Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, 2007-2013 – wykaz zmian w stosunku do wersji z 12 czerwca 2009 r.
Wprowadzone zmiany dotyczą w szczególności dostosowania dokumentu do zmienionego
systemu finansów publicznych, a ponadto:
1) W rozdziale 3 Informacje na temat priorytetów i działań:
- we wszystkich kartach działań zmieniono brzmienie rubryk nr 10 Instytucja odpowiedzialna
za zatwierdzanie wydatków wynikających z wniosków beneficjenta o płatność oraz
zlecanie wypłaty dofinansowania na rzecz beneficjentów i 30 Forma dofinansowania w
związku z wejściem w życie ustawy o finansach publicznych;
- w działaniu 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki uwzględniono dwa nowe obszary
tematyczne, w związku z planowanym umieszczeniem na Liście projektów
indywidualnych dwóch dodatkowych projektów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Są to
obszary dotyczące projektów realizowanych przez młodych naukowców przyjeżdżających
do Polski z zagranicy oraz projektów realizowanych przez naukowców powracających do
pracy naukowej po przerwach związanych z opieką nad dzieckiem oraz wsparcie w
trakcie realizacji projektów naukowych dla kobiet w ciąży,
- w poddziałaniu 4.5.1 Wspieranie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki dostosowano
wymaganą liczbę nowych miejsc pracy do nowych kryteriów wyboru projektów
- w działaniu 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion zmieniono
beneficjenta projektu systemowego z Władzy Wdrażającej Programy Europejskie na
Urząd Komunikacji Elektronicznej,
2) w załączniku 4.1 Tabela finansowa wprowadzone zmiany dotyczą realokacji środków
z działania 1.3 do 1.2 w związku z planowanym wprowadzeniem na Listę projektów
indywidualnych dodatkowych dwóch projektów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Właściwe
zmiany uwzględniono także w kartach działań 1.2 i 1.3;
3) w załączniku 4.2 Wskaźniki realizacji działań, zmieniono wskaźniki w działaniach 1.2 i 1.3
w związku z dokonaną realokacją;
4) techniczne zmiany w załączniku 4.3 Opis systemu wdrażania działań
5) nowy załącznik 4.4 Procedura odwoławcza w ramach PO IG, w którym wprowadzono zmiany
wynikające z dotychczasowych orzeczeń sądów administracyjnych związanych z realizacją
procedury odwoławczej PO IG
6) aktualizacja załącznika 4.5 Lista projektów indywidualnych PO Innowacyjna Gospodarka, tj.
uwzględnienie Listy obowiązującej od dnia 31 lipca 2009 r., opublikowanej w Monitorze
Polskim w Komunikacie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie
listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata
2007-2013 (M.P. z dnia 18 sierpnia 2009 r. Nr 52, poz. 746);
7) zmiany w załączniku 4.6 Kryteria wyboru finansowanych operacji uwzględniono kryteria
przyjęte przez Komitet Monitorujący na posiedzeniu w dniu 1 grudnia br.

