dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, (PO IG) to jeden z 6 programów krajowych Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, który finansowany
jest ze środków europejskich.
Jest to program skierowany przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy zamierzają realizować innowacyjne projekty, związane z badaniami i rozwojem, nowoczesnymi technologiami, inwestycjami o dużym znaczeniu dla gospodarki lub wdrażaniem i stosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
W latach 2007-2013 w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka przedsiębiorcy,
instytucje otoczenia biznesu, jednostki badawcze i naukowe oraz instytucje administracji publicznej uzyskają wsparcie w wysokości przekraczającej 9,71 miliarda
euro na realizację różnego rodzaju projektów, które przyczyniają się do podnoszenia innowacyjności polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorstw. Z kwoty tej 8,25
miliarda euro to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR),
a pozostałe 1,46 miliarda euro pochodzi z budżetu krajowego.
Środki finansowe przeznaczone na realizację PO IG (w mln euro)
8,25 (85%)
wkład krajowy
1,46 (15%)

wkład wspólnotowy

PO IG to trzeci pod względem wielkości przeznaczonych funduszy i jednocześnie
najważniejszy program z punktu widzenia wspierania przedsiębiorstw, w szczególności przedsiębiorstw innowacyjnych.
PO Infrastruktura i Środowisko

3% 1% 1%

PO Kapitał Ludzki

28%

PO Innowacyjna Gospodarka
43%

Regionalne Programy Operacyjne
PO Rozwój Polski Wschodniej
PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej
PO Pomoc Techniczna

11%
13%
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CEL PROGRAMU INNOWACYJNA GOSPODARKA

„Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa”
Jak chcemy to zrealizować?
Nauka
 Nowoczesna infrastruktura
 Współpraca międzynarodowa
 Dofinansowanie badań i rozwoju

+

Przedsiębiorstwa
 Innowacyjne
 Prowadzące własne badania
 Wdrażające wyniki prac
badawczo-rozwojowych (B+R)

Współpraca między
naukowcami a przedsiębiorcami







Więcej innowacyjnych produktów polskich na rynku międzynarodowym
Nowe firmy
Więcej miejsc pracy
Polska nauka bardziej konkurencyjna
Nowe technologie

Rozwój polskiej gospodarki w oparciu
o innowacyjne przedsiębiorstwa

Wsparcie dostępne w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka przeznaczone
będzie na współfinansowanie innowacyjnych projektów, realizowanych przez cztery
kategorie beneficjentów:
 przedsiębiorców (45,8% wsparcia)
 jednostki naukowe i badawcze (10,8% wsparcia)
 instytucje otoczenia biznesu świadczące usługi innowacyjne
oraz ich sieci (23,05% wsparcia)
 administracja publiczna w zakresie elektronicznych usług na rzecz obywateli,
w szczególności przedsiębiorców (16,96% wsparcia)
10,8

3,39

Przedsiębiorcy
45,8

16,96

Jednostki naukowo-badawcze
Jednostki administracji centralnej
Instytucje otoczenia biznesu
Pomoc Techniczna

23,05

Definicja innowacyjności w PO IG
INNOWACYJNOŚĆ to wdrożenie nowości do praktyki gospodarczej: nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji. Innowacyjne rozwiązanie może być wynikiem własnej działalności
B+R przedsiębiorstwa, współpracy z innymi przedsiębiorstwami i instytucjami lub może być
wynikiem zakupu wiedzy w postaci niematerialnej lub materialnej.
Przedsiębiorstwem innowacyjnym jest takie przedsiębiorstwo, w którym w przyjętym
okresie obserwacji dokonano innowacji. Zgodnie z powyższą definicją, nie jest przedsiębiorstwem innowacyjnym takie, które dysponuje pewną wysoką technologią i sprzedaje ją
innym przedsiębiorstwom, ale nie rozwija jej.

Wsparcie przewidziane w ramach PO IG udzielane będzie niezależnie od sektora
czy branży, której dotyczy (przy ograniczeniach wynikających z zakresu interwencji
EFRR oraz regulacji dotyczących pomocy publicznej). W ramach PO IG nie będzie
wspierana innowacyjność na poziomie lokalnym lub regionalnym. Tego rodzaju innowacyjność będzie promowana i wspierana w Regionalnych Programach Operacyjnych i Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej.
Fundusze w ramach PO IG zostały podzielone na tzw. osie priorytetowe, czyli priorytety, które pozwolą osiągnąć cel główny oraz cele szczegółowe Programu. W ramach Programu określono dziewięć priorytetów, w tym osiem merytorycznych oraz
priorytet Pomocy Technicznej.
Procentowy udział środków PO IG w podziale na priorytety
I. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
II. Infrastruktura sfery B+R

