Informacja o decyzji Komisji Europejskie z 26 maja 2021 r. nr C(2021) 3855 akceptującej zmiany
w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020

Komisja Europejska przyjęła 26 maja br. decyzję nr C(2021) 3855, która akceptuje zmiany
w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój (POIR). Zmiany wprowadzane w POIR polegają na:
1) Uwzględnieniu w programie środków REACT-UE w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy
i Zwiększania Odporności.
Dodatkowe środki w wysokości 310,5 mln EUR zostaną przeznaczone na realizację nowej osi VI
z alokacją 298,6 mln EUR oraz nowej osi VII (Pomoc techniczna REACT-EU w ramach POIR)
z alokacją 11,9 mln EUR.
W ramach osi VI środki zostaną przeznaczone na Fundusz Pożyczkowy dla MŚP, który będzie
oferować pożyczki z dopłatą do odsetek. Pożyczki będzie można przeznaczyć na pokrycie
bieżących potrzeb finansowych, jak również na wydatki inwestycyjne. Pożyczka będzie
połączona z dotacją, co oznacza, że przedsiębiorca będzie musiał zwrócić jedynie pożyczony
kapitał, bez odsetek ani dodatkowych kosztów. Na Fundusz Pożyczkowy przeznaczona jest
kwota 1,25 mld zł.
Ponadto środki VI osi POIR zostaną przeznaczone na wsparcie na cyfryzację MŚP. Ze wsparcia
będą mogły skorzystać przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w branżach
szczególnie dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii COVID-19. Na realizację tego
instrumentu przeznaczyliśmy ponad 110 mln zł.
2) Realokacji środków pomiędzy osiami POIR
W ramach wdrażania POIR zidentyfikowano oszczędności w III oraz IV osi w ramach kategorii
regionów lepiej rozwiniętych (Mazowsze). Uzgodniono z KE, że oszczędności w wysokości
ponad 37,1 mln EUR zostaną realokowane do I osi, na współfinansowanie projektów B+R
realizowanych na Mazowszu. Umożliwi to dofinansowanie złożonych wniosków, które przeszły
ocenę i uzyskały wysoką punktację w konkursach, które cieszyły się dużym powodzeniem
(Szybka ścieżka dla Mazowsza i Koronawirusy) - są zatem gotowe do realizacji, niemniej jednak
dotychczasowy budżet I osi POIR nie był wystarczający, aby objąć je dofinansowaniem.
3) Aktualizacji wskaźników dla osi I-IV POIR
Aktualizacja listy wskaźników oraz ich wartości docelowych ma na celu uwzględnienie
dotychczasowych wyników wdrażania Programu i uzgodnionych realokacji środków. Ponadto
w ramach aktualizacji uwzględniono wskaźniki mierzące efekty interwencji POIR w walce ze
skutkami pandemii COVID-19.
4) Uzupełnienie opisu V osi POIR
Uzupełnienie opisu V osi Pomoc techniczna dotyczy zakresu komplementarności wsparcia
z programem POPT 2014-2020, katalogu beneficjentów oraz niektórych danych finansowych.

