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Szanowni Państwo,
We współczesnym świecie rola innowacji jest ogromna. Dziś nikt nie ma wątpliwo-
ści, że to właśnie innowacyjność jest motorem rozwoju nowoczesnych gospodarek. 
Nowe technologie towarzyszą nam na każdym kroku. Poprawiają jakość naszego 
życia, czyniąc go łatwiejszym. Tworzenie innowacyjnych rozwiązań jest więc kluczo-
wym czynnikiem sukcesu dla rozwoju gospodarki. Przedsiębiorstwa, które oferują 
nowatorskie usługi, produkty czy technologie usprawniające procesy przemysło-
we, wyprzedzają swych konkurentów i zdobywają silniejszą pozycję na rynku. Co 
więcej, ciekawe innowacyjne rozwiązania zdobywają też wielu klientów na rynkach 
zagranicznych i wzbudzają zainteresowanie polskimi produktami na świecie. 

Określenie jasnej i stabilnej perspektywy dla polskiej polityki proinnowacyjnej to 
jeden z priorytetów rządu. Ministerstwo Rozwoju bardzo mocno wspiera rozwój 
gospodarczy Polski, przede wszystkim oparty na nowoczesnych technologiach 
i  szeroko rozumianej innowacyjności. Główne narzędzia dynamizujące rozwój 
Polski przedstawiono w przyjętym przez rząd „Planie na Rzecz Odpowiedzialne-
go Rozwoju”. Zakłada on pomoc w rozwoju firm, zwiększeniu ich produktywności 
i ekspansji zagranicznej oraz równomierny rozwój całego kraju. Znaczący wpływ na 
jego efekt ma mieć większa liczba inwestycji, większe nakłady na innowacje oraz 
lepsza współpraca nauki i biznesu. 

W realizację „Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” wpisują się Fundusze 
Europejskie, które napędzają inwestycje w polskich firmach i instytucjach. Szcze-
gólnie wspierane są współpraca biznesu z uczelniami i jednostkami naukowymi. 
W ciągu najbliższych 5 lat zostanie na ten cel przeznaczonych ponad 15 mld euro 
środków europejskich. Pieniądze na realizację proinnowacyjnych projektów znajdą 
się przede wszystkim w Programie Inteligentny Rozwój. To największy program fi-
nansujący badania i rozwój. Środki są dostępne także w programach regionalnych 
oraz Programie Polska Wschodnia. 

Na kolejnych stronach Biuletynu znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczą-
ce instrumentów wsparcia innowacji. Tradycyjnie nie zabraknie również przykładów 
udanych projektów oraz wskazówek jak sięgać po Fundusze Europejskie.

Zapraszam do lektury!

Jadwiga Emilewicz,  
Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie 
Rozwoju
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– Dlaczego Polska nie jest krajem innowa-
cyjnym? 
Sektor biznesu jest w stosunkowo niewielkim 
stopniu zaangażowany w  innowacyjność. 
Zbyt mało wydaje na prowadzenie badań 
naukowych i  w  niewystarczającym stopniu 
je komercjalizuje. Dlatego odstajemy od go-
spodarek silnie rozwiniętych. Z jednej strony 
chcielibyśmy się dalej rozwijać, mieć więcej 

pieniędzy i możliwości, a z drugiej nie osią-
gniemy tego bez innowacyjności, czego skut-
kiem może być wpadnięcie w  tzw. pułapkę 
średniego dochodu. Tylko innowacyjne pro-
dukty, usługi o dużej wartości dodanej, o du-
żych marżach pomogą nam, żebyśmy więcej 
zarabiali i mieli silniejszą, bardziej konkuren-
cyjną gospodarkę. 

Do tej pory woleliśmy kupować gotowe roz-
wiązania za granicą, zamiast bazować na 
krajowych. Stawialiśmy na imitacje, a nie na 
innowacje. Tak było w wielu sektorach naszej 
gospodarki. Również fundusze unijne promo-
wały gotowe technologie, kupowane najczę-
ściej w  innych krajach. Do tej pory nie byli-
śmy wystarczająco innowacyjni, bo w Polsce 
nie ma też skutecznych publicznych zachęt 
w otoczeniu gospodarczym do prowadzenia 
takich działań. 

