane z zarządzaniem projektem, są kwalifikowane, 
uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu; 

− projekt ma pozytywny wpływ na dotychczasową działalność Wnioskodawcy; 

− w ramach projektu przewidziane są działania promocyjno-informacyjne mające na celu 
rozpowszechnienie informacji o projekcie i źródłach finansowania; 

− informacje zawarte w planie operacyjnym funduszu pożyczkowego zostały przedstawione w sposób 
przejrzysty, wyczerpujący, a jego założenia są adekwatne do zakresu i celów projektu. 

4 oś priorytetowa 

4.1 Wsparcie 
wdrożeń 
wyników 
prac B+R 

Dodatkowe kryteria merytoryczne obligatoryjne dla projektów Inicjatywy Technologicznej I 
(punktacja „0-1”): 

− wnioskodawca jest stroną ważnej umowy o dofinansowanie badań przemysłowych i prac 
rozwojowych w ramach przedsięwzięcia Inicjatywa Technologiczna I,lub był członkiem konsorcjum 
realizującego projekt realizowany w ramach przedsięwzięcia Inicjatywa Technologiczna I, 

− część inwestycyjna projektu dotyczy wdrożenia wyników projektu badawczego/celowego 
realizowanego w ramach Inicjatywy Technologicznej I, 

− część inwestycyjna projektu nie została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku  
o dofinansowanie. 

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.z 2007 
r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.), 

− w przypadku pomocy udzielonej dużemu 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). 

− projekt zostanie rozpoczęty nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu złożenia wniosku o 
dofinansowanie, 

− wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat, a w przypadku 
MSP - 3 lat od zakończenia projektu. 

 

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, 

− projekt dotyczy wyposażenia przedsiębiorstwa w aktywa materialne oraz wartości niematerialne i 
prawne niezbędne do rozwoju działalności B+R, 

 

3. Kryteria merytoryczne obligatoryjne dla projektów dotyczących wzornictwa (punktacja „0-1”) : 

− projekt dotyczy  opracowania nowego wzoru przemysłowego lub użytkowego i zakończy się 
wdrożeniem tego wzoru do produkcji, 

− projekt obejmuje zlecenie wykonania projektu wzorniczego 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 dotyczy inwestycji w aktywa materialne oraz aktywa niematerialne i prawne związane z 
tworzeniem nowej jednostki, rozbudową istniejącej jednostki, dywersyfikacją, produkcji jednostki 
poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu 
produkcyjnego istniejącej jednostki, 

− wnioskodawca wykazał spełnienie efektu zachęty (dotyczy przedsiębiorców innych niż MSP), 

− wnioskodawca posiada zdolność instytucjonalną zapewniającą wykonalność i stabilne zarządzanie 
projektem, 

− planowane wydatki są kwalifikowane w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do 
zakresu i celów projektu oraz celów Działania, 

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

− wskaźniki produktu i rezultatu są:  

·  obiektywnie weryfikowalne,  

·  odzwierciedlają założone cele projektu, 

·  adekwatne dla danego rodzaju projektu. 

 

5. Kryteria merytoryczne fakultatywne (wagi punktowe): 

− 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 naukową (dotyczy projektów z zakresu rozwoju 
działalności B+R),  

− projekt dotyczy opracowania i wdrożenia wzoru użytkowego (dotyczy projektów z zakresu 
wzornictwa),  

− wzór użytkowy opracowany w ramach projektu zostanie zgłoszony do ochrony własności 
przemysłowej (dotyczy projektów z zakresu wzornictwa),  

− wnioskodawca uczestniczył w szkoleniu z zakresu zarządzania rozwojem nowego produktu z 
zastosowaniem wzornictwa przemysłowego w przedsiębiorstwie (dotyczy projektów z zakresu 
wzornictwa), 

− wzór opracowany w ramach projektu dotyczy struktury złożonej lub linii wzorniczej (dotyczy 
projektów z zakresu wzornictwa),  

− w wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost zatrudnienia personelu badawczego (dotyczy projektów 
z zakresu rozwoju działalności B+R),  

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

− wnioskodawca posiada: 

• akredytowany certyfikat jakości w przedsiębiorstwie zgodny z wymaganiami normy ISO 9001 
lub inne certyfikaty branżowe zawierające w sobie wymagania normy ISO 9001, 

lub 

• wnioskodawca posiada akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania BHP zgodny z 
wymaganiami OHSAS 18001 lub PN-N-18001, 

lub 

• wnioskodawca posiada akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodny 
z   wymaganiami normy ISO 14001 lub rozporządzeniem EMAS.  
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4.3 Kredyt 
technologic
zny 

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

a) kryteria dostępu: 

− posiadanie zdolności kredytowej, umożliwiającej uzyskanie kredytu inwestycyjnego na warunkach 
komercyjnych, 

− udokumentowany wkład własny, min. 25% wydatków kwalifikowanych (nie może 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, 

−−−− projekt zostanie rozpoczęty po dniu wpływu wniosku o dofinansowanie do Banku Gospodarstwa 
Krajowego. 

b) kryteria przyznania premii technologicznej: 

− uzyskanie promesy lub warunkowej umowy udzielenia kredytu technologicznego z banku 
kredytującego, 

− projekt jest zgodny z celami i zakresem działania 4.3 PO IG oraz ustawą z dnia 30 maja 2008 r. o 
niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730, z późn. zm.), 

− wnioskodawca uzyskał opinię wystawioną przez podmiot wymieniony w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy z 
dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, 
poz. 730, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, stwierdzającą, że technologia, która będzie wdrażana w 
wyniku realizacji inwestycji technologicznej finansowanej kredytem technologicznym jest nową 
technologią w rozumieniu ustawy, której okres stosowania na świecie nie jest dłuższy niż 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: 

− kredyt technologiczny został wypłacony, 

− projekt został zakończony, 

− wydatki na realizacje inwestycji zostały poniesione  zgodnie z art. 10  ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 
2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730, z 
późn. zm.) i potwierdzone fakturami lub innymi dokumentami o równoważnej wartości dowodowej 
oraz dowodami ich zapłaty, 

− została przedstawiana opinia, sporządzona na podstawie obserwacji procesu wdrażania i analizy 
dokumentacji procesu wdrażania, na wniosek przedsiębiorcy, przez podmiot wymieniony w art. 5 
ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności 
innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730, z późn.zm.) zwanej dalej ustawą, stwierdzająca wdrożenie 
nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej finansowanej kredytem technologicznym i 
rozpoczęcie produkcji towarów lub świadczenia usług będących wynikiem tej inwestycji 
technologicznej oraz zawierającej informacje, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2 lit.b i c ustawy. 

 

4.4 Nowe 
inwestycje o 
wysokim 
potencjale 
innowacyjn
ym 

1. Kryteria merytoryczne obligatoryjne (punktacja „0-1”) : 

− Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania 
wsparcia w ramach danego działania PO IG (jeśli dotyczy) 

− Projekt dotyczy inwestycji w aktywa materialne oraz aktywa niematerialne i prawne związane z 
tworzeniem nowej jednostki, rozbudową istniejącej jednostki, dywersyfikacją produkcji jednostki 
poprzez wprowadzenie nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub dokonanie w celu 
wprowadzenia nowych lub zasadniczo ulepszonych produktów istotnej zmiany dotyczącej procesu 
produkcyjnego istniejącej jednostki, związanej z zastosowaniem nowych rozwiązań 
technologicznych; 

− Inwestycja polega na zakupie lub wdrożeniu rozwiązania technologicznego, które jest stosowane na 
świecie przez okres nie dłuższy niż 3 lata bądź technologii, która jest stosowana dłużej niż 3 lata pod 
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warunkiem, że stopień rozprzestrzenienia tej technologii na świecie w danej branży nie przekracza 
15%; 

− W wyniku realizacji projektu zostanie wprowadzony na rynek nowy lub zasadniczo ulepszony 
produkt (kryterium nie dotyczy projektów prowadzących do powstania produktów nie posiadających 
desygnatu materialnego), 

− Nowy lub zasadniczo ulepszony produkt będący wynikiem realizacji projektu wykazuje użyteczność 
dla potencjalnych odbiorców oraz posiada przewagi konkurencyjne w stosunku do oferty innych 
podmiotów działających w branży, 

− Wskaźniki produktu i rezultatu są: 

• obiektywnie weryfikowalne, 

• odzwierciedlają założone cele projektu, 

• adekwatne dla danego rodzaju projektu; 

− Projekt wykazuje opłacalność finansową, w tym opłacalność wprowadzenia na rynek nowego lub 
zasadniczo ulepszonego produktu; 

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

− Wydatki są kwalifikowane w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i 
celów projektu oraz celów Działania; 

− Na dzień składania wniosku Wnioskodawca wykazuje gotowość do realizacji projektu 
(wykonalnego pod względem prawnym, technicznym i organizacyjnym), w tym w zakresie:  

• posiadania licencji, pozwoleń (w tym pozwolenia na budowę), koncesji niezbędnych do 
realizacji inwestycji; 

• posiadania dokumentacji potwierdzającej zakończenie postępowania w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko (jeśli dotyczy);  

• dysponowania zasobami gwarantującymi realizację projektu w tym know – how, doświadczonej 
kadry, infrastruktury technicznej; 

− Projekt ma pozytywny wpływ na polityki horyzontalne UE wymienione w art. 16 lub art. 17, w 
szczególności wnioskodawca realizuje projekt zgodnie z zasadami 4R (reduce, reuse, recycle, repair) 
Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. 

