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Małe i średnie przedsi ębiorstwa w Programie Operacyjnym 
Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 

 

PO Innowacyjna Gospodarka jest to główny z programów operacyjnych 
skierowany do przedsiębiorców. Na jego realizację przewidziano 8,3 mld 
euro w latach 2007 - 2013. 

 

 

 

Planowane procentowe wsparcie (Beneficjenci PO IG) kształtuje się następująco:  

1. Przedsiębiorcy, w tym MŚP (45,80%)  
2. Jednostki naukowo – badawcze (23,05%)  
3. Jednostki administracji centralnej i obywatele (16,96%)  
4. Instytucje Otoczenia Biznesu i ich sieci (10,8%) 

 

Alokacja na PO IG w podziale na osie priorytetowe - % planowanego wsparcia: 

 

Źródło: www.mgip.gov.pl  

 

W ramach tego programu wspierane będą projekty, które są innowacyjne w skali kraju lub na 
poziomie międzynarodowym. NaleŜy jednak podkreślić, iŜ PO IG nie stanowi prostej 
kontynuacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 
na lata 2004 – 2006. Podstawowe wsparcie dla przedsiębiorców, zbliŜone w zakresie do 
wdraŜanych obecnie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości działań 
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skierowanych na bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, dostępne będzie w ramach 16 
Regionalnych Programów Operacyjnych (wojewódzkich). 

W PO IG wspierane będą projekty o znaczeniu ponadregionalnym z zakresu innowacji 
technologicznych w obrębie produktów i procesów (innowacja produktowa i procesowa) oraz 
organizacyjnych w sektorach produkcyjnych i usługowych, które w sposób bezpośredni lub 
pośredni przyczyniają się do powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. W 
kontekście osiągania celów NSRO oraz PO IG wspierane i promowane będą działania 
innowacyjne o takim charakterze i zasięgu, które generują najwyŜszą wartość dodaną dla 
gospodarki i przedsiębiorstw, a co za tym idzie w największym stopniu przyczyniają się do 
umacniania zdolności konkurencyjnej polskiej gospodarki w wymiarze międzynarodowym.  

Środki PO IG przyczynią się do rozwoju kluczowych z punktu widzenia oddziaływania na 
gospodarkę ośrodków innowacyjności, których zadaniem będzie tworzenie najlepszych 
warunków dla rozwoju przedsiębiorstw i powstawania przedsiębiorstw opierających swoją 
działalność gospodarczą na wysoko innowacyjnych rozwiązaniach. Program będzie oferował 
zachęty dla prowadzenia przez firmy (w tym MŚP) działalności badawczo – rozwojowej oraz 
transferu rozwiązań z sektora nauki do przedsiębiorstw, a takŜe pomiędzy 
przedsiębiorstwami. Ułatwi on takŜe dostęp do finansowania innowacyjnych przedsięwzięć 
MŚP, w tym przy udziale kapitału podwyŜszonego ryzyka. 

W ramach PO IG planuje się wzmocnienie systemu promocji gospodarczej Polski, 
obejmującego promocję działalności eksportowej oraz promocję Polski jako kraju 
atrakcyjnego do inwestowania i odwiedzania. 

 

Małe i średnie przedsi ębiorstwa  mają wiele moŜliwości uzyskania dofinansowania w 
ramach PO IG. Niektóre priorytety kładą nacisk na wsparcie dla MŚP. NaleŜy do nich Oś 
priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii, dzięki której moŜna uzyskać 
wsparcie na projekty takie jak: 

� identyfikacja kierunków badań naukowych i prac rozwojowych mających na celu 
zdynamizowanie zrównowaŜonego rozwoju gospodarczego dla poprawy jakości Ŝycia 
polskiego społeczeństwa oraz racjonalizacji wykorzystania środków finansowych na 
badania naukowe poprzez dofinansowanie projektów dotyczących:   

o Narodowego Programu Foresight Polska 2020,  
o przygotowywania strategii rozwoju poszczególnych dziedzin nauki, regionów i 

sektorów gospodarki,  
o przygotowywania strategii dla działających w Polsce platform 

technologicznych poprzez zastosowanie wyników metody foresight; 
� dofinansowanie zintegrowanych, multidyscyplinarnych projektów badawczych w 

obszarach nauki i technologii wskazanych w poprzednim akapicie (projektów 
zamawianych),  

