
Jak skutecznie sięgać po środki z unii europejskiej cz. 14

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – 3 oś priorytetowa.

W poprzednim artykule wskazałem na ogólny schemat PO IG. Z uwagi na charakter 

potencjalnych beneficjentów z terenu Myszkowa, pomijam pierwsze dwie osie programu 

skierowane do instytucji naukowych i badawczo – rozwojowych.

Oś priorytetowa 3 „Kapitał dla innowacji” ma na celu wzrost liczby przedsiębiorców, 

którzy będą stosować innowacyjne rozwiązanie oraz również zwiększenie dostępności 

finansowania innowacyjnych rozwiązań. Instytucjami pośredniczącymi w zależności od 

rodzaju programu jest albo Ministerstwo Gospodarki albo Polska Agencja Rozwoju 

Przedsiębiorczości.

Wyróżnia się następujące rodzaje działań w ramach tej osi:

3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej.

3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka.

3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP.

Dla tego typu działań przewiduje się wspieranie wdrażania nowatorskich rozwiązań 

w firmach, szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach (MSP). Wspiera się także 

współpracę firm prywatnych z przedsiębiorcami MSP w zakresie pozyskiwania środków 

finansowych na realizację innowacyjnych rozwiązań. Wsparcie przewidywane jest 

szczególnie na etapie początkowego wdrażania rozwiązań w formie zasilania kapitałów firm.

Przewiduje się także dofinansowanie projektów pilotażowych, mających na celu 

testowanie nowych rodzajów projektów lub sposobów podejścia i identyfikacji takich, które 

z powodzeniem mogą być wprowadzone na szerszą skalę w kolejnych latach realizacji PO IG 

lub w programach operacyjnych w kolejnych perspektywach finansowych. Oznacza to, że po 

pozytywnej ocenie wdrożeniowej firma może pozyskiwać środki w ramach PO IG na dalsze 

etapy realizacji projektu.

Mimo, iż na ten cel trafia tylko 4 % z ogółu środków przewidzianych na PO IG na lata 

2007-2013 priorytet cieszy się dużym zainteresowaniem.. Stopień wykorzystania wg stanu na 

28.02.20010 r. ilustruje poniższa tabela (źródło: www.poig.gov.pl).
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Oś priorytetowa 3 
Kapitał dla 
innowacji 

93 1 161 499 258,79 83,93% 68 1 076 944 155,90 77,82% 317 442 837,80 22,94%

Działanie 3.1 26 406 387 711,48 90,76% 23 353 617 061,79 78,98% 6 937 732,38 1,55%

Działanie 3.2 1 646 830 000,00 88,28% 1 646 830 000,00 88,28% 305 774 200,00 41,73%

Działanie 3.3 66 108 281 547,31 53,20% 44 76 497 094,11 37,59% 4 730 905,42 2,32%
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