 

2. Kryteria merytoryczne fakultatywne (wagi punktowe): 

− Innowacja produktowa stanowi innowację o znaczeniu światowym;  

− Wnioskodawca posiada wyłączne prawo do korzystania: 

• z patentu na wynalazek lub  

• z prawa ochronnego na wzór użytkowy  

jakie zastosowane zostaną jako zasadniczy element produktu i/lub technologii decydujący o jego 
innowacyjności 

lub  

zasadniczy element produktu i/lub technologii użytej w projekcie decydujący o jego/jej 
innowacyjności objęty został działaniami mającymi na celu ochronę wyłącznych praw własności 
przemysłowej wnioskodawcy (w zakresie uzyskania patentu lub ochrony wzoru użytkowego), a 
sporządzone sprawozdanie o stanie techniki (bądź równoważny dokument w procedurze 
międzynarodowej nie podważyło w przypadku: 

• wynalazku zdolności patentowej,  

• wzoru użytkowego zdolności ochronnej; 

− Dodatkowym efektem projektu jest wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub nowych 
rozwiązań marketingowych prowadzących do poprawy produktywności i efektywności w 
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przedsiębiorstwie Wnioskodawcy; 

− Projekt dotyczy:  

• wdrożenia wyników prac B+R prowadzonych lub zleconych przez przedsiębiorcę;  

lub  

• pierwszego wdrożenia zakupionych wyników prac B+R, 

a dodatkowo w wyniku realizacji projektu nastąpi rozwój już istniejącego działu/stanowisk B+R 
lub utworzenie własnego działu / stanowisk B+R 

− Nowy lub zasadniczo ulepszony produkt będący wynikiem realizacji projektu będzie konkurencyjny 
na rynku europejskim lub międzynarodowym; 

− W wyniku realizacji projektu powstaną nowe miejsca pracy; 

− Procentowy udział przychodów z tytułu wywozu na JRE oraz eksportu produktu/ów (wyrobu/ów lub 
usługi/usług) wytworzonego/ych w wyniku realizacji inwestycji w całkowitych przychodach z tytułu 
sprzedaży tego/tych produktu/ów wyniesie powyżej 20% 30 miesięcy po zakończeniu projektu; 

− Udział wkładu własnego wnioskodawcy będzie wyższy od minimalnego poziomu wymaganego w 
przypadku danego projektu ze względu na status przedsiębiorcy i lokalizację projektu. 

3. Aspekty oceniane przez Panel Ekspertów – w celu ustalenia ostatecznej kolejności projektów na 
liście rankingowej: 

− Innowacyjność produktu w skali międzynarodowej; 

− Opłacalność projektu; 

− Konkurencyjność produktu na rynku międzynarodowym; 

− Strategia zarządzania realizacją projektu w ujęciu organizacyjnym, kadrowym, kosztowym i 
kontrolnym; 

− Strategia marketingowa wprowadzenia produktu na rynek..  

4.5 Wsparcie 
inwestycji o 
dużym 
znaczeniu 
dla 
gospodarki 

1. Kryteria formalne specyficzne: 

− w przypadku pomocy udzielonej dużemu przedsiębiorcy, udzielana pomoc nie będzie wykorzystana 
na wsparcie inwestycji dotyczącej przeniesienia działalności produkcyjnej lub usługowej z innych 
krajów członkowskich Unii Europejskiej, 

− projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, 

− projekt przewiduje wzrost zatrudnienia netto nie mniejszy niż wskazany w rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki w sprawie  udzielania pomocy finansowej dla inwestycji o dużym znaczeniu dla 
gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (dotyczy 
poddziałania 4.5.1), 

− projekt przewiduje wzrost zatrudnienia netto nie mniejszy niż 100 osób a w przypadku inwestycji w 
sektor B+R nie mniejszy niż 10 osób personelu B+R (dotyczy poddziałania 4.5.2), 

− wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat, a w przypadku 
MSP - 3 lat od zakończenia projektu. 

2. Kryterium merytoryczne obligatoryjne (dla poddziałania 4.5.1)  (punktacja „0-1”) : 

− inwestycja polega na zakupie lub wdrożeniu rozwiązania technologicznego, które jest stosowane na 
świecie przez okres nie dłuższy niż 3 lata, lub stopień jego rozprzestrzenienia na świecie w danej 
branży nie przekracza 15%, 

− w projekcie przewidziano komponent B+R (utworzenie działu B+R w przedsiębiorstwie lub 
prowadzenie prac B+R lub współpraca z jednostkami naukowymi). 

3. Kryteria merytoryczne obligatoryjne (dla poddziałania 4.5.2)  (punktacja „0-1”) : 

− projekt polega na inwestycji w utworzenie lub rozbudowę centrum badawczo-rozwojowego, lub na 
inwestycji w utworzenie lub rozbudowę centrum IT lub centrum usług wspólnych, 

− wnioskodawca posiada zdolność do realizacji prac badawczych (dotyczy projektów z zakresu 
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utworzenia lub rozbudowy centrum badawczo-rozwojowego), 

− wnioskodawca posiada zdolność do komercjalizacji wyników prac badawczych (dotyczy projektów 
z zakresu utworzenia lub rozbudowy centrum badawczo-rozwojowego), 

− w projekcie przewidziano komponent B+R (utworzenie działu B+R w przedsiębiorstwie lub 
prowadzenie prac B+R lub udokumentowana współpraca z jednostkami naukowymi). Kryterium 
dotyczące inwestycji typu CUW i CIT. 

4. Kryteria merytoryczne obligatoryjne (dla obu poddziałań) (punktacja „0-1”) : 

− Wnioskodawca wykazał spełnienie efektu zachęty (dotyczy przedsiębiorców innych niż MSP), 

− 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 oraz celów Działania, 

− wnioskodawca dysponuje zasobami gwarantującymi realizację projektu (np. know-how, 
doświadczoną kadrę, infrastrukturę techniczną), 

− wnioskodawca dysponuje licencjami, pozwoleniami, koncesjami niezbędnymi do realizacji 
inwestycji (jeśli dotyczy), 

− wskaźniki produktu i rezultatu są:  

·  obiektywnie weryfikowalne,  

·  odzwierciedlają założone cele projektu, 

·  adekwatne dla danego rodzaju projektu. 

5. Kryteria merytoryczne fakultatywne (dla poddziałania 4.5.1) (wagi punktowe): 

− projekt zakłada zakup lub wdrożeniu technologii znanej i stosowanej na świecie nie dłużej niż 1 rok 
bądź technologii, której stopień rozprzestrzenienia się na świecie w danej branży nie przekracza 5%, 

− dodatkowym efektem projektu jest wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub nowych 
rozwiązań marketingowych prowadzących do poprawy produktywności i efektywności, 

− wnioskodawca należy do sektora MSP, 

− działalność Wnioskodawcy przyczynia się do zmiany wzorców produkcji i konsumpcji na 
sprzyjające realizacji zasad zrównoważonego rozwoju, tj.: 

·  przedsiębiorca udostępnia publicznie informacje dotyczące celów oraz wyników realizacji 
polityki w zakresie zrównoważonego 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 użytkowy, 

·  prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, 

·  prawo z rejestracji topografii układów scalonych, jakie stosowane są w ramach inwestycji 
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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 
użytkowy itd. będzie wykorzystywane w ramach realizowanego projektu), 

− projekt przewiduje przyrost netto liczby pracowników ponad próg wskazany w rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki w sprawie  udzielania pomocy finansowej dla inwestycji o dużym znaczeniu 
dla gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, 

− wnioskodawca posiada:  

·  akredytowany certyfikat jakości w przedsiębiorstwie zgodny z wymaganiami normy ISO 9001 
lub inne certyfikaty branżowe zawierające w sobie wymagania 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 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 lub art. 17 
Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, 

− w wyniku realizacji projektu nawiązana zostanie współpraca z podmiotami z sektora MSP, 

− projekt przewiduje przyrost netto liczby personelu posiadającego wyższe wykształcenie 
zatrudnionego w ramach komponentu B+R. 

6. Kryteria merytoryczne fakultatywne (dla poddziałania 4.5.2) (wagi punktowe): 

− rodzaj inwestycji:  

·  B+R, 

·  Centra IT, 

·  Centra usług wspólnych, 

− projekt przewiduje przyrost netto liczby pracowników: 

·  dla sektora B+R – ponad 10 osób personelu B+R, 

·  dla pozostałych ponad 100 osób, 

− planowany odsetek pracowników z wyższym wykształceniem wśród nowozatrudnionych przekracza 
60%,    

− inwestycja jest zlokalizowana na obszarach preferowanych ze względu na poziom bezrobocia (wg 
NUTS 3),   

− rezultat projektu będzie konkurencyjny w stosunku do dostępnych na rynku produktów, technologii, 
usług: 

·  cenowo,  
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·  jakościowo, 

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

− w wyniku realizacji projektu nawiązana zostanie współpraca z podmiotami z sektora MSP, 

− Wnioskodawca należy do sektora MSP. 
 
7. Kryterium rozstrzygaj ące (dla obu poddziałań) 

poziom bezrobocia na obszarze gdzie realizowana jest inwestycja (wg NUTS 3). 