15%

3%

13%

III. Kapitał dla innowacji
IV. Inwestycje w innowacyjne
przedsiębiorstwa
V. Dyfuzja innowacji
VI. Polska gospodarka
na rynku międzynarodowym

8%
13%
4%
4%

4%

VII. Społeczeństwo informacyjne
– budowa elektronicznej administracji
VIII. Społeczeństwo informacyjne
– zwiększanie innowacyjności gospodarki
IX. Pomoc techniczna

36%
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PRIORYTET 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii
W ramach 1. priorytetu finansowane będzie
prognozowanie kierunków badań, które
mogą wywrzeć największy wpływ na tempo rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Prognozowanie to będzie prowadzone
z wykorzystaniem rozpowszechnionej w innych krajach metody foresight.
Priorytet obejmuje wsparcie prowadzenia badań
naukowych i prac rozwojowych służących budowie gospodarki opartej na wiedzy.
Ośrodek
Przetwarzania
Informacji

Foresight to systematyczny, przyszłościowy sposób docierania do informacji
w celu budowania średnio lub długookresowej wizji rozwojowej, jej kierunków i priorytetów, a w tym kontekście
podejmowanie bieżących decyzji i mobilizowanie wspólnych działań; jego
istotą jest zaangażowanie w debatę
publiczną, na temat najważniejszych
przyszłych potrzeb społeczeństwa i gospodarki, wszystkich zainteresowanych
stron (przedsiębiorców, przedstawicieli
organizacji pozarządowych, polityków,
ludzi mediów, naukowców).

Planowana jest realizacja projektu systemowego, którego
celem jest uświadomienie wagi skutecznego zarządzania
badaniami naukowymi i ich wynikami. Istotne jest, aby sektor nauki poznał metody, modele i środki efektywnego zarządzania, m.in. aby docelowo zwiększyć stopień komercjalizacji wyników badań
naukowych i prac rozwojowych.
Fundacja na Rzecz
Nauki Polskiej

Nie od dzisiaj wiadomo, że polska kadra naukowa charakteryzuje się stosunkowo
wysoką średnią wieku. Potrzebne są więc nowe i młodsze siły. Dlatego też wspierane będzie włączanie studentów, absolwentów i doktorantów do udziału w realizacji projektów badawczych w dziedzinach kluczowych dla rozwoju gospodarczego kraju, a także projekty realizowane przez młodych uczonych uczestniczących
w najlepszych zespołach badawczych w Polsce oraz prowadzenie badań naukowych będących podstawą prac doktorskich.
Dzięki finansowaniu projektów badawczych prowadzonych w polskich jednostkach
naukowych przez wybitnych uczonych z zagranicy oraz dzięki wspieraniu studiów
doktoranckich prowadzonych we współpracy z zagraniczną jednostką naukową
można oczekiwać przenoszenia dobrych praktyk, szczególnie w zakresie współpracy nauki z gospodarką.
Ponadto, wspierane będą projekty rozwojowe o charakterze aplikacyjnym, ukierunkowane na bezpośrednie zastosowanie w praktyce
Polska Agencja Rozwoju
i odpowiadające na potrzeby branży/gałęzi gospodarki
Przedsiębiorczości
lub o szczególnym wymiarze społecznym. W ramach
priorytetu przewidziano również wsparcie transferu
wyników badań naukowych i prac rozwojowych do gospodarki poprzez dofinansowanie kosztów uzyskiwania ochrony własności przemysłowej wytworzonej w jednostkach naukowych mających siedzibę w Polsce.

Realizacja priorytetu będzie koncentrowała się na wsparciu inwestycji przedsiębiorców w zakresie prac B+R poprzez dofinansowanie projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemysłowe
i prace rozwojowe) realizowane przez przedsiębiorców. Wdrażanie rezultatów działalności B+R prowadzonej przez przedsiębiorców w niniejszym priorytecie będzie
dofinansowane w ramach działania 4.1.
W ramach priorytetu przewiduje
się także wspieranie przedsięwzięcia pod nazwą „Europejski Instytut
Technologiczny +” (EIT+).

EIT + Jest to powstały i zainicjowany we Wrocławiu kompleksowy program rozwoju edukacji i innowacyjności, którego kluczowym elementem ma
być lokalizacja w mieście siedziby Europejskiego
Instytutu Technologicznego.

Cel, który chcemy osiągnąć poprzez realizację powyższych projektów to:
ZWIĘKSZENIE ZNACZENIA SEKTORA NAUKI W GOSPODARCE
Jeśli znajdujesz się w jednej z poniższych grup, możesz starać się o dotację
w ramach tego priorytetu







jednostki naukowe
polskie platformy technologiczne
przedsiębiorcy (zwłaszcza MSP)
naukowcy (zwłaszcza młodzi) i zespoły naukowców
studenci
minister właściwy ds. nauki
Platforma technologiczna to forma dobrowolnie zawiązanego konsorcjum uczestników
realizujących wspólny program. Uczestnikami Platform Technologicznych w rozumieniu
Komisji Europejskiej mogą i powinni być reprezentanci przemysłu (w tym MSP), społeczności naukowej, władz publicznych, społeczności finansowej, użytkowników i konsumentów,
społeczeństwa.

