Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG)
Wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) to jedna z wiodących instytucji publicznych
w Polsce zarządzających funduszami pochodzącymi z budżetu Państwa i Unii Europejskiej.
Agencja realizuje programy na rzecz rozwoju gospodarki wspierające działalność innowacyjną oraz
badawczą głównie małych i średnich przedsiębiorstw, rozwoju eksportu, rozwoju regionalnego,
wykorzystywania nowych technik i technologii, tworzenia nowych miejsc pracy oraz przeciwdziałania
bezrobociu.
W latach 2007-2013 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaangażowana jest w realizację działań
z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG), uczestnicząc w trzynastu działaniach
ujętych w ramy osi priorytetowych:
Oś priorytetowa 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Oś priorytetowa 3: Kapitał dla innowacji
Oś priorytetowa 4: Inwestycja w innowacyjne przedsięwzięcia
Oś priorytetowa 5: Dyfuzja innowacji
Oś priorytetowa 6: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki.
Celem programu PO IG jest wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz konkurencyjności
polskiej gospodarki poprzez ułatwienie dostępu do finansowania innowacyjnych przedsięwzięć
podejmowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) oraz wspieranie instytucji otoczenia
biznesu. W ramach PO IG realizowane są działania promocyjne na rzecz gospodarki, eksportu
i wzmocnienia wizerunku Polski, jako kraju atrakcyjnego dla inwestorów. Program ma zachęcić firmy
do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, transferu rozwiązań innowacyjnych z sektora
nauki do biznesu, zakupu i wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych, a następnie ich realizacji.
Na realizację działań PO IG w latach 2007-2013 PARP otrzymała blisko 4 mld euro.
Oś priorytetowa III Kapitał dla innowacji
Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej
Dofinansowanie na inkubację oraz na inwestycję w nowo utworzone przedsiębiorstwo innowacyjne
( w formie objęcia udziałów).

Poddziałanie 3.3.1 Wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu
Dofinansowanie projektów, na drodze konkursu, które są realizowane w zakresie: wsparcia programów
szkoleniowych dla prywatnych inwestorów, w tym „aniołów biznesu”, nawiązywania współpracy
między sieciami inwestorów a inkubatorami przedsiębiorczości i funduszami podwyższonego ryzyka,
powstania i rozwoju sieci inwestorów prywatnych, rozwoju platform wymiany doświadczeń w zakresie
inwestowania, kojarzenia inwestorów z przedsiębiorcami, kształtowania gotowości inwestycyjnej
przedsiębiorstw.
Oś priorytetowa V Dyfuzja innowacji
Działanie 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym
Dofinansowanie obejmuje wspólne przedsięwzięcia grup przedsiębiorców w ramach powiązań
kooperacyjnych w zakresie projektów doradczych, szkoleniowych i inwestycyjnych o znaczeniu
ponadregionalnym.
Działanie 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich
sieci o znaczeniu ponadregionalnym
Wsparcie dla projektów mających na celu ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do usług
proinnowacyjnych oraz ułatwienie współpracy z instytucjami otoczenia biznesu poprzez promowanie
współpracy w ramach sieci, wymiany doświadczeń oraz wspólnej obsługi klientów.
Działanie 5.3 Wspieranie ośrodków innowacyjności
Dotacje na wspieranie powstawania oraz rozwój ośrodków innowacyjności zlokalizowanych na
obszarach o wysokim potencjale rozwoju, mające na celu stworzenie korzystnych warunków
do rozwoju przedsiębiorstw z obszarów nowych technologii oraz zapewnienie dostępu do
kompleksowych usług nie tylko przedsiębiorcom, ale i naukowcom rozpoczynającym działalność
gospodarczą (projekty indywidualne).
Poddziałanie 5.4.2 Popularyzacja wiedzy w zakresie własności intelektualnej
Wsparcie na upowszechnianie i popularyzację wiedzy w zakresie metod, możliwości oraz korzyści
wynikających z ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwach dla podmiotów działających
na rzecz rozwoju gospodarczego lub podmiotów działających na rzecz innowacyjności.
Więcej informacji o działaniach PO IG dla Instytucji Otoczenia Biznesu na stronie http://poig.parp.gov.pl
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