
Jak skutecznie sięgać po środki z unii europejskiej cz. 16
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – 4 oś priorytetowa.

Opisywana poprzednio 4 oś priorytetowa jest najchętniej wykorzystywanym obszarem w 

ramach PO IG, a w niej zwłaszcza działanie 4.4. Wynika to z charakteru możliwych do 

finansowania projektów. To co odróżnia projekty na innowacje w PO IG od programów 

Regionalnych to przeznaczenie Programu Operacyjnego na projekty o dużym znaczeniu dla 

gospodarki lub wysoki potencjał innowacyjny. Potwierdzają to warunki jakie muszą spełniać 

składane projekty.

I tak w ramach działanie 4.4 przeznacza środki na projekty powyżej 8 milionów złotych, a dla 

działania 4.5 dofinansowuje się inwestycje o wartości 160 mln złotych i kreujące 150 miejsc 

pracy oraz na inwestycje w centra usług wspólnych i centra badawczo-rozwojowe.

Dla zobrazowania prezentuję raport z wykorzystania dotychczasowego osi 4 wg stanu na 28 

luty 2010 roku. Należy zwrócić uwagę, że ogólna alokacja dla 4 osi wynosi 13,693 mld 

złotych. Jest zatem jeszcze sporo środków do wykorzystania w kolejnych edycjach 

konkursowych.
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832 7 326 999 098,32 52,48% 6174 837 114 407,37 34,65% 484 518 421,42 3,47%

Działanie 4.1 258 608 886 085,30 38,36% 223 468 684 831,70 29,52% 4 315 110,20 0,27%

Działanie 4.2 
 

161 586 852 544,46 77,51% 104 309 027 035,32 40,82% 62 950 131,12 8,31%

Działanie 4.3 15 25 087 444,62 1,50% 6 12 062 399,00 0,72% 0,00 0,00%

Działanie 4.4 350 5 065 280 259,68 87,63% 2623 517 218 403,49 60,85% 399 067 618,25 6,90%
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Działanie 4.5 481 040 892 764,26 24,98% 22 530 121 737,86 12,72% 18 185 561,85 0,44%

Źródło: http://www.poig.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/Strony/default.aspx

Nie  powinno  dziwić  niskie  zainteresowanie  działaniem  4.5.  Jak  pokazują  statystyki 

beneficjenci narzekają na wyśrubowane warunki formalne do spełnienia. Poza tym specyfika 

działania dotyczy projektów dużych zgłaszanych głównie przez inwestorów zagranicznych, 

co wiąże się także z konkurencyjnymi  ofertami z innych krajów. Widząc to zaplanowano 

zmiany w tym działaniu, o których szerzej napiszę w następnym artykule.

Największe zainteresowanie dotyczy działań 4.4. i 4.1. Działanie 4.4 adresowane jest do firm, 

które  wdrażają  nowe  rozwiązania  –  tak  więc  warunki  dotyczą  najszerszego  kręgu 

potencjalnych  beneficjentów.  Działanie  4.1  wiąże  się  często  z  kontynuacją  projektów 

realizowanych w ramach pierwszej osi – działania 1.4 -  „Wsparcie projektów celowych”.

Włodzimierz Żak
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