– Na ile dla polskiego rządu innowacyjność 
jest priorytetem? 
Rozwój innowacyjności polskich firm jest 
jednym z  filarów „Planu na rzecz odpowie-
dzialnego rozwoju”, który w połowie lutego 
przedstawił wicepremier Morawiecki. Plan 
zakłada m.in. przygotowanie przez rząd no-
wej ustawy o  innowacyjności w  pierwszej 
połowie 2017  r., reformę instytutów nauko-
wo-badawczych – tak, aby ich infrastruktu-
ra i zasoby pracowały dla gospodarki oraz 
wdrożenie programu Start in Poland, który 
pozwoli przełamać bariery komercjalizacji 
innowacyjnych rozwiązań stworzonych przez 
start-upy. Chcemy, aby innowacyjność była 
priorytetem nie tylko na poziomie rządowym, 
ale również regionalnym. Do tego będzie-
my chcieli wykorzystać instrumenty praw-
ne, w  tym ulgę inwestycyjną, jak również 

Naszym celem jest 
zrównoważony rozwój
Jerzy Kwieciński, wiceminister rozwoju mówi o potrzebie wspierania 
innowacyjności polskich przedsiębiorstw – zarówno na poziomie rządowym, 
ale również regionalnym. Podkreśla, że firmy muszą mieć dobre warunki do 
kreowania i rozwoju innowacji. W ich stworzeniu pomogą m.in. fundusze unijne.

Jerzy Kwieciński, wiceminister rozwoju
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uprościć funkcjonowanie przedsiębiorstw. 
Zamierzamy też wprowadzić kategorię inno-
wacyjności do oceny i wyboru wykonawców 
w  zamówieniach publicznych na poziomie 
ustawowym. Celem jest wzrost udziału na-
kładów na B+R w PKB z 0,8% obecnie do 
2% w 2020 roku.

– Jakie jeszcze instrumenty wsparcia inno-
wacji znajdują się w Planie na rzecz odpo-
wiedzialnego rozwoju?
Polskie firmy muszą mieć dobre warunki do 
rozwoju i tworzenia innowacji. Jeśli otoczenie 
nie będzie krępować ich wzrostu, możemy 
doczekać się globalnych czempionów. Moż-
liwe działania w  tym obszarze to m.in. uła-
twienie startu przedsiębiorcom, promowanie 
prac badawczo-wdrożeniowych, deregulacja 
działalności gospodarczej, przygotowanie 
Konstytucji Biznesu czy wprowadzenie zasad 
sukcesji jednoosobowych firm. 

– Co z młodymi firmami – na jakie wsparcie 
mogą one liczyć?
Chcemy, by Polska za 10 lat była postrze-
gana jako kraj start-upów. Jednym z pięciu 
filarów „Planu na rzecz odpowiedzialnego 
rozwoju” jest rozwój innowacyjnych firm. 
Projekt Start In Poland to jego ważna część. 
Ma on pomóc startupom w uzyskaniu kapi-
tałowego i merytorycznego wsparcia dzięki 
współpracy z dużymi polskimi firmami takimi 
jak np. spółki Skarbu Państwa. Potrzebuje-
my konkretnego wsparcia publicznego na 
dalsze etapy rozwoju, tak by pomóc młodym 
przedsiębiorcom nie tylko rozpoczynać dzia-
łania, ale także rosnąć i budować własny ka-
pitał. Badania pokazują, że firmy wysokiego 
wzrostu przyczyniają się w bardzo znaczący 
sposób do tworzenia nowych miejsc pracy, 
zwiększenia konkurencyjności i innowacyjno-
ści gospodarek, a w konsekwencji do wzro-
stu gospodarczego. 

Młodzi ludzie już mogą zgłaszać swoje pomy-
sły na innowacyjny biznes do Platform star-
towych, które oferują kompleksowe wsparcie 
dla tworzenia i rozwoju młodych firm w Polsce 
Wschodniej. Autorzy najlepszych koncepcji 
otrzymają przede wszystkim pakiet bezpłat-
nych i „szytych na miarę” usług niezbędnych 
do tego, by pomysł zaowocował wprowadze-
niem na rynek innowacyjnych produktów lub 
usług. Powstałe start-upy będą mogły następ-
nie starać się nawet o 800 tys. zł na rozwój 
swojej działalności.