Na Priorytet „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”
zostało przeznaczone 1,3 mld euro.
Alokacja finansowa na priorytet ogółem

1 299 270 589 euro

Wkład ze środków unijnych na priorytet

1 104 380 000 euro

Wkład ze środków publicznych
krajowych na priorytet
Instytucja Pośrednicząca

194 890 589 euro
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
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PRIORYTET 2: Infrastruktura sfery B+R
W ramach priorytetu 2. oferowane będzie wsparcie dla projektów realizowanych
przez ośrodki o wysokim potencjale badawczym, w szczególności na inwestycje
w aparaturę naukowo-badawczą, a w mniejszym zakresie w budynki i budowle.
Przewiduje się skoncentrowanie znaczącej kwoty na ww. inwestycjach infrastrukturalnych w kilku lub maksymalnie kilkunastu dużych ośrodkach prowadzonych przez
konsorcja naukowo-przemysłowe. Wsparcie otrzymają również projekty realizowane w zakresie Dużych Obiektów Infrastruktury Badawczej.
Współfinansowane będą również procesy restrukturyzacyjne, konsolidujące jednostki naukowe, poprzez
przenoszenie lub budowę wspólnej nowoczesnej infrastruktury badawczej.

Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
Departament Funduszy
Europejskich

Jednocześnie dofinansowane będą inwestycje związane z utrzymaniem i rozwojem
infrastruktury informatycznej nauki. Planuje się także rozwój zasobów naukowych
w postaci cyfrowej, w szczególności stworzenie i prowadzenie bazy danych zawierającej informacje o wynikach i warunkach dostępu przedsiębiorców do wyników
projektów badawczych.
Cel, który chcemy osiągnąć poprzez realizację powyższych projektów to:
WZROST KONKURENCYJNOŚCI POLSKIEJ NAUKI
Jeśli znajdujesz się w jednej z poniższych grup, możesz starać się o dotację
w ramach tego priorytetu
jednostki naukowe
sieci naukowe i konsorcja naukowo-przemysłowe
podmioty zaangażowane w programie EIT+
jednostki organizacyjne, których przedmiotem działalności jest zarządzanie pracami B+R i ich organizowanie
 uczelnie
 jednostki wiodące Miejskich Akademickich Sieci Naukowych (MAN)
 Centra Komputerów Dużej Mocy





Na Priorytet „Infrastruktura sfery B+R” przeznaczono 1,3 mld euro.
Alokacja finansowa na priorytet ogółem

1 299 270 589 euro

Wkład ze środków unijnych na priorytet

1 104 380 000 euro

Wkład ze środków publicznych
krajowych na priorytet
Instytucja Pośrednicząca

194 890 589 euro
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

PRIORYTET 3: Kapitał dla innowacji
Na początkowym etapie każdej firmy potrzebne są fundusze, które pomogą jej się
rozwijać. W tym priorytecie wspierane będą przede wszystkim mikro i małe przedsiębiorstwa, które są na etapie inicjowania działalności innowacyjnej bądź znajdują
się w fazie wzrostu. Przewidziane środki adresowane są w szczególności do tych
przedsiębiorców, których przedsięwzięcia charakteryzują się wysokim poziomem
innowacyjności, stosunkowo niską wartością, dużym potencjałem rynkowym oraz
wysokim ryzykiem.
Doradztwo w zakresie tworzenia nowego przedsiębiorstwa,
udostępnienie infrastruktury i usług niezbędnych dla nowopowstałych firm oraz ich dofinansowanie, to planowane rodzaje
wsparcia, które zmierzają do tworzenia na bazie innowacyjnych pomysłów nowych
przedsiębiorstw, w tym spin off’ów.
Krajowy Fundusz
Kapitałowy S.A.

Spółki SPIN OFF powstają zasadniczo w sektorze naukowo-badawczym, są często tworzone we współpracy z uniwersytetami. Typowa spółka spin-off to taka, której produkty
stworzono na bazie innowacyjnej (najczęściej ochronionej) technologii lub wynalazku.
W spółkach takich udziały posiadają naukowiec/naukowcy z uczelni oraz sama uczelnia,
za pośrednictwem wyodrębnionego podmiotu.
Bardzo często jednak spółkami spin-off nazywa się również te działalności biznesowe,
które wykorzystują istniejący na uczelni potencjał intelektualny: wiedzę ekspercką, umiejętność obsługi aparatury, odkrycia i udoskonalenia lub unikatową aparaturę.

