
Jak skutecznie sięgać po środki z unii europejskiej cz. 13

Warto zainteresować się Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka.

W jednym z wcześniejszych artykułów wskazałem na możliwość korzystania obok 

Regionalnego Programu Operacyjnego (dalej RPO) także Programem Operacyjnym (dalej 

PO). Zasadnicza różnica polega na skali potencjalnych beneficjetów, do których adresowany 

jest program. Popularność programu RPO (wynika często z przyjętych zasad oceny, poziomu 

dostępnego dofinansowania). Rosnąca konkurencja między beneficjentami powoduje, że 

firmy coraz częściej poszukują możliwości korzystania (tam gdzie to możliwe) z programu na 

poziomie krajowym. 

Dla przykładu działania związane z nowoczesnymi rozwiązaniami ujmowane są w 

Programie Innowacyjna Gospodarka. Jest to jeden z 6 programów krajowych Narodowych 

Strategicznych Ram Odniesienia, który finansowany jest ze środków europejskich. Program 

adresowany jest przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy zamierzają realizować 

innowacyjne projekty, związane z badaniami i rozwojem, nowoczesnymi technologiami, 

inwestycjami o dużym znaczeniu dla gospodarki. Zasadniczo w ramach programu mogą być 

realizowane zadania ujęte w 9 głównych nurtów nazwanych osiami priorytetowymi:

1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii 

2. Infrastruktura sfery B+R

3. Kapitał dla innowacji

4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

5. Dyfuzja Innowacji 

6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji 

8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

9. Pomoc techniczna.

Instytucją Zarządzającą Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) jest 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Departament Zarządzania Programami 

Konkurencyjności i Innowacyjności. Instytucjami pośredniczącymi są:

• Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla osi 1 i 2
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• Ministerstwo Gospodarki wraz Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości dla osi 3, 

4, 5 i 6;

• Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dla osi 7 i 8.

Dla poszczególnych osi przewidziane są różne pułapy dofinansowania oraz różne rodzaje 

projektów. Dlatego beneficjentami w zależności od osi priorytetowej są: instytucje z sektora 

nauki, przedsiębiorstwa stosujące nowoczesne rozwiązania, samorządy. 

W zależności od rodzaju projektu warto obserwować PO IG, gdyż można pozyskać 

dofinansowanie na planowane działania zamiast z RPO to właśnie z tego programu. Czasami 

możliwe staje się finansowanie naszych pomysłów zarówno z RPO i PO o ile dla naszego 

projektu przewidziana jest zasada cross – financingu, o której pisałem w poprzednim artykule.

Jedną z przyczyn dla której warto interesować się programem PO IG jest mniejsza 

konkurencja wśród beneficjentów. Okazuje się, że dla niektórych typów projektów 

zainteresowanie ze strony potencjalnych beneficjentów jest zaskakująco niskie. Jako 

najczęstsze przyczyny podaje się niewygodne wymogi formalne, konieczność wykazania 

unikalności stosowanych rozwiązań lub też kluczowe znaczenie dla polskiej gospodarki. 

Instytucje pośredniczące niepokojąc się o słaby stan wykorzystania środków czasami łagodzi 

wymogi formalne – to następna przesłanka dla obserwacji PO IG.

 

Włodzimierz Żak
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