Pilot
aż 

Wsparcie 
na pierwsze 
wdrożenie 
wynalazku  

1. Kryteria merytoryczne obligatoryjne (punktacja „0-1”): 

− Projekt dotyczy pierwszego wdrożenia do działalności gospodarczej wynalazku objętego lub 
zgłoszonego do ochrony patentowej; 

− Projekt ma charakter innowacyjny co najmniej w skali Unii Europejskiej; 

− Projekt dotyczy inwestycji w aktywa materialne oraz aktywa niematerialne i prawne związane z 
tworzeniem nowej jednostki, rozbudową istniejącej jednostki, dywersyfikacją produkcji jednostki 
poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu 
produkcyjnego istniejącej jednostki; 

− Istnieje zapotrzebowanie rynkowe na produkt;  

− Wnioskodawca posiada wyłączne prawo do korzystania z wynalazku; 

− Dane przedstawione przez Wnioskodawcę wskazują na opłacalność projektu; 

− Wnioskodawca posiada zdolność do wdrożenia do działalności gospodarczej wynalazku objętego 
lub zgłoszonego do ochrony patentowej, 

− Wnioskodawca posiada zdolność do sfinansowania projektu;  

− Wydatki są kwalifikowane w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i 
celów projektu oraz celów Działania; 

− Harmonogram projektu umożliwia prawidłową i terminową realizację przedsięwzięcia; 

− Wskaźniki produktu i rezultatu są: 

• obiektywnie weryfikowalne 

• odzwierciedlają założone cele projektu 

• adekwatne dla danego rodzaju projektu; 

2. Kryteria merytoryczne fakultatywne 

− Poziom innowacyjności produktu wdrażanego w oparciu o wynalazek; 

− Istnieje zapotrzebowanie rynkowe na produkt na rynku międzynarodowym (procentowy udział 
przychodów z tytułu wywozu na JRE oraz eksportu produktu wytworzonego w wyniku realizacji 
inwestycji w całkowitych przychodach z tytułu sprzedaży tego produktu wyniesie powyżej 30% w 
okresie 24 miesięcy po zakończeniu projektu;  

− Wnioskowana intensywność wsparcia w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej – stosunek 
intensywności wnioskowanej do intensywności maksymalnej dla danego podmiotu;  

− Projekt dotyczy technologii priorytetowych wskazanych w dokumencie FORESIGHT 
TECHNOLOGICZNY PRZEMYSŁU Insight 2030. Streszczenie analizy końcowej. 

3. Panel ekspertów 

Rankinguje projekty wyłonione podczas oceny merytorycznej obligatoryjnej i fakultatywnej w oparciu o 
ocenę następujących aspektów: 
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− innowacyjność produktu, 

− opłacalność projektu, 

− użyteczność społeczna produktu, 

− szanse wdrożenia produktu (popyt, strategia marketingowa i reklamowa), 

− konkurencyjność produktu. 

5 oś priorytetowa 

5.1 Wspieranie 
rozwoju 
powiązań 
kooperacyj
nych o 
znaczeniu 
ponadregio
nalnym 

I Wczesna faza rozwoju 

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. z 2007 
r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.), 

− projekt zapewnia udział co najmniej 6 niepowiązanych ze sobą przedsiębiorców, 

− nie mniej niż połowa uczestników powiązania kooperacyjnego, na rzecz którego realizowany jest 
projekt stanowią MSP, 

− w skład powiązania kooperacyjnego wchodzi co najmniej 6 przedsiębiorców, co najmniej jedna 
organizacja badawcza i co najmniej jedna instytucja otoczenia biznesu, przy czym każdy z 
uczestników powiązania kooperacyjnego może zostać zaliczony tylko do jednego z powyższych 
typów podmiotów, 

− udział w przychodach ze sprzedaży poza obszar, na którym zlokalizowane jest powiązanie wynosi 
ogółem co najmniej 10%, 

− wnioskodawca zapewni równy dostęp wszystkim uczestnikom powiązania kooperacyjnego do 
usług, szkoleń, materiałów, wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych i wyposażenia 
nabytego w ramach projektu, 

− przedmiotem działalności wnioskodawcy jest realizacja przedsięwzięć na rzecz przedsiębiorców 
oraz na rzecz współpracy uczestników powiązania z instytucjami otoczenia biznesu i organizacjami 
badawczymi, 

− projekt nie został rozpoczęty przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, 

− wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat, a w przypadku 
MSP - 3 lat od zakończenia projektu, 

− wnioskodawca nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk na cele związane z 
realizacją przedsięwzięć na rzecz przedsiębiorców oraz na rzecz współpracy przedsiębiorców z 
instytucjami otoczenia biznesu oraz organizacjami badawczymi, 

− powiązanie kooperacyjne prowadzi działalność o profilu przemysłowym lub technologicznym, 

− wnioskodawca ubiega się o wsparcie jednego powiązania kooperacyjnego we wczesnej fazie 
rozwoju, tj. powiązania kooperacyjnego, które zostało zawiązane nie wcześniej niż 18 miesięcy 
przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie i podejmuje działania w celu stworzenia 
warunków techniczno-organizacyjnych dla dalszego rozwoju powiązania kooperacyjnego, 
prowadzące do przygotowania strategii rozwoju powiązania oraz wspólnego produktu lub usługi o 
charakterze innowacyjnym, 

− wnioskodawca nie otrzymał wsparcia na wczesną fazę rozwoju powiązania kooperacyjnego, ani na 
rozwój powiązania kooperacyjnego, 

− wnioskodawca zapewnia wkład własny w części nieobjętej wsparciem, 

− projekt będzie realizowany nie dłużej niż 12 miesięcy. 

2. Kryteria merytoryczne: 
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 a) obligatoryjne (punktacja „0-1”):  

− projekt jest zgodny z celami i zakresem działania 5.1, 

− podmioty funkcjonujące w ramach powiązania kooperacyjnego są sektorowo skoncentrowane, 
tworząc łańcuch wartości, 

− w wyniku podjętych działań w ramach projektu powstanie strategia rozwoju powiązania 
kooperacyjnego wraz z propozycją wspólnych projektów do realizacji, 

− wnioskodawca dysponuje personelem posiadającym kwalifikacje niezbędne do świadczenia usług 
na rzecz uczestników powiązania kooperacyjnego, 

− wnioskodawca zobowiązuje się do wykorzystania w okresie realizacji projektu objętego wsparciem, 
towarów, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług zakupionych ze środków wsparcia 
wyłącznie w celach związanych z jego realizacją, 

− planowane wydatki są kwalifikowane w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do 
zakresu i celów projektu oraz celów Działania, 

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

− wskaźniki produktu i rezultatu są:  

·  obiektywnie weryfikowalne,  

·  odzwierciedlają założone cele projektu, 

·  adekwatne dla danego rodzaju projektu, 

− wnioskodawca zapewnia warunki techniczno-organizacyjne niezbędne do realizacji projektu. 

b) fakultatywne (wagi punktowe): 

− powiązanie kooperacyjne (cześć wytwórcza) jest zlokalizowane na obszarze o dużej koncentracji 
przemysłowej i badawczo-rozwojowej (parki technologiczne i przemysłowe, inkubatory 
technologiczne, akademickie inkubatory przedsiębiorczości, inkubatory przedsiębiorczości, centra 
transferu technologii, kampusy szkół wyższych, specjalne strefy ekonomiczne), 

− projekt przewiduje wykorzystanie  wyników prac B+R., 

− udział wkładu własnego Wnioskodawcy przekracza minimalny, wymagany przepisami 
rozporządzenia, 

− co najmniej jeden z członków  powiązania kooperacyjnego posiada chroniony prawem patent/ty na 
produkty związane z profilem branżowym powiązania kooperacyjnego. 

− między przedsiębiorcami lub przedsiębiorcami a instytucjami otoczenia biznesu/organizacjami 
badawczymi funkcjonującymi w powiązaniu kooperacyjnym była prowadzona współpraca (wspólne 
projekty, usługi szkoleniowe, konsultacje, transfer wiedzy itp.), 

− wnioskodawca prowadzi współpracę z innymi powiązaniami kooperacyjnymi o podobnym profilu 
branżowym w kraju i zagranicą, 

− powiązanie kooperacyjne ma kluczowe znaczenie dla rozwoju regionu/ów, na których jest 
zlokalizowane, 

− wnioskodawca zaplanował udział w  szkoleniach z zakresu zarządzania powiązaniem 
kooperacyjnym, 

− wnioskodawca posiada profesjonalną i interaktywną stronę internetową zawierającą informacje na 
temat powiązania kooperacyjnego w języku polskim i angielskim, 

− wnioskodawca brał udział w działaniach informacyjno-promocyjnych, badawczych oraz 
szkoleniowych (m. in. benchmarking, portal www.poig.gov.pl, interaktywna mapa powiązań 
kooperacyjnych/klastrów, projekty systemowe przeznaczone dla powiązań 
kooperacyjnych/klastrów), 
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− wnioskodawca jest podmiotem  należącym do Krajowego Systemu Usług, 

− organizacja badawcza będąca członkiem powiązania kooperacyjnego posiada kategorię A lub A+ 
zgodnie z ustawą o zasadach finansowania nauki. 

c) rozstrzygające I stopnia:  

− liczba członków powiązania. 

d) rozstrzygające II stopnia: 

− liczba organizacji badawczych/jednostek naukowych w powiązaniu. 