� projekty zwiększające zainteresowanie podejmowaniem pracy naukowej przez 
studentów i doktorantów, obejmujące:  

o projekty aplikacyjne realizowane przez studentów i doktorantów w dziedzinach 
priorytetowych dla rozwoju gospodarki,  

o projekty, w których uczestniczą studenci i doktoranci, zgodne z priorytetami 
wskazanymi w akapicie 235 Programu, realizowane w najlepszych zespołach 
badawczych w Polsce,  
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o międzynarodowe studia doktoranckie realizowane w Polsce, 
� projekty w zakresie doskonalenia kompetencji pracowników naukowo-badawczych, 

obejmujące zatrudnianie wybitnych uczonych z zagranicy – jako kierowników 
projektów – na kontraktach w polskich jednostkach naukowych,  

� tworzenie i wsparcie Europejskiego Instytutu Technologicznego (EIT+), 
� dofinansowanie projektów badawczych o charakterze aplikacyjnym, ukierunkowanych 

na bezpośrednie zastosowanie w praktyce na potrzeby branŜy/gałęzi gospodarki lub 
o szczególnym wymiarze społecznym (projekty rozwojowe),  

� wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w ośrodkach badawczych 
mających siedzibę w Polsce w wyniku prac B+R dofinansowanych z budŜetu nauki,  

� wsparcie studiów wykonalności wdroŜenia wyników projektu celowego planowanego 
do realizacji na bazie wyników projektu rozwojowego,  

� dofinansowanie projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne 
lub organizacyjne (badania stosowane i prace rozwojowe) realizowanych przez 
przedsiębiorców, ich grupy lub inne podmioty posiadające zdolność do 
bezpośredniego zastosowania wyników projektu w praktyce (projekty celowe). 

Oś priorytetowa 3. Kapitał dla innowacji równieŜ wspiera rozwój MŚP. Celem osi 
priorytetowej 3 jest zwiększenie liczby nowopowstałych przedsiębiorstw innowacyjnych, a 
takŜe zwiększenie dostępu do zewnętrznych źródeł ich finansowania. W ramach tego 
priorytetu przewidziane są do realizacji następujące projekty: 

� inicjowanie działalności innowacyjnej poprzez identyfikowanie, weryfikację 
innowacyjnych pomysłów o duŜym potencjale rynkowym, wsparcie tworzenia na ich 
bazie przedsiębiorstw oraz początkową fazę ich rozwoju,  

� wsparcie przedsiębiorstw na początkowych etapach wzrostu (zaląŜkowym, rozruchu i 
ekspansji), których przedsięwzięcia oparte są na innowacyjnych rozwiązaniach 
poprzez zasilenie funduszy kapitałowych,  

� aktywizacja rynku inwestorów prywatnych poprzez tworzenie dogodnych warunków 
inicjowania współpracy inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami poszukującymi 
środków finansowych na realizację innowacyjnych przedsięwzięć. 

Oś priorytetowa 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia skierowana jest do wszystkich 
przedsiębiorców (w tym MŚP). Celem tej osi priorytetowej jest podniesienie poziomu 
innowacyjności przedsiębiorstw poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań w 
przedsiębiorstwach. Projekty do realizacji: 

� wdroŜenia wyników prac B+R będących efektem realizacji prac B+R 
dofinansowanych w ramach 1. osi priorytetowej (w ramach jednego, kompleksowego 
projektu obejmującego prowadzenia prac B+R i wdroŜenie ich wyników pod 
warunkiem spełnienia kryterium zasadności ekonomicznej dla wdroŜenia 
wykorzystanych wyników),  

� wdroŜenia własnych lub nabytych nowych technologii oraz uruchomienie produkcji 
nowych wyrobów lub ulepszenie wyrobów produkowanych w oparciu o tę technologię 
poprzez dofinansowanie z Funduszu Kredytu Technologicznego,  

� doradztwo i inwestycje niezbędne do prowadzenia przez przedsiębiorców działalności 
B+R, w tym prowadzące do uzyskania przez przedsiębiorcę statusu centrum 
badawczo-rozwojowego,  
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� nowe inwestycje obejmujące w szczególności zastosowanie nowych w skali kraju, 
wysoko innowacyjnych  rozwiązań organizacyjnych oraz technologicznych w 
produkcji i usługach, w tym prowadzących do zmniejszania szkodliwego 
oddziaływania na środowisko,  

� nowe inwestycje przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego, obejmujące zastosowanie 
innowacyjnych rozwiązań, o duŜym znaczeniu dla gospodarki z uwagi na wielkość 
inwestycji i  liczbę nowotworzonych miejsc pracy związanych z tymi inwestycjami, 
preferowane będą rozwiązania w skali europejskiej i swiatowej,  

� tworzenie duŜej liczby miejsc pracy w przedsiębiorstwach z sektora nowoczesnych 
usług, w tym np. centrach usług wspólnych, centrach badawczo-rozwojowych,  

� doradztwo i inwestycje przedsiębiorstw niezbędne do opracowania wzorów 
uŜytkowych i przemysłowych. 

