
Zmiany w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 
(SZOOP). 

 

W dn. 7 lipca 2021 r. zaktualizowano Szczegółowy opis osi priorytetowych POIR.  

W ramach aktualizacji w SZOOP wprowadzono dalsze zmiany mające na celu dostosowanie treści tego 
dokumentu do POIR, który 26 maja br. został zaakceptowany przez Komisję Europejską. W tym celu w 
treści SZOOP uwzględniono informację o działaniu 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na 
cyfryzację. 

Ponadto w ramach aktualizacji SZOOP wprowadzono realokacje środków w ramach I, II oraz III osi 
POIR: 

I oś POIR: zwiększono alokację poddz. 1.1.1 (Szybka ścieżka) o 21,15 mln EUR środków kategorii 
regionów słabiej rozwiniętych (SR) oraz 0,75 mln EUR środków kategorii regionów lepiej rozwiniętych 
(LR) poprzez realokację: 3,65 mln EUR (SR) z poddz. 1.1.2; 4,16 mln EUR (SR) z dz. 1.2 oraz 13,34 mln 
EUR (SR) z dz. 1.3, a także 0,75 mln EUR (LR) z dz. 1.2. 

II oś POIR:  

- dz. 2.1 realokacja 4 935 EUR z kategorii regionów SR do LR, 

- dz. 2.2 – zwiększenia alokacji komponentu I (projekt pozakonkursowy ARP S.A.) o 1,6 mln EUR 
(w tym 1 504 920 EUR (SR) oraz 95 080 EUR (LR)). Środki na zwiększenie alokacji pochodzą z poddz. 
2.4.2 (Monitoring KIS), 

- poddz. 2.3.6 (Granty na Eurogranty) – zwiększenia alokacji o 3,8 mln EUR (SR) oraz 1 872 045 EUR 
(LR). Środki pochodzą z poddz. 2.3.7 (Rozwój potencjału koordynatorów KKK). 

III oś POIR: 

a) zwiększenie budżetu poddz. 3.2.1 (Badania na rynek) o 461 tys. EUR (SR) i 608 tys. EUR (LR). Środki 
na ten cel pochodzą z dz. 3.4 (Dotacje na kapitał obrotowy). 

b) zwiększenie poddz. 3.2.3 (Fundusz gwarancyjny) o 46,95 mln EUR (SR) i 3,13 mln EUR (LR). Środki 
na wskazane zwiększenia zostaną pozyskane z następujących projektów pozakonkursowych: 

- poddz. 3.1.1: 17,25 mln EUR (SR) i 1,15 mln EUR (LR), 

- poddz. 3.1.3: 7,95 mln EUR (SR) i 0,53 mln EUR (LR), 

- poddz. 3.1.4: 10,875 mln EUR (SR) i 0,725 mln EUR (LR), 

- poddz. 3.3.1: 10,875 mln EUR (SR) i 0,725 mln EUR (LR). 

Dodatkowo w opisie działania 4.2 (Infrastruktura B+R sektora nauki) zaktualizowano informacje 
dotyczące intensywności wsparcia, minimalnego poziomu wkładu własnego beneficjenta projektu 
oraz minimalnej wartości kosztów kwalifikowalnych projektów.  

Ponadto w związku z ww. zmianami zaktualizowano następujące załączniki SZOOP: 

- Zał. nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań POIR, 

- Zał. nr 3 Wykaz projektów pozakonkursowych, 

- Zał. nr 4 Kryteria wyboru projektów. 

 

 