 

II Rozwój powiązań kooperacyjnych 

1. Kryteria formalne specyficzne: 

− wnioskodawca/uczestnik powiązania kooperacyjnego wskazany we wniosku o udzielenie wsparcia, 
uprawniony do ubiegania się o wsparcie na rozwój powiązania kooperacyjnego (jeśli dotyczy) 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, z późn. zm.), 

− kwalifikowalność uczestnika powiązania kooperacyjnego wskazanego we wniosku o udzielenie 
wsparcia, uprawnionego do ubiegania się o wsparcie na rozwój powiązania kooperacyjnego w 
ramach działania (jeśli dotyczy), 

− uczestnik powiązania kooperacyjnego wskazany we wniosku o udzielenie wsparcia, uprawniony do 
ubiegania się o wsparcie na rozwój powiązania kooperacyjnego prowadzi działalność (jeśli 
dotyczy) i ma siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli dotyczy), 

− uczestnik powiązania kooperacyjnego wskazany we wniosku o udzielenie wsparcia, uprawniony do 
ubiegania się o wsparcie na rozwój powiązania kooperacyjnego nie podlega wykluczeniu z 
ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach 
publicznych (jeśli dotyczy), 

− projekt zapewnia udział co najmniej 10 niepowiązanych  ze sobą przedsiębiorców, 

− nie mniej niż połowa uczestników powiązania kooperacyjnego, na rzecz którego realizowany jest 
projekt stanowią MSP, 

− do powiązania kooperacyjnego należy co najmniej 10 przedsiębiorców, co najmniej jedna 
organizacja badawcza i co najmniej jedna instytucja otoczenia biznesu, przy czym każdy z 
uczestników powiązania kooperacyjnego może zostać zaliczony tylko do jednego z powyższych 
typów podmiotów, 

− udział w przychodach ze sprzedaży poza obszar, na którym zlokalizowane jest powiązanie wynosi 
ogółem co najmniej 30%, 

− wnioskodawca/uczestnik powiązania kooperacyjnego wskazany we wniosku o udzielenie wsparcia, 
uprawnionego do ubiegania się o wsparcie na rozwój powiązania kooperacyjnego (jeśli dotyczy)  
zapewnia równy dostęp wszystkim uczestnikom powiązania kooperacyjnego do usług, szkoleń, 
materiałów, wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych i wyposażenia nabytego w 
ramach projektu,  

− przedmiotem działalności wnioskodawcy jest realizacja przedsięwzięć na rzecz uczestników 
powiązania kooperacyjnego oraz na rzecz współpracy uczestników powiązania z jednostkami 
otoczenia przedsiębiorstw i organizacjami badawczymi, 

− projekt nie został rozpoczęty przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, 

− wnioskodawca/uczestnik powiązania kooperacyjnego wskazany we wniosku o udzielenie wsparcia, 
uprawnionego do ubiegania się o wsparcie na rozwój powiązania kooperacyjnego (jeśli dotyczy)  
zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat, a w przypadku MSP - 3 lat od 
zakończenia projektu, 
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− wnioskodawca nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk na cele związane z 
realizacją przedsięwzięć na rzecz przedsiębiorców oraz na rzecz współpracy przedsiębiorców z 
instytucjami otoczenia biznesu oraz organizacjami badawczymi, 

− wnioskodawca/ uczestnik powiązania kooperacyjnego wskazany we wniosku o udzielenie wsparcia, 
uprawniony do ubiegania się o wsparcie na rozwój powiązania kooperacyjnego zapewnia wkład 
własny w części nieobjętej wsparciem, 

− wnioskodawca ubiega się o wsparcie jednego powiązania kooperacyjnego w fazie rozwoju. 

2. Kryteria merytoryczne: 

 a) obligatoryjne (punktacja „0-1”) :  

− projekt jest zgodny z celami i zakresem działania 5.1, 

− podmioty funkcjonujące w ramach powiązania kooperacyjnego są sektorowo skoncentrowane, 
tworząc łańcuch wartości,  

− w wyniku realizacji projektu w ramach powiązania kooperacyjnego wprowadzony zostanie na rynek 
innowacyjny produkt lub usługa, 

− wnioskodawca posiada przynajmniej roczne doświadczenie w zakresie zarządzania powiązaniem 
kooperacyjnym oraz świadczenia usług na rzecz podmiotów funkcjonujących w ramach powiązania 
kooperacyjnego, 

− wnioskodawca zapewnia personel posiadający kwalifikacje niezbędne do realizacji projektu i 
świadczenia usług na rzecz podmiotów funkcjonujących w ramach powiązania kooperacyjnego, 

− projekt opiera się na przeprowadzonej analizie potrzeb i znajomości specyfiki grupy docelowej 
(branży), w której funkcjonuje powiązanie kooperacyjne, przeprowadzonej nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed złożeniem wniosku, 

− wnioskodawca/ uczestnik powiązania kooperacyjnego wskazany we wniosku o udzielenie wsparcia, 
uprawnionego do ubiegania się o wsparcie na rozwój powiązania kooperacyjnego (jeśli dotyczy)  
zobowiązał się do wykorzystania w okresie realizacji projektu objętego wsparciem, towarów, 
wartości niematerialnych i prawnych oraz usług zakupionych ze środków wsparcia wyłącznie w 
celach związanych z jego realizacją, 

− 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 branży w wymiarze kraju lub świata,  

·  możliwości pozyskania nowych inwestorów i realizacji oraz prowadzenia nowych inwestycji, 

·  tworzenia nowych miejsc pracy, 

− w wyniku realizacji projektu sposób świadczenia lub zakres/jakość usług świadczonych na rzecz 
podmiotów pozostających w powiązaniu kooperacyjnym zostanie zwiększony (liczba usług, rodzaj 
usług), 

− planowane wydatki są kwalifikowane w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do 
zakresu i celów projektu oraz celów Działania, 

− informacje zawarte we wniosku lub załączone dokumenty (np. promesa kredytowa) potwierdzają  
zdolność wnioskodawcy/uczestnika powiązania kooperacyjnego wskazanego we wniosku o 
udzielenie wsparcia, uprawnionego do ubiegania się o wsparcie na rozwój powiązania 
kooperacyjnego (jeśli dotyczy) do sfinansowania projektu, 

− między przedsiębiorcami lub przedsiębiorcami a instytucjami otoczenia biznesu/organizacjami 
badawczymi funkcjonującymi w powiązaniu kooperacyjnym była prowadzona współpraca (wspólne 
projekty, usługi szkoleniowe, konsultacje, transfer wiedzy itp.), 

− wskaźniki produktu i rezultatu są:  

·  obiektywnie weryfikowalne,  
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·  odzwierciedlają założone cele projektu, 

·  adekwatne dla danego rodzaju projektu,, 

− analiza wykorzystania wybudowanej infrastruktury wykazuje efektywność kosztową, 

− wnioskodawca pozyska co najmniej jednego partnera zagranicznego, którym będzie powiązanie 
kooperacyjne posiadające siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku 
realizacji komponentu współpraca międzynarodowa). 

b) fakultatywne (wagi punktowe): 

− planowane w ramach projektu działania mają pozytywny wpływ na rozwój branży, 

− w wyniku realizacji projektu podmioty pozostające w powiązaniu kooperacyjnym, pozyskają nowego 
odbiorcę lub grupę odbiorców dla wytwarzanych produktów, 

− w wyniku realizacji projektu zostanie utworzone specjalistyczne zaplecze badawcze na potrzeby 
powiązania kooperacyjnego (wyposażenie zaplecza, laboratorium, pracowni projektowej, aparatura, 
sprzęt testujący, oprogramowanie do projektowania, prototypowania itp.), 

− projekt przewiduje wykorzystanie wyników prac B+R, 

− powiązanie kooperacyjne (cześć wytwórcza) jest zlokalizowane na obszarze o dużej intensywności 
przemysłowej i badawczo-rozwojowej (parki technologiczne i przemysłowe, inkubatory 
technologiczne, akademickie inkubatory przedsiębiorczości, inkubatory przedsiębiorczości, centra 
transferu technologii, kampusy szkół wyższych, specjalne strefy ekonomiczne), 

− udział wkładu własnego Wnioskodawcy/ uczestnika powiązania kooperacyjnego wskazanego we 
wniosku o udzielenie wsparcia, uprawnionego do ubiegania się o wsparcie na rozwój powiązania 
kooperacyjnego przekracza minimalny, wymagany przepisami rozporządzenia, 

− co najmniej jeden członek powiązania kooperacyjnego posiada chroniony prawem patent/ty na 
produkty związane z profilem branżowym powiązania kooperacyjnego, 

− powiązanie kooperacyjne ma kluczowe znaczenie dla rozwoju regionu/ów na których jest 
zlokalizowany, 

− projekt jest kontynuacją działań finansowanych w ramach wsparcia uzyskanego na wczesna fazę 
rozwoju powiązania kooperacyjnego w ramach działania 5.1 POIG , 

− wnioskodawca brał udział w działaniach informacyjno-promocyjnych, badawczych oraz 
szkoleniowych (m. in. benchmarking, portal www.pi.gov.pl, interaktywna mapa powiązań 
kooperacyjnych/klastrów, projekty systemowe przeznaczone dla powiązań kooperacyjnych/klastrów), 

− wnioskodawca prowadzi współpracę z innymi zagranicznymi powiązaniami kooperacyjnymi o 
podobnym profilu branżowym (w tym m.in. z obszaru państw morza bałtyckiego i krajów Europy 
centralnej i wschodniej - grupa wyszehradzka), 

− wnioskodawca jest podmiotem  należącym do Krajowego Systemu Usług, 

− organizacja badawcza będąca członkiem powiązania kooperacyjnego posiada kategorię A lub A+ 
zgodnie z ustawą o zasadach finansowania nauki. 

c) rozstrzygające I stopnia  

− liczba członków powiązania. 

d) rozstrzygające II stopnia 

- liczba organizacji badawczych/jednostek naukowych w powiązaniu. 