– Jak Fundusze Europejskie z nowej puli 
mają wspierać innowacyjne projekty?
Po to, żeby przekierować gospodarkę na tory 
innowacyjności, planujemy sięgnąć po fun-
dusze unijne, które mamy w krajowych i re-
gionalnych programach operacyjnych na lata 
2014-2020 oraz w znacznie większym stopniu 
zmobilizować kapitał prywatny. Chcemy rów-
nież skoordynować działania instytucji, które 
się tym zajmują. Zależy nam także, żeby na 
poziomie regionalnym instytucje, które do 
tej pory zajmowały się rozwojem przedsię-
biorczości, zrobiły następny krok i  zajmo-
wały się także wspieraniem innowacyjności. 
Fundusze unijne będą istotnym, ale nie je-
dynym, źródłem wsparcia innowacyjności 
polskiej gospodarki. W  ciągu najbliższych 
5  lat, w  ramach krajowych i  regionalnych 
programów operacyjnych zostanie na ten cel 
przeznaczonych ponad 15 mld euro środków 
europejskich.

– Jakie flagowe branże będą szczególnie 
wspierane? 
Realizujemy unijne koncepcje wspierania 
branż, które są najbardziej przyszłościowe. 
Chodzi tu o  tzw. inteligentne specjalizacje. 
Mamy je na poziomie krajowym, ale także 
na regionalnym. Należy przy tym pamiętać, 
że identyfikacja obszarów prorozwojowych 
to proces ciągły. Nie zostały one zatem okre-
ślone raz na zawsze. Nie chcemy jednak, by 
działalność innowacyjna koncentrowała się 
wyłącznie w głównych centrach. Naszym ce-
lem jest zrównoważony rozwój. 

– Czy zmieni się filozofia wspierania pro-
jektów innowacyjnych w  porównaniu do 
perspektywy 2007-2013?
Duży nacisk położymy na stymulowanie na-
kładów przedsiębiorstw na działalność ba-
dawczo-rozwojową. Ze środków europejskich 
finansowane będą nie tylko badania, ale także 
wdrożenie ich wyników w działalności firmy. 
Ważnym elementem polityki innowacyjnej jest 
stymulowaniu współpracy biznesu i  nauki. 
Dzięki takiej współpracy badania realizowane 
przez polskich naukowców w lepszym stop-
niu będą odpowiadały na potrzeby gospodar-
ki, a tym samym ich wyniki będą nabywane 
i  wykorzystywane przez przedsiębiorstwa 
w  realnej gospodarce. Teraz stawiamy na 
kreowanie innowacji, czyli rozwijanie nowych 
pomysłów od etapu badań. 

– Dziękujemy za rozmowę.
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Poprawa poziomu innowacyjności gospodarki 
jest jednym z priorytetów polskiej polityki roz-
woju, a także unijnej strategii Europa 2020 r. 
Nacisk położony jest przede wszystkim na tzw. 
„inteligentny wzrost”, czyli taki, który w więk-
szym stopniu opiera się na wiedzy, dąży do 
tworzenia nowych rozwiązań i produktów, nie 
zaś odtwarzania technologii już istniejących. 

Zebraliśmy szereg doświadczeń korzystając 
z funduszy unijnych w latach 2007-2013. Dla-
tego inwestując nową pulę środków wpro-
wadzono także nowe lub poprawione instru-
menty, służące zapewnieniu inteligentnego 
wzrostu. Będą one dostępne przede wszyst-
kim w programie Inteligentny Rozwój, a także 
w regionalnych programach operacyjnych. 

Wiele sposobów
Głównym źródłem wsparcia innowacji w  la-
tach 2014-2020 będzie program Inteligentny 
Rozwój (PO IR). Środki programu, czyli ponad 
8,5 mld euro, trafią do przedsiębiorców (za-
równo małych i średnich, jak i dużych firm), 
jednostek naukowych, szkół wyższych, a tak-
że instytucji wspierających prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej. Po dofinansowanie 
mogą również sięgnąć konsorcja naukowe 
oraz platformy technologiczne. W  dalszym 
ciągu na wsparcie z  funduszy europejskich 
mogą też liczyć klastry. 

Fundusze przyczynią się do rozwoju innowa-
cyjności polskiej gospodarki. „Innowacyjność” 
jest jednak trudno definiowalnym pojęciem. 
Dlatego warto wcześniej upewnić się czy nasz 
pomysł na projekt wpisuje się w  koncepcję 
wsparcia w programach unijnych. Z pomocą 
może przyjść artykuł, opublikowany na ła-
mach naszego biuletynu, który zawiera defini-
cję innowacyjności, biorąc pod uwagę kryteria 

wyboru projektów w  programie Inteligentny 
Rozwój. Inny aspekt tego pojęcia poruszony 
został z kolei w materiale poświęconym wspar-
ciu innowacji społecznych, np. w obszarze in-
tegracji społecznej, zdrowia czy rynku pracy.

