Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG)
Wsparcie dla przedsiębiorców
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) to jedna z wiodących instytucji publicznych
w Polsce zarządzających funduszami pochodzącymi z budżetu Państwa i Unii Europejskiej.
W latach 2007 – 2013 PARP zaangażowana jest w realizację m.in. trzynastu działań z Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG), 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 głównie przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) oraz wspieranie instytucji
otoczenia biznesu. Program ma zachęcić firmy do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej,
transferu rozwiązań innowacyjnych z sektora nauki do biznesu, zakupu i wdrożenia wyników prac
badawczo-rozwojowych. Na realizację działań PO IG w latach 2007-2013 PARP otrzymała blisko 4 mld
euro.
Oś priorytetowa I: Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych
Dofinansowanie projektów badawczych i rozwojowych, obejmujących przedsięwzięcia techniczne,
technologiczne lub organizacyjne prowadzone przez przedsiębiorców (samodzielnie lub we
współpracy z jednostkami naukowymi) do momentu stworzenia prototypu.
Oś priorytetowa III: Kapitał dla innowacji
Podziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP
Dofinansowaniem objete są zakupy usług doradczych dla przedsiębiorców w zakresie przygotowania
dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania inwestora zewnętrznego w celu wprowadzenia
zmian organizacyjnych, produktowych lub technologicznych o charakterze innowacyjnym.

Oś priorytetowa: V Dyfuzja innowacji
Działanie 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym
Dofinansowanie obejmuje wspólne przedsięwzięcia grup przedsiębiorców w ramach powiązań
klastrowych na projekty doradcze, szkoleniowe i inwestycyjne o znaczeniu ponadregionalnym.
Podziałanie 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej
Dofinansowanie obejmuje projekty mające na celu wykorzystywanie możliwości ochrony przedmiotów
własności przemysłowej, szczególnie poza granicami kraju.
Oś priorytetowa VI: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Działanie 6.1 Paszport do eksportu
Środki finansowe na wsparcie projektów mających na celu zwiększenie poziomu eksportu,
zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami, zwiększenie rozpoznawalności marek
handlowych i firmowych na rynkach zagranicznych oraz udział przedsiębiorców w międzynarodowych
targach i misjach gospodarczych.
Oś priorytetowa VIII: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
Dofinansowanie projektów mających na celu świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym
wytwarzanie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług.
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Dofinansowanie na przedsięwzięcia o charakterze zarówno technicznym (informatycznym), jak
i organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej,
obejmujących trzy lub więcej przedsiębiorstw.
Zainteresowanych e-biznesem zapraszamy na portal poświecony tej tematyce: Wspieramy e-biznes
www.web.gov.pl
Więcej informacji o działaniach PO IG dla przedsiębiorców na stronie http://poig.parp.gov.pl
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