5.2 Wspieranie 
instytucji 
otoczenia 
biznesu 
świadczącyc
h 
proinnowac
yjne usługi 

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. z 2007 
r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.), 

− wnioskodawca posiada wdrożony 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 równoważny w 
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oraz ich 
sieci o 
znaczeniu 
ponadregio
nalnym  

zakresie świadczenia usług o charakterze proinnowacyjnym oraz w zakresie zapewnienia 
odpowiedniego potencjału organizacyjnego, technicznego i ekonomicznego podmiotu (dotyczy IOB 
wybieranych w drodze konkursu), 

− wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat, a w przypadku 
MSP - 3 lat od zakończenia projektu. 

 

2. Kryteria merytoryczne dla projektów systemowych Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości oraz Urzędu Patentowego, a także dla 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 założone 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), 

− w projekcie zaplanowano badanie efektywności podjętych w ramach niego przedsięwzięć, 

− projekt przewiduje świadczenie usług związanych z popularyzacją wiedzy w zakresie metod, 
możliwości oraz korzyści wynikających z ochrony praw własności intelektualnej  
w przedsiębiorstwach (dotyczy projektu UP), 

− projekt ma zasięg ogólnokrajowy (dotyczy projektu UP), 

− 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, zaangażowane 
zasoby ludzkie) jest adekwatny do jego zakresu i skali i gwarantuje stabilne zarządzania projektem 
(dotyczy projektów UP oraz AIP),  

− projekt zakłada zaangażowanie innych partnerów (np. społecznych, jednostek naukowo-
badawczych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych) (dotyczy projektu AIP), 

− oferta usług stworzona w wyniku projektu będzie kontynuowana przez co najmniej 5 lat po 
zakończeniu finansowania projektu (dotyczy projektu AIP), 

3. Kryteria merytoryczne dla IOB oraz sieci IOB (punktacja „0-1”): 

 

a) obligatoryjne (ocena 0-1) :  

−−−− wnioskodawca świadczy usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym dla przedsiębiorców, 

−−−− wnioskodawca posiada udokumentowane doświadczenie w  świadczeniu usług o charakterze 
proinnowacyjnym, 
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−−−− 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 niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku analiza potwierdza 
zapotrzebowanie na usługę, która zostanie opracowana/ świadczona w ramach projektu,  

−−−− założenia projektu są spójne z wynikami badania wstępnego, 

−−−− projekt szczegółowo określa grupę docelową odbiorców usług (przedsiębiorców), 

−−−− zaproponowany sposób realizacji projektu (metody, narzędzia, struktura zarządzania, zaangażowane 
zasoby ludzkie) jest adekwatny do jego zakresu i skali, 

−−−− harmonogram realizacji projektu jest racjonalny i szczegółowo zaplanowany, 

−−−− przedstawiono zakres odpowiedzialności i stopień zaangażowania partnerów (dotyczy projektów 
sieci IOB), 

−−−− projekt ma zasięg ponadregionalny, 

−−−− projekt zakłada wprowadzenie nowej dla wnioskodawcy usługi/nowego zakresu usługi o charakterze 
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, 

−−−− założone rezultaty są spójne z celem projektu, 

−−−− planowane wydatki są kwalifikowane w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do 
zakresu i celów projektu oraz celów Działania, 

− wskaźniki produktu i rezultatu są:  

·  obiektywnie weryfikowalne,  

·  odzwierciedlają założone cele projektu, 

·  adekwatne dla danego rodzaju projektu. 

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 
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, 

− wnioskodawca ma nawiązaną współpracę z jednostką badawczo-rozwojową, wyższą uczelnią lub 
jednostką naukową, co zostało potwierdzone umową, 

− projekt przewiduje dokonanie ewaluacji wdrożonej w ramach projektu usługi/usług, 

− wnioskodawca posiada doświadczenie w zarządzaniu i realizacji projektów o podobnym zakresie (w 
tym projektów finansowanych ze środków UE). 

 

5.3 Wspieranie Kryteria formalne specyficzne: 
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ośrodków 
innowacyjn
ości 

– wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat, a w przypadku 
MSP - 3 lat od zakończenia projektu, 

 

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 branży IT, 

·  wielkość nakładów przeznaczana przez przedsiębiorców na działalność B+R, 

·  liczba studentów i/lub absolwentów szkół wyższych oraz pracowników sfery B+R w obszarach 
oddziaływania ośrodka, 

·  liczba działających jednostek naukowych, 

·  liczba użytkowników 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 oraz celów Działania, 

− 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 branżowymi, organizacjami pozarządowymi, itp., 

− wnioskodawca dysponuje zasobami umożliwiającymi 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 umożliwia prawidłową i terminową realizację projektu, 

− projekt jest spójny z innymi działaniami PO IG i innymi programami operacyjnymi oraz strategiami 
regionalnymi, 

− projekt jest możliwy do wykonania pod względem technicznym, 

− przedstawiony harmonogram realizacji projektu jest realny, 

− przedstawione analizy sporządzone są nie wcześniej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku oraz 
w sposób wiarygodny i przejrzysty pokazują korzyści ekonomiczne bądź społeczne z realizacji 
projektu, 

− wskaźniki produktu i rezultatu są:  
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·  obiektywnie weryfikowalne,  

·  odzwierciedlają założone 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. 

5.4 Zarządzani
e 
własnością 
intelektualn
ą 

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. z 2007 
r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm. (nie dotyczy projektu systemowego), 

− wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat, a w przypadku 
MSP - 3 lat od zakończenia projektu, 

− projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, z zastrzeżeniem terminu 
ponoszenia wydatków związanych z pokryciem kosztów uzyskania wstępnego orzeczenia rzecznika 
patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego.  

 

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, możliwości 
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 zaangażowane w realizację projektu posiadają kwalifikacje i doświadczenie związane z 
popularyzacją wiedzy w zakresie metod, możliwości 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, zaangażowane 
zasoby ludzkie) jest adekwatny do jego zakresu i skali, 

−−−− harmonogram realizacji projektu jest racjonalny i szczegółowo zaplanowany, 

−−−− projekt ma zasięg ponadregionalny, 

−−−− założone rezultaty są spójne z celem projektu, 

−−−− planowane wydatki są kwalifikowane w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do 
zakresu i celów projektu oraz celów Działania, 

− wskaźniki produktu i rezultatu są:  

·  obiektywnie weryfikowalne,  

·  odzwierciedlają założone cele projektu, 

·  adekwatne dla danego rodzaju projektu. 

b) fakultatywne (punktacja „0-1”):  

− projekt jest powiązany i komplementarny z innymi projektami wnioskodawcy, 

− projekt przewiduje przeprowadzenie badania efektywności podjętych w ramach niego 
przedsięwzięć, 

− wnioskodawca posiada: 

·  akredytowany certyfikat  Systemu Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 
9001 lub 
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·  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 niż 4  województwa,  

− wnioskodawca posiada doświadczenie w zarządzaniu i realizacji projektów o podobnym zakresie (w 
tym projektów finansowanych ze środków UE). 

 

3. Kryteria merytoryczne obligatoryjne dla projektów z zakresu uzyskania ochrony własności 
przemysłowej (punktacja „0-1”) : 

− projekt jest zgodny z celem i zakresem działania 5.4 PO IG, 

− przedmiot postępowania nie powstał na etapie badań podstawowych, 

− wydatki są kwalifikowane w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i 
celów projektu oraz celów Działania, 

− informacje zawarte we wniosku potwierdzają  zdolność wnioskodawcy do sfinansowania projektu, 

− wskaźniki produktu i rezultatu są:  

·  obiektywnie weryfikowalne,  

·  odzwierciedlają założone cele projektu, 

·  adekwatne dla danego rodzaju projektu, 

− projekt dotyczy uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej, z przeznaczeniem na pokrycie 
kosztów, o których mowa w § 42 ust. 1pkt 1-4 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego  
z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości 
pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, z 
wyłączeniem zgłoszeń do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony na terytorium RP, 

− projekt nie dotyczy uzyskania ochrony znaków towarowych zarówno na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej jak i za granicą,  

− przedmiot zgłoszenia powstał na etapie badań przemysłowych lub prac rozwojowych. 

6 oś priorytetowa 

6.1 Paszport do 
eksportu 

Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu 

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, z późn. zm.); 

− Wnioskodawca spełnia warunki określone w § 44 ust. 2 pkt 1 lit a) rozporządzenia Ministra 
Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję 
Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2012 r., poz. 438 z późn. zm.); 

− Wnioskodawca posiada aktualny Plan rozwoju eksportu spełniający warunki określone w § 44 ust. 
2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania 
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2012 r., poz. 438 z późn. zm.) 

− Plan rozwoju eksportu jest spójny z wnioskiem o dofinansowanie; 

− Projekt zostanie rozpoczęty najwcześniej w dniu następującym po dniu złożenia wniosku o 
dofinansowanie, z zastrzeżeniem kosztów na zakup usług doradczych w zakresie przygotowania 
lub aktualizacji Planu rozwoju eksportu, o którym mowa w § 44 ust. 2 rozporządzenia Ministra 
Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję 
Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
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Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2012 r., poz. 438 z późn. zm.); 

− Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy; 

− Wnioskodawca nie otrzymał dofinansowania w ramach działania 6.1 na wdrożenie Planu rozwoju 
eksportu; 

− Plan rozwoju eksportu zawiera rekomendację rozwoju działalności eksportowej; 

− Projekt zakłada realizację działań zgodnie z zakresem i zasadami określonymi w § 45 
rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania 
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2012 r., poz. 438 z późn. zm.) 

− Wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat, a w przypadku 
MSP - 3 lat od zakończenia projektu.  

Kryteria merytoryczne:  

a) obligatoryjne (punktacja „0-1”): 

− projekt jest zgodny z celami i zakresem działania 6.1 POIG, 

− Wnioskodawca planuje rozwój poprzez eksport; 

− Wnioskodawca zapewnia zasoby umożliwiające rozwój eksportu; 

− Wnioskodawca zapewnia lub zapewni poprzez działania przewidziane we wniosku o 
dofinansowanie spełnienie norm/wymagań/warunków dla produktów/ usług będących przedmiotem 
eksportu; 

− wnioskodawca posiada produkt/usługę zdolny do konkurowania na rynkach zagranicznych, który 
jest/będzie przedmiotem eksportu,  

− zakres merytoryczny działań wybranych do realizacji w ramach projektu jest zbieżny z zakresem  
działań wskazanych 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 wartości przychodów 
pochodzących z eksportu w ogólnej sprzedaży produktów/usług wnioskodawcy; 

− wydatki są kwalifikowane w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i 
celów projektu oraz celów Działania, 

− środki będą wykorzystane w sposób efektywny (relacja nakład/rezultat), 

− wskaźniki produktu i rezultatu są: 

·  obiektywnie weryfikowalne, 

·  odzwierciedlają założone cele projektu, 

·  adekwatne do danego rodzaju projektu. 
 
b) fakultatywne (punktacja: „0-1”): 

− Produkty, 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 użytkowy lub  

·  prawa z rejestracji wzoru przemysłowego  
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lub wszczął procedurę w sprawie ich uzyskania; 

− Wnioskodawca posiada:  

·  akredytowany certyfikat jakości w przedsiębiorstwie zgodny z wymaganiami normy ISO 9001 
lub inne certyfikaty branżowe zawierające w sobie wymagania 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, 

 
Kryterium merytoryczne rozstrzygaj ące I stopnia: 

− Udział wydatków na działalność B+R w działalności  gospodarczej Wnioskodawcy. 
 
Kryterium merytoryczne rozstrzygaj ące II stopnia: 

− Udział eksportu w całkowitej sprzedaży, zgodnie z warunkami określonymi w § 44 ust. 2 pkt 1 lit a) 
rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania 
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2012 r., poz. 438 z późn. zm.). 

6.2 Rozwój 
sieci 
centrów 
obsługi 
inwestorów 
i 
eksporteró
w oraz 
powstawani
e nowych 
terenów 
inwestycyjn
ych 

Kryteria formalne specyficzne dla poddziałania 6.2.1 (punktacja „0-1”): 

– wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat, a w przypadku 
MSP - 3 lat od zakończenia projektu. 

 

Kryteria formalne specyficzne dla poddziałania 6.2.2 (punktacja „0-1”):   

− powierzchnia terenu zgłoszonego do wsparcia w ramach projektu jest nie mniejsza niż 15 ha, 

− rrealizacja projektu obejmująca uzbrojenie terenu na terenie województw, w których w ramach RPO 
nie zaplanowano naborów projektów polegających na uzbrojeniu terenów pod inwestycje oraz w 
województwie zachodniopomorskim w zakresie wykraczającym poza zadanie „Wzrost atrakcyjności 
inwestycyjnej terenów postoczniowych (Szczecin).” 

 

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 Założeniach do strategii 
promocji gospodarki polskiej, 2007 – 2015, 

− wskaźniki produktu i rezultatu są:  

·  obiektywnie weryfikowalne,  

·  odzwierciedlają założone 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 oraz celów 
Działania, 

− 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 
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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,  

− Projekt wnioskodawcy jest zgodny z przeznaczeniem terenu; 

− Projekt jest zgodny ze strategią rozwoju województwa; 

− Stan formalno-prawny, w tym własność terenu, jest uregulowany; 

− Wnioskodawca zobowiązuje się, że dokumentacja powstała w wyniku prac studyjno-koncepcyjnych 
lub uzbrojenie terenu, przygotowane w ramach projektu zostaną wykorzystane do realizacji 
określonej inwestycji w okresie 5 lat od zakończenia niniejszego projektu np. ze środków RPO, lub 
w przypadku projektów dotyczących uzbrojenia terenu do znalezienia inwestora  
w okresie 5 lat od zakończenia projektu; 

− Planowane wydatki są uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu oraz celów 
podziałania; 

− Prawidłowość metodologiczna i rachunkowa analizy finansowej (dotyczy projektów z zakresu 
uzbrojenia terenu inwestycyjnego); 

− Spełnienie kryteriów progowych wskaźników finansowych (FNPV/C < 0 i FRR/C < stopa dyskonta) 
oraz zapewnienie trwałości finansowej projektu (zdolność do utrzymania rezultatów przez minimum 
5 lat; dotyczy projektów z zakresu uzbrojenia terenu inwestycyjnego); 

− Prawidłowość metodologiczna i rachunkowa analizy ekonomicznej (dotyczy projektów z zakresu 
uzbrojenia terenu inwestycyjnego); 

− Poprawność przeprowadzenia analizy potencjału instytucjonalnego wnioskodawcy (dotyczy 
projektów z zakresu uzbrojenia terenu inwestycyjnego); 

− Wykonalność instytucjonalna projektu (dotyczy projektów z zakresu uzbrojenia terenu 
inwestycyjnego); 

− Wykonalność techniczna projektu (dotyczy projektów z zakresu uzbrojenia terenu inwestycyjnego); 

− Wykonalność technologiczna projektu (dotyczy projektów z zakresu uzbrojenia terenu 
inwestycyjnego). 

 

c)   fakultatywne dla poddziałania 6.2.2 (wagi punktowe): 

− projekt jest zlokalizowany na obszarze o wysokim potencjale rozwojowym ocenianym na podstawie 
wartości następujących wskaźników: 

·  odległość od węzła komunikacyjnego, tj. autostrady lub drogi krajowej,   

·  odległość od portu lotniczego, 

·  odległość od dużych aglomeracji miejskich powyżej 50 000 mieszkańców, 

·  dostępność infrastruktury technicznej, tj. prąd, gaz, woda, kanalizacja (odległość przyłącza 
każdego medium od terenu), 

·  poziom wód podziemnych, 

·  ryzyko wystąpienia zalań i osunięć, 

·  przeszkody podziemne i występujące na powierzchni terenu, 

− wnioskodawca zobowiązuje się do znalezienia/pozyskania inwestora, który zainwestuje na terenie, 
którego dotyczy projekt w terminie do 5 lat od zakończenia projektu,  

− powierzchnia terenu pod inwestycję jest większa niż 20 ha; 
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−  wartość uzbrajanego i przygotowanego terenu inwestycyjnego (dotyczy projektów obejmujących  
uzbrojenie terenu); 

− wartość przygotowanej dokumentacji studyjno-koncepcyjnej (dotyczy projektów obejmujących 
przygotowanie dokumentacji studyjno-koncepcyjnej); 

− projekt jest spójny: 

·  ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 

·  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego; 

− projekt przyczyni się do powstania lub rozwoju: 

·  parków przemysłowych 

·  parków technologiczno-naukowych 

·  rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej; 

− oczekiwane rezultaty realizacji  projektu, w tym. 

·  odpowiedź na zainteresowanie potencjalnych inwestorów dana lokalizacją  

·  wzrost miejsc pracy w regionie; 

− stan przygotowania do realizacji projektu. Wnioskodawca posiada: 

·  opracowania dotyczące koncepcji zagospodarowania terenu pod inwestycję,  

·  ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy przedmiotu projektu; 

d) roztrzygające dla poddziałania 6.2.2 

− Poziom bezrobocia na obszarze gdzie realizowany jest projekt (wg NUTS 3) 

6.3 Promocja 
turystyczny
ch walorów 
Polski 

Kryteria formalne specyficzne: 

– wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat, a w przypadku 
MSP - 3 lat od zakończenia projektu. 

 

Kryteria merytoryczne obligatoryjne (punktacja „0-1”): 

− projekt jest zgodny z zakresem  i celami działania 6.3 PO IG, 

− projekt jest zgodny z założeniami "Kierunków Rozwoju Turystyki do 2015 roku" przyjętych przez 
Radę Ministrów w dniu 26 września 2008 roku oraz "Marketingową Strategią Polski w sektorze 
turystyki na lata 2008-2015", 

− 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 
turystycznej oraz skutecznych instrumentów marketingu turystycznego, 

− wskaźniki produktu i rezultatu są:  

·  obiektywnie weryfikowalne,  

·  odzwierciedlają założone cele projektu. 

·  realne i adekwatne dla danego rodzaju projektu, 

− harmonogram rzeczowo-finansowy projektu jest czytelny, szczegółowy i realny do wykonania, 

− wydatki są kwalifikowane w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i 
celów projektu oraz celów Działania, 

− wnioskodawca posiada zdolność instytucjonalną, organizacyjną i kadrową do  realizacji projektu, 
gwarantująca stabilne zarządzanie projektem (zgodnie z przyjętymi celami), 
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− 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 formalne specyficzne: 

– wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat, a w przypadku 
MSP - 3 lat od zakończenia projektu. 

