Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG)
Działanie 5.1 PO IG
Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym
Współpraca kilku przedsiębiorstw lub instytucji w porównaniu z tym, co może zrealizować firma
w pojedynkę, może przynieść spektakularne rezultaty. Ta zasada biznesowej kooperacji znalazła
odzwierciedlenie w działaniu 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu
ponadregionalnym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Działanie
to jest częścią Priorytetu V: Dyfuzja innowacji, a jego budżet w latach 2007-2013 to ponad 104 mln
euro.
Zalety ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych
Kooperacja kilku podmiotów to nie tylko przepływ wiedzy i wymiana doświadczeń. To również
synergia wykorzystująca mocne strony każdej z firm dla osiągania wymiernych rezultatów. Działanie
5.1 PO IG ma na celu wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw.
Będzie ono możliwe dzięki wsparciu rozwoju powiązań zarówno pomiędzy samymi przedsiębiorstwami,
jak i pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami otoczenia biznesu oraz organizacjami badawczymi.
Stała kooperacja tych podmiotów przyczyni się do upowszechnienia nowych rozwiązań:
technologicznych, produktowych i organizacyjnych.
Współpracujące instytucje i przedsiębiorcy mogą odnosić korzyści ze wspólnej infrastruktury oraz
lepszego dostępu do usług. W ramach działania wsparciem zostaną objęte połączone przedsięwzięcia
grup podmiotów mające na celu przygotowanie wspólnego produktu i/lub usługi o charakterze
innowacyjnym i ich wprowadzenie na rynek. By współpraca w ramach powiązania była udana,
powiązanie kooperacyjne potrzebuje odpowiedniego lidera.
Kluczem do sukcesu jest znalezienie koordynatora powiązania, który nie tylko efektywnie pokieruje
projektem, ale i zaoferuje dla niego zaplecze materialne.
Kto może skorzystać z dofinansowania
Wsparcie może być udzielone instytucji pełniącej rolę koordynatora powiązania kooperacyjnego.
Nie może ona jednak działać dla zysku. Jeśli taki zysk osiąga, to musi go przeznaczać na cele związane
z zadaniami realizowanymi przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Koordynatorem takim
może być fundacja, stowarzyszenie zarejestrowane, spółka akcyjna, spółka z o.o., jednostka badawczorozwojowa, organizacja przedsiębiorców lub Instytut Polskiej Akademii Nauk.

Koniecznym warunkiem jest, aby działalność statutowa tych instytucji koncentrowała się na realizacji
przedsięwzięć na rzecz przedsiębiorców bądź na rzecz współpracy przedsiębiorców z instytucjami
otoczenia biznesu oraz organizacjami badawczymi.
Jakie projekty otrzymają wsparcie
W ramach działania 5.1 PO IG będą realizowane projekty przyczyniające się do powstania wspólnego
produktu i/lub usługi o charakterze innowacyjnym obejmujące:
zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych z nową
inwestycją,
doradztwo w zakresie opracowywania planów rozwoju i ekspansji powiązania,
udział w krajowych i międzynarodowych spotkaniach w celu wymiany doświadczeń,
zakup ogólnodostępnej infrastruktury badawczej,
inwestycje w infrastrukturę sieci szerokopasmowych,
zarządzanie ogólnodostępnym zapleczem technicznym powiązania,
działania promocyjne w celu pozyskania nowych przedsiębiorstw do udziału w powiązaniu,
organizację programów szkoleniowych, warsztatów i konferencji.

Więcej informacji na temat działania 5.1. PO IG można znaleźć na stronie internetowej:
http://poig.parp.gov.pl
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