W ramach priorytetu 3. wsparcie przeznaczone będzie
również na tworzenie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka oraz sieci aniołów biznesu.

Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości

W ramach priorytetu przewiduje się również wsparcie kapitałowe MSP na początkowych etapach wzrostu poprzez obejmowanie akcji lub udziałów lub instrumentów
dłużnych przez fundusze kapitałowe. Jednocześnie, wspierane będą działania polegające na dotarciu do inwestorów prywatnych oraz zachęceniu ich do współpracy
i finansowania przedsiębiorstw, które poszukują środków na realizację własnych innowacyjnych przedsięwzięć.
Cele, które chcemy osiągnąć poprzez realizację powyższych projektów to:
ZWIĘKSZENIE LICZBY PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁAJĄCYCH
W OPARCIU O INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA
ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ
FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH
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Jeśli znajdujesz się w jednej z poniższych grup, możesz starać się o dotację
w ramach tego priorytetu
 małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP)
 Krajowy Fundusz Kapitałowy oraz fundusze kapitałowe
 instytucje otoczenia biznesu wspierające powstawanie nowych firm innowacyjnych
 organizacje przedsiębiorców i pracodawców
Na Priorytet „Kapitał dla innowacji” przeznaczono 340 mln euro.
Alokacja finansowa na priorytet ogółem

340 000 000 euro

Wkład ze środków unijnych na priorytet

289 000 000 euro

Wkład ze środków publicznych
krajowych na priorytet

51 000 000 euro

Instytucja Pośrednicząca

Ministerstwo Gospodarki

PRIORYTET 4: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Działania przewidziane w priorytecie 4. obejmują dofinansowanie przedsięwzięć
przede wszystkim w zakresie wdrażania wyników prac B+R oraz inwestycji o dużym
znaczeniu dla gospodarki.
Wsparciem zostaną objęte projekty przedsiębiorców polegające na wdrażaniu
własnych lub nabytych nowoczesnych technologii. Uzupełnieniem wsparcia przedsiębiorstw inwestujących w działalność B+R jest dofinansowanie doradztwa, jak i inwestycji niezbędnych do prowadzenia tej działalności, w tym przygotowania przedsiębiorców do uzyskania statusu centrum badawczo-rozwojowego. Jednocześnie
pomocą zostaną objęte inwestycje w zakresie opracowywania wzorów przemysłowych i użytkowych stanowiących jedno ze źródeł przewagi konkurencyjnej.
Dofinansowanie będą mogły również uzyskać projekty
przedsiębiorstw zarówno z sektora produkcyjnego, jak
i usługowego, w zakresie realizacji nowych inwestycji
obejmujących nabycie innowacyjnych rozwiązań technologicznych (w tym prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na
środowisko) lub organizacyjnych.
Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości

Działania w ramach PO IG będą musiały charakteryzować się wysokim poziomem innowacyjności stosowanych rozwiązań oraz stosunkowo wysoką wartością projektu.

Na dotacje mogą liczyć projekty przedsięMinisterstwo Gospodarki
biorstw z sektora nowoczesnych usług,
Departament
Instrumentów Wsparcia
tworzących znaczącą liczbę miejsc pracy,
w szczególności dla wysoko wykwalifikowanych pracowników (np. w ramach centrów badawczo-rozwojowych). Przewidziany został również instrument wsparcia dla dużych innowacyjnych projektów realizowanych w sektorze produkcyjnym, wprowadzających rozwiązania innowacyjne
w skali europejskiej i światowej.
W ramach tego Priorytetu jest możliwe
Bank Gospodarstwa Krajowego
dofinansowanie z Funduszu Kredytu
Departament Wspierania
Technologicznego, które jest szczególPrzedsiębiorczości i Innowacji
nie istotne przy uruchamianiu produkcji
nowych innowacyjnych wyrobów przez małe i średnie firmy, które mają problem
z dostępem do kredytów.
Fundusz Kredytu Technologicznego został utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego. Środki Funduszu przeznaczone są na kredyty technologiczne, udzielane na finansowanie inwestycji technologicznych. Kredyt technologiczny jest kredytem inwestycyjnym
przeznaczonym dla przedsiębiorcy.

