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Załącznik 4 

 

Specyficzne zasady korzystania z pomocy technicznej w ramach 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 

 

1. Generalne zasady podziału środków 

Wysokość dostępnych środków dla poszczególnych wnioskodawców jest określona na 
podstawie zapotrzebowania zgłoszonego przez beneficjentów pomocy technicznej PO IG 
zweryfikowanego i zatwierdzonego przez Instytucję Zarządzającą PO IG (IZ) 
z zastosowaniem następujących głównych kryteriów: 

1) Stopnia zaangażowania danej instytucji w realizację PO IG oszacowywanego  na 
podstawie: 

-  liczby i specyfiki wdrażanych  działań PO IG (poza działaniami  wdrażanymi  w 
postaci projektu systemowego); 

-      wielkości zatrudnienia; 

2) Dotychczasowego wykorzystania środków. 

 

2. Zasady przyznania środków dodatkowych 

Alokacja na poszczególne  IP oraz IW uwzględnia środki przeznaczone na finansowanie 
zadań związanych z wdrażaniem PO IG realizowanych przez Regionalne Instytucje 
Finansujące oraz inne instytucje wykonujące czynności techniczne w ramach PO IG. 
Wysokość kwot będzie uzależniona od liczby oraz specyfiki działań wdrażanych przez  
instytucje w ramach komponentu regionalnego. 

 

3. Beneficjenci Pomocy technicznej  

Beneficjentami pomocy technicznej są: 

1) Instytucja Zarządzająca PO IG; 

2) Instytucje Pośredniczące PO IG; 

3) Instytucje Wdrażające PO IG; 

Ponadto uprawnionymi do korzystania z pomocy są inne instytucje zaangażowane 
w realizację PO IG, w tym Regionalne Instytucje Finansujące i instytucje realizujące 
czynności techniczne w rozumieniu ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2009 Nr 84, poz. 712 z późn. zm.)   

 

4. Planowanie i wnioskowanie do PT PO IG 

1. W systemie pomocy technicznej PO IG instytucjami udzielającymi dofinansowania             
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ze środków pomocy technicznej PO IG są: 

 Instytucja Zarządzająca PO IG - przyznająca dofinansowanie na wydatki własne, 
Instytucji Pośredniczących oraz Polskiej Organizacji Turystycznej ; 

 Instytucje Pośredniczące - przyznające dofinansowanie na wydatki Instytucji 
Wdrażających, również z komponentem wsparcia dla RIF i innych instytucji 
wykonujących czynności techniczne związane z obsługą PO IG na podstawie 
podpisanego porozumienia/umowy. 

2. Uprawnieni beneficjenci: Instytucja Zarządzająca, Instytucje Pośredniczące, Instytucje 
Wdrażające składają samodzielnie wnioski o dofinansowanie w postaci Planów Działań 
przygotowywanych wg opracowanego przez IZ wzoru,  

3. Plany Działań są oceniane zgodnie z kryteriami formalnymi oraz merytorycznymi dla 
działań pomocy technicznej przyjętymi przez Komitet Monitorujący PO IG w dniu 30 
listopada 2008 r. oraz zatwierdzane przez IZ PO IG. 

4. Ze środków PO IG mogą być finansowane Plany Działań obejmujące roczny horyzont 
czasowy lub dłuższe, (po uzgodnieniu z IZ PO IG) oraz projekty dotyczące działalności  
bieżącej. W szczególności Plany Działań powinny wykazywać w jaki sposób 
zwiększenie zdolności administracyjnej danej instytucji zostanie przełożone na sukcesy 
we wdrażaniu PO IG. 

5. Plany Działań na działalność bieżącą będą przyjmowane do realizacji tylko w 
wyjątkowych sytuacjach, w szczególności w przypadkach: zaangażowania nowych 
instytucji w system wdrażania PO IG, które nie były ujęte w Planach Działań lub 
wystąpienia nowych zadań w związku z wdrażaniem PO IG, które nie były 
zidentyfikowane na etapie przygotowania Planów Działań.  

6. Plan Działań zawiera opis planowanych  operacji i wydatków z nimi związanych na cały 
okres realizacji projektu. Plany Działań mają charakter kompleksowy z ogólnie 
sformułowanymi przewidywanymi do realizacji operacjami w okresie jego realizacji. 

7.  Plan Działań obejmuje w szczególności: 

 opis realizacji projektu, 

 wskaźniki osiągnięcia celów wybranych z katalogu wskaźników dostępnych 
dla PT, 

 budżet projektu, 

 postanowienia dotyczące promocji projektu. 

8. IZ PO IG może podjąć decyzję o przyznaniu  dodatkowych środków dla instytucji 
zaangażowanych we wdrażanie POIG za szczególnie dobre wyniki we wdrażaniu.. 

 

5. Inne dokumenty regulujące zasady wdrażania pomocy 
technicznej POIG 

Dodatkowe kwestie związane z wdrażaniem pomocy technicznej PO IG, 
nieuwzględnione w niniejszym dokumencie regulują instrukcje do pomocy technicznej PO 
IG opracowane przez IZ oraz Porozumienia i Umowy zawierane  pomiędzy Instytucjami 
zaangażowanymi realizację Programu. 
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Tabela 1. Beneficjenci uprawnieni do korzystania z poszczególnych typów działań 
w ramach POIG. 

 
 
 
 
 

Typy działań/ 
Instytucje 

 

 

IZ POIG 

 

 

 

IP PO IG 

 

IW sektora 
administracj
i rządowej

1
 

 
 

IW spoza 
sektora 

administracji 
rządowej, w 
zakresie nie 

objętym  
dofinansowani
em z PO PT 

2
  

Wynagrodzenia _ _ _ X 

Podnoszenie kwalifikacji pracowników X X X X 

Koszty administracyjne i organizacyjne 
X X X X 

Koszty wyposażenia biurowego i 
informatycznego 

X X X X 

Koszty funkcjonowania komitetów, grup 
roboczych oraz innych zespołów 

X X X X 

Koszty wsparcia eksperckiego X X X X 

Koszty zamknięcia pomocy 2004-2006 

oraz 2007-2013 

X X X X 

Koszty programowania przyszłych 
interwencji strukturalnych 

X X X X 

Ewaluacja (lata 2007-2013) X X X X 

Archiwizacja X X X X 

Koszty wyboru projektów 
X X X X 

Promocja i informacja X X X X 

 
 
 

x  - oznacza, że dana instytucja może otrzymać wsparcie z PT PO IG na dany typ projektów 
 

- - brak możliwości wsparcia dla danej instytucji na ten typ projektów

                                                 
1
 Przez „IW sektora administracji rządowej” rozumie się IW będące ministerstwami. 

2
 IW uprawnione są do ponoszenia wydatków związanych z dofinansowaniem ze środków PT PO IG Regionalnych Instytucji 

Finansujących oraz innych instytucji realizujących czynności techniczne związane z wdrażaniem PO IG, w przypadku  których 

koszt wynagrodzeń jest wydatkiem kwalifikowalnym. Przez „IW spoza sektora administracji rządowej” rozumie się IW nie będące 

ministerstwami. Z pomocy technicznej PO IG będą kwalifikowane wynagrodzenia w  IW, które nie będą   finansowane z PO PT.  
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