
Jak skutecznie sięgać po środki z unii europejskiej cz. 15

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – 4 oś priorytetowa.

Dzisiaj opisuję podstawowe cele 4 osi priorytetowej – najbardziej popularnej wśród 

przedsiębiorców. Celem działań jakie mogą być finansowane w jej ramach jest zwiększenie 

rozmiaru zastosowań innowacyjnych w przedsiębiorstwach. Generalnie oś wspiera 

nowoczesny typ innowacji, a przedsiębiorcy składający wnioski w ramach tej grupy działań 

muszą wykazać, że ich projekty wiążą się z zastosowaniem nowych rozwiązań 

technologicznych bądź organizacyjnych. Warunkiem zakwalifikowania się do programu jest 

innowacyjność, która musi być znana na świecie nie dłużej niż 3 lata.

Warto właśnie w tym miejscu przytoczyć definicję innowacyjności bo często 

przedsiębiorcom wydaje się, że jak zastosują coś nowego w swojej firmie to już jest 

innowacyjne. Nieprawda – otóż za innowacyjne uznaje się: „projekty zgłaszane przez 

Wnioskodawców dotyczące wprowadzanej przez nich innowacji produktowej, procesowej,  

organizacyjnej lub marketingowej. Przez innowację należy rozumieć prace związane z 

przygotowaniem i uruchomieniem wytwarzania, a także przygotowaniem do sprzedaży 

nowych lub udoskonalonych produktów i usług (oferty) przeznaczonych do wprowadzenia na 

rynek albo innego wykorzystania w praktyce lub wprowadzenie unowocześnionego procesu 

dystrybucji”. (szerzej na temat rodzajów innowacyjności - http://www.dotacje-

unijne.info/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=2). 

Uszczegóławiając tę definicję, innowacja oznacza wprowadzenie do praktyki nowego lub 

znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, 

marketingu lub organizacji. Zgodnie z definicją nowej inwestycji zawartej w rozporządzeniu 

Komisji Europejskiej (1628/2006) w ramach POIG wspierane będą przede wszystkim 

inwestycje, w wyniku których powstaną nowe lub znacząco ulepszone produkty. W 

związku z powyższym wsparcie udzielane jest głównie na inwestycje w zakresie innowacji 

produktowych oraz procesowych.

Oś 4 realizuje następujące działania:

4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. ; 

4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa 

przemysłowego ; 
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4.3 Kredyt technologiczny. ; 

4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym;

4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki;

4.5.1 Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym;

4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych.

Typowymi projektami finansowymi w ramach tej osi są:

• wdrożenia wyników prac B+R;

• wdrożenia przez MSP własnych lub nabytych nowych technologii;

• doradztwo i inwestycje niezbędne do rozwoju działalności B+R prowadzonej przez 

przedsiębiorców;

• szkolenia, doradztwo i inwestycje przedsiębiorstw niezbędne do opracowania i 

wdrożenia wzorów użytkowych i przemysłowych;

• nowe inwestycje obejmujące zastosowanie nowych, wysoko innowacyjnych 

rozwiązań w szczególności technologicznych w produkcji i usługach;

• nowe inwestycje przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego, obejmujące zastosowanie 

innowacyjnych rozwiązań o dużym znaczeniu dla gospodarki z uwagi na wielkość 

inwestycji i liczbę nowotworzonych miejsc pracy związanych z tymi inwestycjami;

• nowe inwestycje prowadzące do utworzenia dużej liczby miejsc pracy w 

przedsiębiorstwach z sektora nowoczesnych usług (centra BPO);

• nowe inwestycje związane z rozpoczęciem przez przedsiębiorców działalności B+R.

W ramach 4. osi priorytetowej możliwe jest dofinansowanie projektów pilotażowych, 

mających na celu testowanie nowych rodzajów projektów, które mogą być wprowadzone na 

szerszą skalę w kolejnych latach z wykorzystaniem ponownym środków z PO IG lub innych 

programów operacyjnych.

Włodzimierz Żak

za  kwlodzimierz@interia.eu  
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