Na wszystkich etapach
Od pierwszej idei, aż do momentu wprowa-
dzenia nowego produktu na rynek – takie 
kompleksowe podejście przyświeca wspar-
ciu z PO IR. Sam pomysł, nowy produkt lub 
ulepszenie rozwiązań już wykorzystywanych 

Innowacje na 
pierwszym planie
Środki unijne stwarzają dodatkowe szanse na rozwój innowacyjnych firm, a także 
współpracę przedsiębiorców oraz jednostek naukowo-badawczych. 

FE przeznaczają środki m.in. na projekty 
badawcze, obejmujące wyposażenie 
laboratoriów, czy ochronę patentową 
efektów badań. Fot. Selvita
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w przedsiębiorstwie – o  tego typu wsparcie 
można ubiegać się w programie. Warunkiem 
jest jednak późniejsze wdrożenie wyników na-
szego projektu. 

Najważniejszymi elementami wsparcie będą 
działania finansujące prowadzenie prac ba-
dawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa. 
PO IR przewiduje też wsparcie projektów 
obejmujących wdrożenie wyników prac B+R 
zrealizowanych przez firmy. To jednak nie 
wszystko, co program ma do zaoferowania.

Przedsiębiorstwa typu start-up mogą sięgnąć 
m.in. po pożyczki, pomoc ze strony inwesto-
rów wspierających obiecujące pomysły bizne-
sowe (tzw. aniołów biznesu), czy instrumenty 
wsparcia z wykorzystaniem funduszy venture 
capital. PO IR to również szansa dla firm, któ-
re chcą finansować swój rozwój poprzez gieł-
dę – ze środków programu możliwe jest np. 
sfinansowanie usług doradczych oraz analiz 
rynkowych.

Fundusze europejskie ułatwią rodzimym 
przedsiębiorcom zdobywanie rynków świato-
wych, m.in. poprzez dofinansowanie działań 
mających zwiększyć obecność polskich firm 
zagranicą, a także udziału w branżowych wy-
darzeniach promocyjnych lub programach 
promocji gospodarczej. 

W  programie dostępne są również środki 
na rozwój kadr sektora B+R w przedsiębior-
stwach, ale nie tylko. O środki na realizację 
projektów badawczych mogą ubiegać się 
również jednostki naukowe. Poza silnie ak-
centowanym wątkiem współpracy sektora 
nauki i przedsiębiorstw, w tym obszarze na-
cisk położony jest również na wsparcie dla 
studentów i osób na wczesnym etapie kariery 
naukowej, a także współpracę zagraniczną. 

W latach 2014-2020 w pewnym zakresie zo-
stanie również wsparta infrastruktura B+R 
przedsiębiorców i jednostek naukowych. Pro-
gram Inteligentny Rozwój wspomaga też po-
wstawanie międzynarodowych agend badaw-
czych, angażujących wybitnych specjalistów 

z Polski i zagranicy, prowadzących badania 
naukowe oraz prace rozwojowe.

PO IR wspiera również instytucje otoczenia 
biznesu, które w celu wsparcia wdrożenia in-
nowacji w mikro, małych i średnich przedsię-
biorstwach, dostarczają im proinnowacyjnych 
usług o  charakterze doradczym lub szko-
leniowym, a  także udostępniają przestrzeń 
biurową czy umożliwiają dostęp do banków 
danych, laboratoriów itp.

Przy tak szerokim spektrum działania przydat-
ny może okazać się przewodnik, który znajdą 
Państwo w biuletynie. Dowiemy się z niego 
m.in., po jakiego rodzaju wsparcie można się-
gnąć w ramach programu Inteligentny Rozwój. 

Innowacje w regionach
Kolejnym istotnym źródłem wsparcia skupia-
jącego się na innowacyjności polskich przed-
siębiorstw są programy regionalne, w ramach 
których środki zostaną przeznaczone zarów-
no na inwestycje, jak i  rozwój kadr – przy 
wsparciu regionalnych inteligentnych spe-
cjalizacji, tj. kluczowych obszarów pozwala-
jących na wykorzystanie regionalnych poten-
cjałów rozwojowych.