Cel, który chcemy osiągnąć poprzez realizację powyższych projektów to:
PODNIESIENIE POZIOMU INNOWACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW
POPRZEZ ZACHĘCENIE ICH DO WYKORZYSTANIA
NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ
Jeśli znajdujesz się w jednej z poniższych grup, możesz starać się o dotację
w ramach tego priorytetu
 przedsiębiorcy
Na Priorytet „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”
przeznaczono 3,42 mld euro.
Alokacja finansowa na priorytet ogółem

3 429 710 588 euro

Wkład ze środków unijnych na priorytet

2 915 254 000 euro

Wkład ze środków publicznych
krajowych na priorytet
Instytucja Pośrednicząca

496 956 588 euro
Ministerstwo Gospodarki
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PRIORYTET 5: Dyfuzja Innowacji
Wsparcie w ramach priorytetu 5. zostało przeznaczone na rozwój powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, w szczególności na wspólne przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym i doradczym przyczyniające się do łatwiejszego transferu i dyfuzji (rozprzestrzeniania) wiedzy oraz innowacji pomiędzy
współpracującymi podmiotami.
Pomoc przewidziana w priorytecie 5. przeznaczona
jest również na wzmocnienie sieci instytucji otoczenia Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości
biznesu o znaczeniu ponadregionalnym oraz instytucji
o zasięgu ogólnokrajowym, które świadczą usługi innowacyjne i z zakresu innowacyjności na rzecz przedsiębiorstw.
W ramach tworzenia korzystnych warunków prowadzenia działalności innowacyjnej
przedsiębiorstw wsparciem objęte zostały kompleksowe przedsięwzięcia wyspecjalizowanych ośrodków innowacyjności, w szczególności parków technologicznych zlokalizowanych na obszarach o wysokim potencjale rozwojowym z punktu
widzenia całej gospodarki. Wsparcie tych instytucji wzmacnia powiązania pomiędzy
przedsiębiorcami oraz przedsiębiorcami i jednostkami naukowymi, poprzez udostępnianie odpowiedniej infrastruktury, usług oraz wiedzy niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań.
Instrumenty priorytetu 5. zostały dodatkowo uzupełnione wsparciem MSP w zakresie ochrony praw własności przemysłowej oraz działaniami promującymi wykorzystanie praw ochrony własności przemysłowej wśród przedsiębiorców.
Cele, które chcemy osiągnąć poprzez realizację powyższych projektów to:
ZAPEWNIENIE PRZEDSIĘBIORCOM WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG
I INFRASTRUKTURY, ABY WZMOCNIĆ I WYKORZYSTAĆ
ICH POTENCJAŁ INNOWACYJNY
ORAZ
WZMOCNIENIE POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW

Jeśli znajdujesz się w jednej z poniższych grup, możesz starać się o dotację
w ramach tego priorytetu
 przedsiębiorcy
 grupy przedsiębiorców, w tym: klastry, łańcuchy produkcyjne MSP i dużych przedsiębiorców, sieci technologiczne (MSP i jednostki naukowe)
 platformy technologiczne
 ogólnokrajowe instytucje otoczenia biznesu, sieci instytucji otoczenia biznesu
o znaczeniu ponadregionalnym

 specjalistyczne ośrodki innowacyjności (podmioty zarządzające parkami naukowo-technologicznymi, inkubatorami technologii, centrami zaawansowanych technologii, centrami produktywności oraz innymi ośrodkami specjalistycznych usług
dla przedsiębiorców).
Klaster to znajdująca się w geograficznym sąsiedztwie grupa przedsiębiorstw i powiązanych z nimi instytucji zajmujących się określoną dziedziną, połączoną podobieństwami
i wzajemnie się uzupełniającą.
(J.Porter)

Na Priorytet „Dyfuzja innowacji” przeznaczono 399 mln euro.
Alokacja finansowa na priorytet ogółem

398 997 647 euro

Wkład ze środków unijnych na priorytet

339 148 000 euro

Wkład ze środków publicznych
krajowych na priorytet

59 849 647 euro

Instytucja Pośrednicząca

Ministerstwo Gospodarki

PRIORYTET 6: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Wsparcie w ramach priorytetu 6. przeznaczone jest na promowanie Polski, jako
atrakcyjnego partnera na rynku międzynarodowym, a zarazem atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji, turystycznych walorów kraju oraz promowanie produktów wytworzonych w Polsce na rynku międzynarodowym.
Ze środków przeznaczonych na realizację priorytetu Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości
6. będą współfinansowane projekty związane z badaniami rynków zagranicznych, udziałem w imprezach
targowych, doradztwem i szkoleniami w zakresie promocji sprzedaży za granicą
i promocji eksportu. Środki te w głównej mierze są dla przedsiębiorców, którzy są
zainteresowani nawiązaniem kontaktów handlowych z partnerami zagranicznymi.
Ponadto, aby zachęcić podmioty zagraniczne do inwestowania w Polsce, oferowane jest wsparcie na rozwój sieci
centrów obsługi inwestorów, na budowę
i rozwój internetowego systemu obsługi przedsiębiorców poszukujących partnerów
handlowych oraz na podjęcie inwestycji na terenie Polski.
Ministerstwo Gospodarki
Departament Instrumentów Wsparcia
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Wsparcie zostało też przeznaczone na przygotowanie dużych terenów inwestycyjnych,
w szczególności w zakresie prac studyjnokoncepcyjnych, na realizację inwestycji typu
greenfield, brownfield, greyfield.

