Zmiany wprowadzone do Szczegółowego opisu priorytetów PO Innowacyjna Gospodarka,
2007-2013 obowiązującego od 6 grudnia 2010 r. :
1) w części ogólnej:
a. zweryfikowano nazwy oraz uzupełniono metryczki promulgacyjne w związku
z wejściem w życie oraz nowelizacjami rozporządzeń stanowiących programy
pomocowe,
b. zaktualizowano nazwę Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie
jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych;
2) w kartach działań:
a. w zakresie działania 4.5 – dostosowano opis w karcie działania do rozporządzenia
regulującego udzielanie pomocy publicznej, zweryfikowano nazwę i metryczkę
promulgacyjną programu pomocowego,
b. w zakresie działania 6.1 – dostosowano opis w karcie działania do rozporządzenia
regulującego udzielanie pomocy publicznej,
c.

w zakresie poddziałania 6.2.2 – dostosowano opis w karcie działania w związku ze
zmianą linii demarkacyjnej między PO IG a RPO w odniesieniu do wielkości obszaru
kwalifikowanego do wsparcia (obniżenie minimalnej wielkości z 40 do 15 ha). Ponadto
– wprowadzono zmiany w części finansowej karty działania w związku
z dostosowaniem do specyfiki montażu finansowego w tym poddziałaniu,

d. w zakresie priorytetu 7 – uwzględniono BGK w katalogu beneficjentów,
e. w zakresie działania 8.3 – wprowadzono zmiany w opisie projektu systemowego oraz
zmieniono beneficjenta projektu systemowego (CPI w miejsce UKE). Ponadto
dokonano zmian w liście beneficjentów oraz odbiorców ostatecznych,
f.

w zakresie działania 8.4 – zweryfikowano nazwę i metryczkę promulgacyjną programu
pomocowego;

3) w opisie systemu wdrażania działań:
a. zmieniono wyrażenia „eksperci zewnętrzni” na „eksperci”,
b. zaktualizowano nazwę Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie
jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych,
c.

zaktualizowano opis procedowania z dużymi projektami (dot. działań 1.1, 4.5 oraz
priorytetu 7),

d. w zakresie działania 5.1 – dostosowano opis do wprowadzonych kryteriów
rozstrzygających I i II stopnia, a także usunięto odniesienie do „kryterium czasu”,
zgodnie z którym rozstrzygająca o przyznaniu dofinansowania była data wpływu
kompletnego wniosku o dofinansowanie,
e. w zakresie działania 6.1 – dostosowano opis systemu wdrażania do rozporządzenia
i wprowadzonych kryteriów rozstrzygających I i II stopnia, a także usunięto
odniesienie do „kryterium czasu”, zgodnie z którym rozstrzygająca o przyznaniu
dofinansowania była data wpływu kompletnego wniosku o dofinansowanie,
f.

w zakresie poddziałania 6.5.2 – dostosowano opis do wprowadzonych kryteriów
rozstrzygających I i II stopnia,

g. ponadto w działaniach 4.1, 5.2 i 5.4 usunięto odniesienie do „kryterium czasu”,
zgodnie z którym rozstrzygająca o przyznaniu dofinansowania była data wpływu
kompletnego wniosku o dofinansowanie),
h. w zakresie działania 8.3 – zmieniono beneficjenta projektu systemowego z UKE na
CPI;
4) wprowadzono zmiany w procedurze odwoławczej oraz zaktualizowano odniesienia do
procedury odwoławczej w opisie systemu wdrażania działań, m. in. zmieniono użyte
w opisach systemu wdrażania działań nazwy „odwołanie” i „protest” na ogólne pojęcie „środki
odwoławcze”.

Wprowadzone zmiany w znacznym stopniu wyjaśniają wątpliwości interpretacyjne zaistniałe
w trakcie stosowania procedury odwoławczej przez instytucje zaangażowane we wdrażanie
PO IG. Ponadto zmierzają one do zracjonalizowania tej procedury na korzyść Wnioskodawcy
(np. usunięcie konieczności składania przez Wnioskodawcę wniosku o przywrócenie terminu
na złożenie protestu w sytuacji, gdy do jego uchybienia doszło na skutek błędnego pouczenia
lub jego braku) oraz dostosowują procedurę odwoławczą do bieżącego orzecznictwa sądów
administracyjnych (np. usunięcie prawa skargi do sądu administracyjnego w sytuacji
pozostawienia protestu bez rozpatrzenia).
5) uwzględniono aktualną listę projektów indywidualnych, obowiązującą od dnia 31 sierpnia 2010
r., opublikowaną w Monitorze Polskim w Komunikacie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia
31 sierpnia 2010 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (M.P. z dnia 15 września 2010 r.
Nr 64, poz. 830),
6) uwzględniono aktualną listę kryteriów wyboru projektów, tj. ze zmianami przyjętymi w trybie
obiegowym zatwierdzonymi: Uchwałą nr 38 z dnia 4 października 2010 r. oraz Uchwałą nr 39
z dnia 12 listopada 2010 r. – zmiany w zakresie działania 5.1 oraz poddziałania 6.2.2.