Niezależnie od programów regionalnych, do-
stępne jest również wsparcie dla pięciu wy-
branych województw, w  ramach programu 
Polska Wschodnia. Mikro, mali i średni przed-
siębiorcy z  lubelskiego, podkarpackiego, 
podlaskiego, świętokrzyskiego oraz warmiń-
sko-mazurskiego mogą liczyć m.in. na wspar-
cie inwestycji początkowych i prowadzących 
do stworzenia innowacyjnych produktów, 
dzięki wdrożeniu własnych lub nabytych wy-
ników prac badawczo-rozwojowych. 

Przyszli beneficjenci mogą również skorzy-
stać z możliwości ubiegania się o wsparcie 
dla innowacji, przewidywanych w  progra-
mach w ramach Europejskiej Współpracy Te-
rytorialnej, w których uczestniczy Polska. 

Maciej Kolczyński

Więcej informacji na temat wspierania innowacyjności znajdziesz również w broszurze „Fundusze Europejskie na 
innowacje. Przewodnik po ofercie Funduszy Europejskich dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”. Elektro-
niczną wersję tej oraz innych publikacji możesz pobrać ze strony: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/publikacje. 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl/publikacje
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Na nowatorskie projekty wyłonione w konkur-
sach „szybkiej ścieżki” Programu Inteligentny 
Rozwój NCBR przeznaczy do 2020 roku łącz-
nie 1,9 mld euro. 

Czym jest „innowacyjność” w kontekście ba-
dań i rozwoju? Jakie wnioski aplikacyjne za-
sługują na miano „innowacyjnych” i  jak się 
je weryfikuje? Łukasz Jasek, dyrektor Działu 
Programowania i  Projektów Systemowych 
w NCBR, rozwiewa wszelkie wątpliwości.

– Jakiej innowacyjności poszukuje NCBR 
w programie „szybka ścieżka”?
Określamy ją jako „innowacyjność twardą”, 
dotyczącą badań przemysłowych i prac roz-
wojowych, nowych produktów i nowych pro-
cesów. Chcielibyśmy, żeby wnioskodawcy 
zgłaszali się do nas wyłącznie z nowatorskimi 
projektami. Rozumiemy, że trudno jest wpaść 
na coś, czego dotychczas nikt nie wymyślił, 
ale nie jest to niemożliwe. Przykładem produk-
tu, którego wcześniej nie było, a dziś odnosi 
ogromny komercyjny sukces jest np. smartfon.

– Innowacyjność produktowa odnosi się 
tylko do całkiem nowych wynalazków?

Może dotyczyć także ulepszenia już istnieją-
cego rozwiązania. To innowacja, która spra-
wia, że wcześniej wymyślony produkt nabiera 
cech wyróżniających go od innych – jest wy-
raźnie lepszy, szybszy, wydajniejszy, spełnia-
jący więcej funkcji, oszczędniejszy, bardziej 
optymalny pod względem rozmiaru, itd.

– Jak ocenić, czy produkt rzeczywiście jest 
pionierski?

Niestety nie istnieje baza osiągnięć i wynalaz-
ków, z którą można by łatwo porównać, co już 
zostało wymyślone, a co jest zupełnie nowa-
torskie. Nie ma też uniwersalnej, zdefiniowa-
nej granicy pomiędzy ciekawymi pomysłami 
przedsiębiorców a „innowacyjnością twardą”. 
Innowacyjność występuje w  nieskończonej 
liczbie konfiguracji, dlatego polegamy przede 
wszystkim na wiedzy i opinii ekspertów. Przy-
kładamy bardzo dużą wagę do tego, kto we-
ryfikuje wnioski, szczególnie na etapie spo-
tkań panelowych.

– „Szybka ścieżka” jest pierwszym instru-
mentem, w  którym wprowadzono panele 
eksperckie. Jak to rozwiązanie wpłynęło 
na proces oceny projektów?
Jestem przekonany, że poprzez włączenie 
ekspertów do procedury poprzeczka została 
zawieszona jeszcze wyżej. Na panelu spoty-
kają się dwie strony: ta proponująca projekt, 
starająca się o dofinansowanie oraz ta, która 
projekt ma zaakceptować i wesprzeć finan-
sowo. To sprawia, że jakość oceny znacznie 
wzrosła w porównaniu z konkursami poprzed-
niej perspektywy finansowej. W  aktualnym 
naborze do „szybkiej ścieżki” wnioskodaw-
ca odpowiada na pytania specjalistów i musi 
obronić swój pomysł, skonfrontować go 
z ludźmi, którzy mają ogromne doświadcze-
nie w prowadzeniu projektów.

