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Inteligentny Rozwój  
Informacja prasowa, 13 lutego 2015 r. 

 – Dzięki środkom Programu Inteligentny Rozwój naukowcy i przedsiębiorcy zyskają nowe możliwości 
prowadzenia wspólnych przedsięwzięć. Z efektów tej współpracy za kilka lat będzie mógł skorzystać każdy 
z nas – podkreśliła minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak.  

PO IR jest drugim pod względem budżetu programem na lata 2014-2020 i największym w Unii Europejskiej 
programem finansujący badania, rozwój oraz innowacje. Na jego realizację przeznaczono ok. 8,6 mld euro 
z Funduszy Europejskich, tj. ponad 36 mld zł. Najważniejszym jego założeniem jest dofinansowanie projektów 
badawczo-rozwojowych prowadzonych przez przedsiębiorców – samodzielnie lub we współpracy z sektorem 
nauki – oraz wdrożenia ich wyników na rynek.  

– Zgodnie z hasłem przewodnim PO IR, którym jest wsparcie projektów od pomysłu do rynku, dofinansowany 
zostanie cały proces powstawania innowacji: od fazy tworzenia się pomysłu, poprzez etap prac badawczych 
(w tym przygotowanie prototypu) aż po wprowadzenie go na rynek – powiedziała minister Wasiak. Dodała, że 
preferowane będą przedsięwzięcia wpisujące się w tzw. inteligentne specjalizacje, tj. wybrane dziedziny 
gospodarki i nauki, stanowiące potencjał rozwojowy kraju i regionów.  

Środki programu przyczynią się do rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki, przede wszystkim poprzez 
zwiększanie nakładów na B+R ponoszonych przez przedsiębiorstwa. Podejmowane działania, skoncentrowane 
będą głównie na wzmocnieniu powiązań między biznesem a nauką, a tym samym na zwiększeniu stopnia 
komercjalizacji wyników prac B+R w kraju i ich praktycznego wykorzystania w gospodarce, a także na wsparciu 
i rozwoju innowacyjności firm. – Fundusze PO IR przyczynią się do powstania dobrych praktyk i trwałych 
mechanizmów współpracy świata nauki i biznesu, która leży u podstaw przełomowych i konkurencyjnych 
rozwiązań – podkreśliła szefowa resortu. 

Finansowanie kierowane będzie również do firm korzystających z usług świadczonych przez instytucje 
otoczenia biznesu (w szczególności takich jak parki naukowo-technologiczne czy centra transferu technologii), 
a także z usług jednostek naukowych, prowadzących prace B+R na zlecenie przedsiębiorstw. Wsparcie tego 
typu zostanie indywidualnie dostosowane do potrzeb firm oraz będzie modelowane w oparciu o sygnały 
płynące z rynku. Wybrane instrumenty PO IR adresowane będą do przedsiębiorstw planujących rozszerzyć 
swoją działalność poza granice kraju oraz współpracujących w zakresie transferu technologii, także 
z partnerami zagranicznymi. Część pieniędzy zostanie przeznaczona na działania, których realizacja wzmocni 
pozycję polskiej nauki na arenie międzynarodowej. 

Poszczególne obszary wsparcia określone zostały w ramach 5 osi priorytetowych  
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1) Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa – ok. 3,85 mld euro z polityki spójności (44,69 
proc. budżetu programu): 

 przykładowe typy projektów: przedsięwzięcia B+R realizowane przez firmy, sektorowe programy 
B+R realizowane przez konsorcja naukowo-przemysłowe oraz prace B+R prowadzone z udziałem 
funduszy kapitałowych. 

2) Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw – ok. 1,04 mld euro z Funduszy 
Europejskich (12,11 proc. budżetu programu ): 

 przykładowe typy projektów: tworzenie warunków infrastrukturalnych dla prowadzenia 
działalności B+R przez przedsiębiorstwa, wsparcie rozwoju otwartych innowacji, proinnowacyjne 
usługi dla MŚP świadczone przez instytucje otoczenia biznesu, wsparcie ochrony własności 
przemysłowej firm, bony na innowacje dla MŚP na sfinansowanie współpracy z jednostkami 
naukowymi. 

3) Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach – ok. 2,2 mld euro ze środków UE (25,55 proc. budżetu 
programu): 

 przykładowe typy projektów: wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, kredyt na innowacje 
technologiczne, fundusz gwarancyjny dla wsparcia innowacyjnych firm, wsparcie przedsiębiorstw 
przez fundusze typu venture capital, sieci aniołów biznesu oraz fundusze kapitału zalążkowego (we 
wdrażaniu III osi PO IR duże znaczenie będą miały instrumenty finansowe), wsparcie promocji oraz 
internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw.  

4) Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego – ok. 1,22 mld euro z funduszy unijnych (14,20 proc. 
budżetu PO IR):  

 przykładowe typy projektów: finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych, rozwój 
nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki, wsparcie powstawania międzynarodowych 
agend badawczych,  zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R (projekty finansowane w IV 
osi PO IR będą realizowane głównie przez konsorcja jednostek naukowych i naukowo-
przemysłowych); nacisk położony zostanie na dostosowanie wspieranych prac B+R do potrzeb 
gospodarki oraz na zaangażowanie przedsiębiorstw (np. jako członków konsorcjów) w realizację 
projektów. 

5) Pomoc techniczna – 3,45 proc. z Funduszy Europejskich. 
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