 

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, 

− w projekcie wykazano celowość jego realizacji na podstawie badań lub analiz potwierdzających  
zapotrzebowanie na konkretny produkt turystyczny (badanie na poziomie projektu lub regionu),  
a zaplanowane w ramach projektu działania są adekwatne do potrzeb grupy docelowej, wykazanych 
w analizie potrzeb, 

− projekt przyczynia się do zróżnicowania oferty turystycznej, 

− projekt uwzględnia zagadnienia bezpieczeństwa turystów, 

− wskaźniki produktu i rezultatu są:  

·  obiektywnie weryfikowalne,  

·  odzwierciedlają założone cele projektu, 

·    adekwatne dla danego rodzaju projektu, 

− harmonogram projektu jest czytelny, szczegółowy i realny do wykonania,  

− budżet projektu jest realny, a wskazane w nim wydatki są kwalifikowane w ramach działania, 
zasadne (niezbędne do osiągnięcia celów projektu) oraz ich wysokość jest adekwatna do wdrożenia 
zaplanowanych zadań, 

− 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 osób niepełnosprawnych oraz turystów 
zagranicznych, 

− 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 

6.5.1. Kryteria formalne specyficzne: 

– wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat, a w przypadku 
MSP - 3 lat od zakończenia projektu. 

 

Kryteria merytoryczne obligatoryjne dla projektu systemowego Ministerstwa Gospodarki 
(punktacja „0-1”): 
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− projekt jest zgodny z zakresem  i celami działania 6.5 PO IG, 

− zaplanowane działania są adekwatne do potrzeb zidentyfikowanych w Założeniach do strategii 
promocji gospodarki polskiej 2007-2015, 

− wskaźniki produktu i rezultatu są:  

·  obiektywnie weryfikowalne,  

·  odzwierciedlają założone cele projektu, 

·  adekwatne dla danego rodzaju projektu, 

− harmonogram rzeczowo-finansowy projektu jest czytelny, szczegółowy i realny do wykonania, 

− planowane wydatki są uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu oraz celów 
Działania, 

− 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. 

 

6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji 

1. Kryteria formalne specyficzne: 

− okres realizacji projektu  nie wykracza poza ramy czasowe branżowego programu promocji lub 
programu promocji o charakterze ogólnym, 

− wnioskodawca zgłosił udział w branżowym programie promocji lub programie promocji  
o charakterze ogólnym 

2. Kryteria merytoryczne obligatoryjne: 

− projekt jest zgodny z zakresem i celami poddziałania 6.5.2 PO IG 

− wskaźniki produktu i rezultatu są:  

·   obiektywnie weryfikowalne, 

·   odzwierciedlają założone cele projektu, 

·   adekwatne do danego rodzaju produktu 

− planowane wydatki są uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu oraz celów 
podziałania 

− wnioskodawca posiada zasoby umożliwiające rozwój eksportu 
 
3. Kryteria merytoryczne obligatoryjne specyficzne (dla projektów  dotyczących udziału w 
branżowym programie promocji) 

− wnioskodawca zobowiązał się do udziału w działaniach promujących, stanowiących co najmniej 60 
% wszystkich działań określonych w branżowym programie promocji 

− prowadzona przez wnioskodawcę działalność określona według kodu Polskiej Klasyfikacji 
Działalności (PKD) lub Europejskiej Klasyfikacji Działalności (EKD) mieści się w katalogu  
rodzajów działalności gospodarczej określonym w branżowym programie promocji 

− projekt jest spójny z działaniami promującymi, opisanymi w branżowym programie promocji 

− towary lub usługi danego rodzaju, które są lub będą produkowane lub sprzedawane przez 
przedsiębiorcę mieszczą się w katalogu, określonym w branżowym programie promocji 
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− działania promujące w ramach projektu nie wykraczają poza terminy określone w branżowym 
programie promocji 

− harmonogram  rzeczowo-finansowy projektu jest czytelny, szczegółowy i realny do wykonania 
 
4. Kryteria merytoryczne obligatoryjne specyficzne (dla projektów dotyczących udziału w programie 
promocji o charakterze ogólnym 

− projekt jest spójny z działaniami promującymi i zakresem opisanym w programie promocji o 
charakterze ogólnym 

− opis działań realizowanych w ramach projektu jest czytelny, szczegółowy i realny do wykonania 
 
5. Kryteria merytoryczne fakultatywne 

− wnioskodawca w roku obrotowym poprzedzającym  rok, w którym złożył wniosek o  udzielenie 
wsparcia posiadał udział eksportu w całkowitej sprzedaży przekraczający 30 %  

− wnioskodawca posiada strategię rozwoju eksportu  

− wnioskodawca prowadzi, współpracuje lub finansuje badania i rozwój produktów lub usług, które 
są/będą stanowiły przedmiot eksportu 

− wnioskodawca lub podmiot mający co najmniej 51% udziałów lub akcji w przedsiębiorstwie  

− wnioskodawca posiada na produkt będący przedmiotem obecnego lub planowanego eksportu:  
 - patent na wynalazek lub 
 - prawo z rejestracji topografii układów scalonych lub 
 - prawo ochronne na wzór użytkowy lub 
 - prawo używania oznaczenia geograficznego lub    
 - prawo z rejestracji wzoru przemysłowego 

− wnioskodawca posiada: 
 -akredytowany certyfikat jakości w przedsiębiorstwie zgodny z wymaganiami normy ISO 9001 
lub inne certyfikaty branżowe zawierające w sobie  wymagania 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 
 
6. Kryterium rozstrzygaj ące I stopnia 

− udział wydatków na działalność B+R w działalności gospodarczej wnioskodawcy.  
 

7. Kryterium rozstrzygaj ące II stopnia 

− udział eksportu w całkowitej sprzedaży w roku obrotowym poprzedzającym  rok, w którym został 
złożony wniosek o dofinansowanie. 

 

7 oś priorytetowa 

 Społeczeńst
wo 
informacyjn
e – budowa 
elektroniczn
ej 
administracj
i  

 

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 
systemowego), 

− kwalifikowalność wydatków zaplanowanych w projekcie w ramach działania, 

− wnioskodawca posiada wszystkie niezbędne do realizacji projektu zgody i pozwolenia, 

− wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat, a w przypadku 
MSP - 3 lat od zakończenia projektu. 
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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, umożliwiające 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, 

− 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 założone 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 wdrażania 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, 

− wskaźniki produktu i rezultatu są:  

·  obiektywnie weryfikowalne,  

·  odzwierciedlają założone 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. 
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8 oś priorytetowa 

8.1 Wspieranie 
działalności 
gospodarcz
ej w 
dziedzinie 
gospodarki 
elektronicz
nej 

1. Kryteria formalne specyficzne (nie dotyczy projektu systemowego): 

− 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 dłuższy niż 24 miesiące, 

− wnioskowany udział wsparcia nie przekracza maksymalnej intensywności określonej dla działania 
8.1, 

− projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosków o dofinansowanie, z zastrzeżeniem 
ponoszenia wydatków, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia, 

− dodatni skumulowany, zdyskontowany zysk na działalności operacyjnej. 

 

2. Kryteria merytoryczne obligatoryjne (punktacja „0-1”): 

− przedmiot projektu jest zgodny z celami PO IG oraz działania 8.1 PO IG, 

− przedstawiony opis modelu biznesowego uwiarygodnia powodzenie rynkowe projektu, 

− projekt będzie rentowny w okresie trwałości przy przeważającym wpływie przychodów ze 
świadczenia e-usługi, 

− projekt jest zgodny ze zdefiniowanymi potrzebami zidentyfikowanej grupy odbiorców, 

− projekt polega na przygotowaniu, wdrożeniu i świadczeniu e-usług, 

− przedstawiono koncepcję promocji e-usługi wśród potencjalnych odbiorców,  

− wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 3 lat od zakończenia 
projektu, 

− planowane wydatki są kwalifikowalne 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 i finansowo, a jego przebieg rzeczowo-finansowy jest czytelny, 
szczegółowy i realny do wykonania, 

− wskaźniki produktu i rezultatu są:  

·  obiektywnie weryfikowalne,  

·  odzwierciedlają założone cele projektu, 

·  adekwatne dla danego rodzaju projektu, 

·  realne do osiągnięcia 

− 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): 
− w ramach projektu Wnioskodawca zapewni dywersyfikację źródeł przychodu związanych ze 

świadczeniem e-usług, 

− e–usługa świadczona będzie zarówno dla odbiorów krajowych jak i zagranicznych, 

− projekt polega na przygotowaniu, wdrożeniu i świadczeniu zaawansowanych e-usług o znaczeniu 
krajowym lub międzynarodowym, 
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− Zasadnicza (specyficzna) funkcjonalność dotycząca głównej funkcji e-usługi odpowiada na  
niezagospodarowaną dotychczas niszę rynkową, poprzez zaspokajanie zasadniczej potrzeby grupy 
docelowej, która nie może być zaspokojona przez inne usługi lub produkty aktualnie dostępne na 
rynku, 

− wnioskodawca będący: 

·  osobą fizyczną, która  w roku złożenia wniosku o udzielenie wsparcia ma nie więcej  niż  27  lat  

albo  

·  spółką cywilną, w której każdy ze wspólników w roku złożenia wniosku o udzielenie wsparcia 
ma nie więcej  niż  27  lat,  

ubiega się o wsparcie dla którego intensywność wynosić do 85 % wydatków kwalifikujących się do 
objęcia wsparciem, a kwota wsparcia nie przekracza 80 000 zł. 