Polska Organizacja Turystyczna
Departament Wdrażania Funduszy
Strukturalnych

Dotacje będą również przeznaczone na projekty mające na celu podwyższenie
turystycznej atrakcyjności Polski, czyli dotyczące promocji turystycznych walorów
Polski, w tym polegające na tworzeniu nowych, innowacyjnych typów produktów
i usług turystycznych, systemu informacji turystycznej, a także na inwestycje w ponadregionalne produkty turystyczne, w tym przyczyniające się do poprawy jakości
usług turystycznych.
Cel, który chcemy osiągnąć poprzez realizację powyższych projektów to:
POPRAWA WIZERUNKU POLSKI JAKO ATRAKCYJNEGO PARTNERA
GOSPODARCZEGO, MIEJSCA NAWIĄZYWANIA WARTOŚCIOWYCH
KONTAKTÓW HANDLOWYCH, LOKOWANIA INWESTYCJI,
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
ORAZ ROZWOJU USŁUG TURYSTYCZNYCH

Jeśli znajdujesz się w jednej z poniższych grup, możesz starać się o dotację
w ramach tego priorytetu
 instytucje otoczenia biznesu o znaczeniu ponadregionalnym i międzynarodowym
wspierające promocję gospodarczą i turystyczną Polski
 instytucje otoczenia biznesu działające w branży turystycznej
 instytucje publiczne, w tym państwowe osoby prawne
 jednostki samorządu terytorialnego
 przedsiębiorcy
Na Priorytet „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym”
przeznaczono 410,6 mln euro.
Alokacja finansowa na priorytet ogółem

410 633 035 euro

Wkład ze środków unijnych na priorytet

349 038 080 euro

Wkład ze środków publicznych
krajowych na priorytet

61 594 955 euro

Instytucja Pośrednicząca

Ministerstwo Gospodarki

PRIORYTET 7: Społeczeństwo informacyjne
		
- budowa elektronicznej administracji
Każdy z nas chciałby wykonywać i realizować większość spraw przez Internet, bez
zbędnego czekania i kolejek. W ramach Programu Innowacyjna Gospodarka przewidziano wsparcie właśnie na finansowanie tworzenia nowych usług elektronicznych na rzecz obywateli, a w szczególności na rzecz przedsiębiorców.
Tworzenie elektronicznych usług publicznych na rzecz
Władza Wdrażająca
obywateli i przedsiębiorców będzie możliwe dzięki przebudowie zaplecza administracji publicznej i zbudowa- Programy Europejskie
niu w pełni zintegrowanych platform, które umożliwią
świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną w kluczowych dla prowadzenia
działalności gospodarczej obszarach. Obszary te to przede wszystkim rozliczenia
podatkowe, cła, opłaty administracyjne, zamówienia publiczne itp. Dzięki wsparciu
z Programu Innowacyjna Gospodarka stworzona zostanie nowoczesna administracja, umożliwiająca nam kontakt z urzędami przez Internet.
Planowana jest również rozbudowa i integracja ogólnokrajowej infrastruktury teleinformatycznej administracji publicznej, stanowiącej zaplecze dla spójnej realizacji
usług elektronicznych.
Umożliwi ona nie tylko przesyłanie danych między poszczególnymi platformami,
rejestrami elektronicznymi i samymi urzędami, integrując jednostki administracji
publicznej, ale też zapewni zestaw niezbędnych usług wspomagających świadczenie elektronicznych usług publicznych, m.in. dzięki systemowi elektronicznego poświadczenia tożsamości (eID).
Istotnym obszarem wsparcia będzie również tworzenie i rozwój polskich zasobów
cyfrowych w Internecie, w szczególności zasobów o istotnym znaczeniu dla konkurencyjności polskiej gospodarki w Unii Europejskiej, rozwoju przedsiębiorczości
oraz zwiększenia spójności społecznej i gospodarczej. Podstawowym zadaniem
w tym zakresie będzie przebudowa i integracja rejestrów państwowych w celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego dostępu do zawartych w nich danych oraz
rozwój systemów udostępniania informacji publicznej.
Cel, który chcemy osiągnąć poprzez realizację powyższych projektów to:
POPRAWA WARUNKÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ POPRZEZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI ZASOBÓW
INFORMACYJNYCH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
ORAZ USŁUG PUBLICZNYCH W FORMIE CYFROWEJ
DLA OBYWATELI I PRZEDSIĘBIORCÓW
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Jeśli znajdujesz się w jednej z poniższych grup, możesz starać się o dotację
w ramach tego priorytetu
 jednostki administracji rządowej i jednostki jej podległe
 instytucje prowadzące państwowe ewidencje i rejestry na podstawie ustaw
 konsorcja jednostek administracji publicznej z innymi jednostkami, m.in. z jednostkami naukowymi, przedsiębiorstwami, stowarzyszeniami, organami samorządu
zawodowego, jednostkami organizacji pozarządowych.
Na Priorytet „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji”
przeznaczono 788,2 mln euro.
Alokacja finansowa na priorytet ogółem

