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O PROGRAMIE
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (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.

Program Operacyjny
Innowacyjna Gospodarka
(PO IG)

CELE PROGRAMU
Celem głównym Programu Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 jest
rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Cel ten
zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:
• zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw,
• wzrost konkurencyjności polskiej nauki,
• zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym,
• zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki
w rynku międzynarodowym,
• tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy,
• wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i
w gospodarce.

komunikacyjnych

Dodatkowe informacje:

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowane

www.poig.gov.pl

są działania na rzecz rozwoju gospodarki, eksportu i wzmocnienia wizerunku
Polski, jako kraju atrakcyjnego dla inwestorów.

http://poig.parp.gov.pl

Program ma zachęcić firmy do prowadzenia działalności badawczorozwojowej, 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.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa
tel. + 48 22 432 80 80, faks: + 48 22 432 86 20

Punkt informacyjny PARP
tel. + 48 22 432 89 91-93
0 801 332 202

biuro@parp.gov.pl, www.parp.gov.pl

info@parp.gov.pl

Działanie 5.3 Wspieranie ośrodków innowacyjności

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.
Dla kogo: przedsiębiorcy.

Oś priorytetowa III: Kapitał dla innowacji
Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej
Dofinansowanie dla Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) na inkubację oraz na inwestycję w nowo utworzone
przedsiębiorstwo innowacyjne (w formie objęcia udziałów).
Dla kogo: nowo powstali przedsiębiorcy oraz instytucje wspierające powstawanie nowych firm
innowacyjnych np. inkubatory przedsiębiorczości akademickiej, centra transferu technologii i innowacji,
akceleratory technologii, parki naukowo-technologiczne.

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.
Dla kogo: wysoko wyspecjalizowane instytucje otoczenia biznesu świadczące usługi o wysokim potencjale
rynkowo-technologicznym, w tym podmioty zarządzające parkami naukowo-technologicznymi, inkubatorami
technologii, centrami zaawansowanych technologii, centrami produktywności, innymi ośrodkami specjalistycznych
usług dla przedsiębiorców, w szczególności MSP.
Poddziałanie 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. Refundacja wydatków poniesionych na
przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej oraz prowadzenie postępowań przed właściwymi organami
ochrony własności przemysłowej, związanych z uzyskaniem praw własności przemysłowej, a także z realizacją
ochrony własności przemysłowej.
Dla kogo: mikro, mali i średni przedsiębiorcy.
Poddziałanie 5.4.2 Popularyzacja wiedzy w zakresie własności intelektualnej

Poddziałanie 3.3.1 Wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu
Dofinansowanie projektów w 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.
Dla kogo: instytucje otoczenia biznesu, sieci „aniołów biznesu”, organizacje zrzeszające potencjalnych
inwestorów, organizacje przedsiębiorców i pracodawców.
Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP
Dofinansowaniem objęte są zakupy usług doradczych dla przedsiębiorców w zakresie przygotowania
dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania inwestora zewnętrznego o charakterze udziałowym, w celu
wprowadzenia zmian organizacyjnych, produktowych lub technologicznych o charakterze innowacyjnym.
Dla kogo: mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Wsparcie na upowszechnianie i popularyzację wiedzy w zakresie metod, możliwości oraz korzyści wynikających
z ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwach.
Dla kogo: instytucje otoczenia biznesu.

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.
Dla kogo: mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Oś priorytetowa VIII: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki

Oś priorytetowa V: Dyfuzja innowacji

Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Działanie 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym

Dofinansowanie projektów mających na celu świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym wytwarzanie
produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług.
Dla kogo: mikro i mali przedsiębiorcy (prowadzący działalność do 12 m-cy).

Dofinansowanie obejmuje wspólne przedsięwzięcia grup przedsiębiorców w ramach powiązań kooperacyjnych
w zakresie projektów doradczych, szkoleniowych i inwestycyjnych o znaczeniu ponadregionalnym.
Dla kogo: grupy przedsiębiorców, instytucje otoczenia biznesu.
Działanie 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich
sieci o znaczeniu ponadregionalnym
Projekty mają na celu ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do usług proinnowacyjnych na ułatwienie
współpracy z instytucjami otoczenia biznesu poprzez promowanie współpracy w ramach sieci, wymiany
doświadczeń oraz wspólnej obsługi klientów.
Dla kogo: instytucje otoczenia biznesu /sieci instytucji otoczenia biznesu.

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.
Dla kogo: mikro, mali i średni przedsiębiorcy.
Zainteresowanych e-biznesem i relacjami B2B zapraszamy na portal poświecony tej tematyce: Wspieramy
e-biznes – www.web.gov.pl.