Celem osi priorytetowej 5 Dyfuzja Innowacji jest zapewnienie przedsiębiorcom wysokiej 
jakości usług i infrastruktury słuŜących wzmocnieniu oraz wykorzystaniu ich potencjału 
innowacyjnego, a takŜe wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw poprzez rozwój 
powiązań kooperacyjnych. Typy projektów: 

� inwestycje i doradztwo związane z rozwojem powiązań kooperacyjnych o znaczeniu 
ponadregionalnym, w tym klastrów, 

� kompleksowe wsparcie ośrodków innowacyjności (m. in. parków naukowo-
technologicznych, inkubatorów technologicznych, centrów transferu technologii), 
zlokalizowanych na obszarach o największym potencjale rozwojowym oraz instytucje 
otoczenia biznesu o zasięgu ogólnokrajowym,  

� wsparcie budowy i rozwoju sieci otoczenia biznesu o znaczeniu ponadregionalnym 
świadczących usługi w zakresie działalności innowacyjnej przedsiębiorców,  

� wsparcie wykorzystania praw własności przemysłowej oraz praw autorskich i 
pokrewnych przez przedsiębiorców. 

Oś priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym równieŜ skierowana jest 
do przedsiębiorców. Jej celem jest wzmocnienie marki „Polska” przez promocję Polski jako 
kraju atrakcyjnego pod względem inwestycyjnym i turystycznym, a takŜe jako miejsca 
nawiązywania wartościowych kontaktów gospodarczych. Projekty do realizacji: 

� kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorców zainteresowanych nawiązaniem 
kontaktów handlowych z partnerami zagranicznymi obejmujące w szczególności 
doradztwo i szkolenia w zakresie promocji sprzedaŜy za granicę IRE i promocji 
eksportu, badania rynków zagranicznych, udziału w imprezach targowo-
wystawienniczych;  

� rozwój sieci centrów obsługi inwestorów,  
� przygotowania duŜych terenów inwestycyjnych, w szczególności w zakresie prac 

studyjno-koncepcyjnych, umoŜliwiających realizację inwestycji typu green field,  
� przedsięwzięcia niezbędne z punktu widzenia promocji turystycznych walorów Polski, 

w tym tworzenie nowych, innowacyjnych typów produktów i usług turystycznych, 
tworzenie systemu informacji turystycznej,  

� inwestycje w zakresie produktów turystycznych o znaczeniu ponadregionalnym w tym 
przyczyniające się do poprawy jakości usług turystycznych. Projekty tego typu mogą 
być wybierane równieŜ w ramach konkursu,  
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� budowa i rozwój internetowego systemu obsługi przedsiębiorców poszukujących 
partnerów handlowych oraz moŜliwości podjęcia inwestycji na terenie Polski. 

Oś priorytetowa 7. Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego ma na celu stwarzanie 
warunków do zwiększenia wydajności i konkurencyjności oraz wzrostu zatrudnienia w 
gospodarce opartej na wiedzy, poprzez szeroko zakrojone działania wspierające budowę i 
rozwój społeczeństwa informacyjnego. Typy projektów: 

� budowa współpracujących elektronicznych platform usług publicznych, na których 
dostępne będą eUsługi dla obywateli i przedsiębiorstw m.in.: zabezpieczenie 
społeczne, podatki, zamówienia publiczne, rejestracja działalności gospodarczej, 
rejestry sądowe, ochrona zdrowia, ochrona środowiska, 

� przebudowa, dostosowanie i wdroŜenie rejestrów państwowych, zasobów i systemów 
informatycznych administracji publicznej do współdziałania, w celu ich usprawnienia, 
integracji i umoŜliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną, zapewnienie 
zintegrowanej infrastruktury teleinformatycznej administracji publicznej wszystkich 
szczebli, 

� rozwój systemów informacji publicznej (w tym informacji prawnej), 
� wsparcie dla przedsiębiorstw (takŜe nowo tworzonych) świadczących eUsługi lub 

udostępniających treści cyfrowe, takŜe na potrzeby lokalnej społeczności, 
� wspieranie eUsług między przedsiębiorstwami (B2B),  
� wspieranie działań z zakresu e-Integracji, 
� wspieranie w zakresie dostępu obywateli do szerokopasmowego Internetu z 

zachowaniem konkurencji rynkowej i neutralności technologicznej. 