 

4. Kryterium rozstrzygaj ące 

− projekt wykazuje wysoką efektywność ekonomiczną 

 

5. 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 
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 założone 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 
wdrażania 
elektronicz
nego 
biznesu 
typu B2B 

 

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.), 

− wniosek o dofinansowanie zawiera zobowiązanie Wnioskodawcy, że w wyniku realizacji projektu 
będzie współpracował z co najmniej dwoma przedsiębiorcami, w oparciu o wdrożone rozwiązanie 
elektroniczne typu B2B, 

− okres realizacji projektu nie jest dłuższy niż 24 miesiące, 

− projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, z zastrzeżeniem, 
ponoszenia wydatków, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt. 9 rozporządzenia, 

− wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat, a w przypadku 
MSP - 3 lat od zakończenia projektu, 

− na dzień składania wniosku Wnioskodawca wykazuje gotowość do realizacji projektu (wykonalnego 
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pod względem prawnym, technicznym i organizacyjnym), w tym w zakresie:  

·  posiadania licencji, pozwoleń (w tym pozwolenia na budowę), koncesji niezbędnych do realizacji 
inwestycji (jeśli dotyczy); 

·  posiadania dokumentacji potwierdzającej zakończenie postępowania w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko (jeśli dotyczy);  

·  dysponowania zasobami gwarantującymi realizację projektu w tym know – how, doświadczonej 
kadry, infrastruktury technicznej. 

 

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 partnerów biznesowych, do 
których kierowane jest rozwiązanie elektronicznego biznesu typu B2B, 

− projekt zwiększa efektywność lub warunkuje możliwość realizacji procesów biznesowych relacji 
B2B, 

− planowane wydatki są kwalifikowalne 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 założone cele projektu, 

·  adekwatne dla danego rodzaju projektu, 

·  realne do osiągnięcia, 

− 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), 

− projekt jest wykonalny technicznie i finansowo, a jego przebieg rzeczowo-finansowy jest czytelny, 
szczegółowy i realny do wykonania. 

3. Kryteria merytoryczne fakultatywne 

− projekt dotyczy współpracy o zasięgu ponadregionalnym  lub międzynarodowym, 

− w ramach projektu wdrażane są technologie podpisu elektronicznego lub elektronicznej wymiany 
danych, prowadzące do eliminacji obiegu dokumentacji w formie papierowej, 

− w ramach relacji B2B wnioskodawca świadczyć będzie na rzecz partnerów biznesowych 
zaawansowane usługi elektroniczne automatycznego przetwarzania danych lub w formule Software-
as-a-Service (oprogramowanie jako usługa), 

− projekt wykazuje wysoką efektywność ekonomiczną, 

− w ramach projektu zostaną wdrożone i nowoczesne rozwiązania informatyczne lub instalacje 
techniczne optymalizujące efektywność energetyczną systemu informatycznego i zwiększające 
bezpieczeństwo ekologiczne inwestycji. 

8.3 Przeciwdzia
łanie 
wykluczeni
u 
cyfrowemu  
- eInclusion 

1. Kryteria formalne specyficzne (nie dotyczy projektu systemowego): 

− dzięki realizacji projektu min. 30 gospodarstw domowych uzyska dostęp do Internetu w okresie 
wymaganej trwałości projektu, 

− projekt skierowany jest do właściwej grupy docelowej, zgodnie z założeniami działania 8.3 PO IG, 

− wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat, a w przypadku 
MSP - 3 lat od zakończenia projektu. 
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2. Kryteria merytoryczne (punktacja „0-1”; wagi punktowe): 

− przedmiot projektu jest zgodny z celami PO IG oraz działania 8.3 PO IG, 

− wnioskodawca zaplanował odpowiedni potencjał techniczny i kadrowy, pozwalający na realizację 
projektu, 

− wnioskodawca posiada doświadczenie w zakresie realizacji i zarządzania projektami objętymi 
konkursem lub w zakresie realizacji i zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków 
europejskich(projekty informatyczne, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu), 

− zidentyfikowane zostały: 

·  skala problemu wykluczenia cyfrowego na obszarze objętym projektem, 

·  grupa docelowa spełniająca warunki działania, 

·  bariery wykorzystania internetu na obszarze objętym projektem oraz sposoby ich eliminacji (w 
tym ewentualnie techniczne problemy dotarcia do grup docelowych), 

·  korzyści wynikające z udostępnienia internetu grupie docelowej, 

·  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 
założeniami działania 8.3. wykorzystanie środków w ramach projektu,  

− zapewniona została techniczna możliwość przyłączenia internetu na obszarze objętym projektem,, 

− harmonogram projektu jest:  

·  przejrzysty, 

·  wykonalny, 

·  uwzględnia procedury przetargowe i wpływy czynników zewnętrznych, 

·  uwzględnia odpowiednią kolejność działań, 

− wskaźniki produktu i rezultatu są:  

·  obiektywnie weryfikowalne,  

·  odzwierciedlają założone cele projektu, 

·  adekwatne dla danego rodzaju projektu, 

·  realne do osiągnięcia 

− projekt ma co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne UE  wymienione w art. 16  
i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, 

− została przewidziana kontrola dystrybucji, wykorzystania zgodnego z przeznaczeniem i 
odzyskiwania produktów projektu  w razie ich nieprawidłowego użytkowania, 

− zaproponowane rozwiązania techniczne są efektywne, dostosowane do warunków organizacyjnych i 
technicznych obszaru, na którym prowadzony będzie projekt, 

− planowane wydatki są kwalifikowalne w ramach działania 8.3,  

− planowane wydatki są uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu, 

− środki wykorzystane są w sposób efektywny (relacja nakład/ rezultat). 

 

3. Kryteria merytoryczne dla projektu systemowego  (punktacja „0-1”): 

− projekt jest zgodny z celami PO IG, 
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− projekt jest zgodny z celami 8. osi priorytetowej,  

− projekt zapewnia: 

·  wsparcie działań informacyjnych, promocyjnych, szkoleniowych oraz ekspertyz związanych z 
realizacją projektów z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, 

·   wsparcie doradcze i zapewnienie koordynacji w realizacji projektów przez beneficjentów 8. osi 
priorytetowej PO IG oraz beneficjentów projektów w zakresie społeczeństwa informacyjnego 
realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych i Programu Operacyjnego 
Rozwój Polski Wschodniej, w tym w szczególności projektów mających na celu zapewnienie 
szerokopasmowego dostępu do Internetu,  

·  wsparcie kampanii informacyjnych i promocyjnych w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu 
cyfrowemu, realizowanych przez Instytucję Pośredniczącą i Instytucję realizującą projekt 
systemowy, 

− sposób zarządzania projektem gwarantuje efektywną realizację zadań (zasady, 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, techniczny i doświadczenie niezbędne dla prawidłowej 
realizacji projektu, 

− wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat,   

− wskaźniki produktu i rezultatu są:  

·  obiektywnie weryfikowalne,  

·  odzwierciedlają założone cele projektu, 

·  adekwatne dla danego rodzaju projektu, 

− zaplanowane wydatki kwalifikowalne 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. 

8.4 Zapewnieni
e dostępu 
do 
Internetu 
na etapie 
„ostatniej 
mili” 

1. Kryteria formalne specyficzne: 

− dzięki realizacji projektu min. 40 użytkowników końcowych uzyska dostęp do Internetu w okresie 
wymaganej trwałości projektu, 

− wnioskodawca wskazał liczbę planowanych do podłączenia użytkowników końcowych w każdej 
miejscowości objętej projektem 

− na obszarze objętym projektem poziom nasycenia usługami szerokopasmowego dostępu do 
Internetu o przepustowości min. 2 Mb/s w każdej miejscowości objętej projektem wynosi nie więcej 
niż 30%, 

− wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 3 lat od zakończenia 
projektu, 

− projekt nie został rozpoczęty przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, 

− okres realizacji projektu nie jest dłuższy niż 24 miesiące. 

 

2. Kryteria merytoryczne (ocena „0-1”; wagi punktowe): 

− przedmiot projektu jest zgodny z celami PO IG oraz działania 8.4 PO IG, 

− wnioskodawca posiada odpowiedni potencjał techniczny, ekonomiczny i kadrowy, pozwalający na 
realizację projektu, 

− wnioskodawca posiada doświadczenie w zakresie realizacji i zarządzania projektami dotyczącymi 
budowy sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu, 
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− wnioskodawca posiada doświadczenie w zakresie realizacji i zarządzania projektami dotyczącymi 
świadczenia usług dostępu do Internetu dla użytkowników końcowych, 

−  realizacja projektu w miejscowościach o niskim nasyceniu usługami szerokopasmowego dostępu do 
Internetu, 

− zaproponowane rozwiązania techniczne są efektywne i uwzględniają specyfikę terenu, na którym 
prowadzony będzie projekt, 

− harmonogram jest,  

·  przejrzysty, 

·  wykonalny/możliwy do przeprowadzenia, 

·  uwzględnia czas niezbędny na przeprowadzenie procedur przetargowych i wpływ czynników 
zewnętrznych, 

− wskaźniki produktu i rezultatu są:  

·  obiektywnie weryfikowalne,  

·  odzwierciedlają założone cele projektu, 

·  adekwatne dla danego rodzaju projektu, 

·  realne do osiągnięcia 

− projekt ma co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne UE  wymienione w art. 16  
i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, 

− wykazane zostały korzyści społeczno-ekonomiczne realizacji projektu,  

− planowane wydatki są kwalifikowalne w ramach działania 8.4,  

− planowane wydatki są uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu, 

− środki wykorzystane są w sposób efektywny (relacja nakład/ rezultat). 

 
 


