Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, wersja 11, podpisana w dniu 2
września 2010 r.:
1. w części ogólnej w zakresie programów pomocowych zweryfikowano nazwy,
uzupełniono metryczki promulgacyjne w związku z wejściem w życie oraz
nowelizacjami rozporządzeń stanowiących programy pomocowe;
2. w zakresie kart działań:
a. w poddziałaniu 1.1.3 usunięto fragmenty dotyczące projektu systemowego
NCBiR. Realizacja zadań zaplanowanych w projekcie systemowym NCBiR
możliwa jest w ramach projektu systemowego MNiSW, ujętego również w
ramach poddziałania 1.3.1.
b. w działaniu 1.2 dodano nowa grupę docelową wsparcia, tj. spółki powołane
z udziałem jednostek naukowych lub uczelni nie działające dla zysku.
Jednostki
naukowe
i uczelnie coraz częściej decydują się prowadzić część swojej działalności w
formie spółek. Zasadnym jest więc rozszerzenie grona beneficjentów
końcowych i skierowanie wsparcia również do naukowców zatrudnionych w
tego typu spółkach.
c. w działaniu 1.4 wprowadzono szereg zmian wynikających z wejścia w życie
rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 sierpnia 2010 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję
Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zmieniona Karta działania 1.4
dostosowana jest do sytuacji udzielania przedsiębiorcy wsparcia na realizację
zarówno części badawczej i części wdrożeniowej projektu celowego albo
jedynie na realizację części badawczej projektu celowego (z uwagi na
wyczerpanie środków w działaniu 4.1 PO IG). Dodatkowo w związku z
dopuszczeniem w znowelizowanym rozporządzeniu możliwości uzyskania
przez przedsiębiorców zwiększonej intensywności wsparcia w przypadku
realizacji projektu w ramach „efektywnej współpracy” z innym/innymi
przedsiębiorcą /przedsiębiorcami albo pomiędzy przedsiębiorcą a organizacją
badawczą do Karty działania wprowadzono definicję organizacji badawczej
oraz efektywnej współpracy w rozumieniu Wspólnotowych zasad ramowych
dotyczących pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i
innowacyjną.
d. zmieniono część finansową w związku z przyjęciem realokacji środków z
działania 2.2 do działania 2.1 w wysokości 35 000 000 EUR pozwalającą na
zapewnienie środków finansowych na zawarcie umów z Beneficjentami
projektów ponownie ocenionych w ramach procedury odwoławczej oraz
zapewnienia środków na ewentualne sfinansowanie projektu indywidualnego.
e. w działaniu 6.4 i poddziałaniu 6.5.2 uzupełniono nazwy i metryczki
promulgacyjne programów pomocowych;
3. w tablicach finansowych uwzględniono realokację środków między działaniami 2.1 i
2.2;

4. w zakresie Systemu wdrażania działań:
a. w poddziałaniu 1.1.3 usunięto fragmenty dotyczące realizacji przez NCBiR
projektu systemowego,
b. w działaniu 1.4 i 4.1 dostosowano opis systemu wdrażania do przepisów
rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 sierpnia 2010 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję
Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Ponadto wprowadzono zmianę
dotyczącą wymaganej liczby punktów w ramach kryteriów merytorycznych
punktowych, z 40 % na 60 punktów ze 100 pkt możliwych do uzyskania w
kryteriach merytorycznych fakultatywnych. Zmiana dotycząca punktacji
podyktowana jest zwiększeniem jakości dofinansowywanych projektów.
c. w poddziałaniu 6.5.2 dostosowano, zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia,
warunków oraz 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) termin na poprawę lub uzupełnienie przez wnioskodawcę wniosku o
udzielenie pomocy - nie krótszym niż 6 i nie dłuższym niż 12 dni liczonych od
dnia doręczenia wezwania przez Instytucję Wdrażającą.
5. w części dotyczącej Kryteriów wyboru finansowanych operacji, w działaniu 1.4-4.1
wprowadzono zmianę techniczną; dostosowano kryterium merytoryczne obligatoryjne
do kryteriów przyjętych przez Komitet Monitorujący POIG.