788 235 294 euro

Wkład ze środków unijnych na priorytet

670 000 000 euro

Wkład ze środków publicznych
krajowych na priorytet

118 235 294 euro

Instytucja Pośrednicząca

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji

PRIORYTET 8: Społeczeństwo informacyjne
		
- zwiększanie innowacyjności gospodarki
W ramach priorytetu 8. wspierane będą działania w zakresie tworzenia usług elektronicznych, tworzenia elektronicznej komunikacji między przedsiębiorstwami, jak
również przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.
Wsparcie tworzenia i świadczenia eUsług dla obywateli i przedsiębiorstw będzie polegać na udzielaniu dotacji na wykonanie projektu w zakresie tworzenia produktów
cyfrowych i udostępniania usług w postaci cyfrowej, dotyczących różnych dziedzin, mikro- i małym przedsiębiorcom
Władza Wdrażająca
Programy Europejskie
prowadzącym działalność gospodarczą nie dłużej niż 1 rok.
Priorytet przewiduje możliwość zakupu przez przedsiębiorcę usług firm doradczych i informatycznych, dzięki czemu działalność na rynku usług
elektronicznych będą mogli rozpoczynać przedsiębiorcy o różnych specjalnościach.
Ponadto, wspierane będzie tworzenie usług elektronicznych świadczonych między
przedsiębiorstwami, a także wykorzystanie nowoczesnych technologii w przedsiębiorstwach. Dotacje będą udzielane przedsięwzięciom typu B2B o charakterze zarówno technicznym (informatycznym), jak i organizacyjnym, prowadzącym do realizacji eBiznesu.

Niezbędnym uzupełnieniem powyższych działań będzie zapewnienie obywatelom dostępu do Internetu
szerokopasmowego. Wsparcie w tym zakresie będzie
polegać na częściowym lub całkowitym pokryciu kosztów dostępu do Internetu szerokopasmowego dla potencjalnie wykluczonych ze
społeczeństwa informacyjnego gospodarstw domowych. Dodatkowo będzie istniała
możliwość zapewnienia niezbędnego sprzętu i oprogramowania – pod warunkiem
zabezpieczenia odpowiednich warunków jego użytkowania – jak również uzyskanie
pomocy technicznej przy instalowaniu sprzętu w domu. Istnieje również możliwość
serwisowania ww. sprzętu oraz przeprowadzenie niezbędnych szkoleń dla beneficjentów ostatecznych. Wspierana będzie również działalność małych i średnich
przedsiębiorców, polegająca na zapewnieniu szerokopasmowego dostępu do Internetu na odcinku tzw. „ostatniej mili” na obszarach, na których działalność ta jest
nieopłacalna finansowo.
Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości

Cel, który chcemy osiągnąć poprzez realizację powyższych projektów to:
STYMULOWANIE ROZWOJU GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ
POPRZEZ WSPIERANIE TWORZENIA NOWYCH, INNOWACYJNYCH
eUSŁUG, INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ ELEKTRONICZNEGO BIZNESU
ORAZ ZMNIEJSZANIE TECHNOLOGICZNYCH, EKONOMICZNYCH
I MENTALNYCH BARIER WYKORZYSTYWANIA eUSŁUG
W SPOŁECZEŃSTWIE
Jeśli znajdujesz się w jednej z poniższych grup, możesz starać się o dotację
w ramach tego priorytetu
 przedsiębiorcy, w tym mikro- i mali prowadzący działalność gospodarczą nie dłużej niż 1 rok
 jednostki samorządu terytorialnego, ich konsorcja oraz konsorcja jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi
Na priorytet „Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności
gospodarki” przeznaczono 1,4 mld euro.
Alokacja finansowa na priorytet ogółem

1 415 864 941 euro

Wkład ze środków unijnych na priorytet

1 203 485 200 euro

Wkład ze środków publicznych
krajowych na priorytet
Instytucja Pośrednicząca

212 379 741 euro
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji
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**DIW – Departament Instrumentów Wsparcia
w Ministerstwie Gospodarki

*PARP – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Oś Priorytetowa 2.: Departament
Funduszy Europejskich w MNiSW
(Działanie 2.3, Beneficjent działania
2.1 i 2.2)

Oś Priorytetowa 1.: Ośrodek
Przetwarzania Informacji (Działania
1.1 i 1.3), Fundacja na Rzecz Nauki
Polskiej (Beneficjent działania 1.2),
PARP* (Działanie 1.4)

Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
Departament Funduszy Europejskich

Oś Priorytetowa 6.: PARP (Działanie 6.1), Polska Organizacja Turystyczna (Działanie 6.4, Beneficjent
działania 6.3), DIW** (Poddziałanie
6.6.2, Beneficjent poddziałania 6.2.1
i działania 6.5)

Oś Priorytetowa 5.: PARP*
(Działania 5.1, 5.2, 5.3, 5.4)

Oś Priorytetowa 4.: PARP* (Działania 4.1, 4.2, 4.4), DIW** (Działanie
4.5), Bank Gospodarstwa Krajowego
(Beneficjent działania 4.3)

Oś Priorytetowa 3.: PARP* (Działania 3.1, 3.3), Krajowy Fundusz Kapitałowy (Beneficjent działania 3.2)

Ministerstwo Gospodarki
Departament Funduszy Europejskich

INSTYTUCJE WDRAŻAJĄCE

INSTYTUCJE POŚREDNICZĄCE

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA

Oś Priorytetowa 8.:
PARP* (Działanie 8.1,
8.2), Władza Wdrażająca
Programy Europejskie
(Działanie 8.3, 8.4)

Oś Priorytetowa 7.:
Władza Wdrażająca
Programy Europejskie
Działanie 7.1

Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji
Departament Informatyzacji

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności

SYSTEM INSTYTUCJONALNY PROGRAMU INNOWACYJNA GOSPODARKA
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Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – Instytucja Zarządzająca
Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Więcej informacji mogą Państwo znaleźć na stronie www.poig.gov.pl lub www.mrr.gov.pl.
Zapraszamy również do korzystania z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich na
lata 2007-2013, Warszawa, ul. Krucza 38/42, tel. +48 (22) 6260632 i +48 (22) 6260633,
e-mail: punktinformacyjny@mrr.gov.pl
INSTYTUCJE POŚREDNICZĄCE:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Funduszy Europejskich (DFE)
ul. Wspólna 1/3 (wejście od ul. Hożej 20)
00-529 Warszawa
tel.: +48 (22) 529-23-03
fax: +48 (22) 529-23-57
www.nauka.gov.pl
Ministerstwo Gospodarki
Departament Funduszy Europejskich
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
tel.: +48 (22) 693-51-09
fax: +48 (22) 693-40-26
www.mg.gov.pl
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji
Departament Informatyzacji
ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa
tel.: +48 (22) 529-23-64
fax: +48 (22) 529-23-92
e-mail: di@mswia.gov.pl, www.mswia.gov.pl
INSTYTUCJE WDRAŻAJĄCE
I BENEFICJENCI SYSTEMOWI:
Ośrodek Przetwarzania Informacji
Al. Niepodległości 188 b, 00-608 Warszawa
tel.: +48 (22) 570-14-00
fax: +48 (22) 825-33-19
e-mail: opi@opi.org.pl, www.opi.org.pl
dodatkowych informacji udziela Dział
Wdrażania Działania 1.1 i 1.3 PO IG:
tel.: +48 (22) 351-70-87
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
tel.: +48 (22) 432-80-80, 652-80-80
fax: +48 (22) 432-86-20, 432-84-04,
652-86-20, 652-84-04
www.parp.gov.pl
Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.
ul. Krucza 16/22, VI p.
00-526 Warszawa
tel.: +48 (22) 578-26-86
fax: +48 (22) 578-26-87

Bank Gospodarstwa Krajowego
Departament Wspierania
Przedsiębiorczości i Innowacji
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa
tel.: +48 (22) 596-59-25
fax: +48 (22) 583-82-77
www.bgk.com.pl
Polska Organizacja Turystyczna
Departament Wdrażania Funduszy
Strukturalnych
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa, piętro 33
tel.: +48 (22) 536-70-80
fax: +48 (22) 536-70-55
e-mail: fundusze@pot.gov.pl
www.pot.gov.pl
Władza Wdrażająca Programy Europejskie
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, IV piętro
tel.: +48 (22) 461-87-39, 461-86-58
fax: +48 (22) 461-87-22
email: wwpe@wwpe.gov.pl, www.wwpe.gov.pl
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Funduszy Europejskich (DFE)
ul. Wspólna 1/3 (wejście od ul. Hożej 20)
00-529 Warszawa
tel.: +48 (22) 529-23-03
fax: +48 (22) 529-23-57
www.nauka.gov.pl
Ministerstwo Gospodarki
Departament Instrumentów Wsparcia
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
tel.: +48 (22) 693-53-53
fax: +48 (22) 693-40-23
www.mg.gov.pl
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
ul. Grażyny 11
02-548 Warszawa
tel.: +48 (22) 845-95-00
fax: +48 (22) 845-95-05
www.fnp.org.pl
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