– Kim są ci eksperci?
To przedstawiciele różnych środowisk. W za-
leżności od specyfiki projektu zapraszamy 
m.in. biotechnologów, chemików, umysły ści-
słe o  kierunkowym wykształceniu technicz-
nym. W  panelach zasiadają także eksperci 

Innowacyjny, 
czyli jaki?
Stworzony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) mechanizm 
wsparcia „szybka ścieżka” odmienił sposób finansowania prac badawczo
rozwojowych w sektorze prywatnym. Skracając proces oceny projektów 
do nawet 60 dni, NCBR spełnił postulat przedsiębiorców, którzy podkreślali, 
że to m.in. czas przesądza o zdobyciu przewagi konkurencyjnej. 

Łukasz Jasek, 
dyrektor Działu 
Programowania 
i Projektów 
Systemowych 
w NCBR



7Fundusze Europejskie w Polsce

Fundusze Europejskie na innowacje

finansowi od lat zajmujący się prowadze-
niem projektów technologicznych czy też 
inwestowaniem w spółki o  tym charakterze. 
Część z  nich ma ponadto doświadczenie 
zagraniczne.

– Z  jakimi błędami we wnioskach najczę-
ściej spotykają się osoby, które je oceniają?
Podczas rozstrzygania poprzednich konkur-
sów „szybkiej ścieżki” na wiele błędów na-
tknęliśmy się już przy pierwszym etapie oce-
ny. Niektóre zgłaszane projekty w ogóle nie 
miały związku z badaniami przemysłowymi, 
pracami rozwojowymi ani innowacjami pro-
duktowymi i procesowymi, więc na wstępie 
musieliśmy je odrzucić. Często wnioski nie 
spełniały kilku z tych najistotniejszych warun-
ków jednocześnie. Cenimy wszelkie innowa-
cje, ale te marketingowe czy organizacyjne 
nie kwalifikują się do „szybkiej ścieżki” PO IR.

– Jak można uniknąć błędów przy aplikacji?
Szybka ścieżka jest konkursem horyzontal-
nym, obejmującym niemal każdą technolo-
gię. Jednak potencjalni beneficjenci powinni 

dobrze przemyśleć, czy ich pomysł na pewno 
dotyczy prac B+R, czy może jest projektem 
inwestycyjnym, mającym na celu np. zakup 
nowoczesnych maszyn i małych laboratoriów.

– Co w dłuższej perspektywie czasu może 
dać „szybka ścieżka”?
Wszyscy w Centrum chcielibyśmy, żeby ten 
program przyczynił się w  jakimś stopniu do 
zmiany wizerunku Polski. By była postrzega-
na nie jako państwo taniej siły roboczej czy 
surowców, a w którym firmy technologiczne 
stanowią znaczną część gospodarki. Konku-
rencja jest duża, ale Polacy są naprawdę do-
brzy w biotechnologii, druku 3D, informatyce, 
więc możemy być krajem, który przyczynia 
się do rozwoju technologicznego na świecie.

– Dziękujemy za rozmowę.

Fot.: Robert Gardziński, Rzeczpospolita

Program Inteligentny Rozwój 
Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez 
przedsiębiorstwa” – tzw. „szybka ścieżka”

 ■ Opis: Poddziałanie wspiera prowadzenie przez przedsiębiorców projektów obejmujących badania 
przemysłowe i prace rozwojowe albo tylko prace rozwojowe.
 ■ Wnioskodawcy: przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe, mikro); nie przewidziano udziału konsorcjów.
 ■ Poziom wsparcia: W zależności od wielkości przedsiębiorstwa:
• 5070% kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych,
• 5045% kosztów kwalifikowalnych w przypadku prac rozwojowych.

Intensywność wsparcia może zostać zwiększona o 15 p. proc., ale nie więcej niż do 80% kosztów kwalifiko-
walnych, w przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych.

 ■ Wymagania: 
•  projekt musi mieć charakter badawczy, tzn. obejmować badania przemysłowe i prace rozwojowe 

albo tylko prace rozwojowe,
•  tematyka projektu musi wpisywać się w Krajową Inteligentną Specjalizację,
•  w wyniku projektu musi powstać innowacja produktowa lub procesowa, 
•  rezultat projektu musi się cechować nowością przynajmniej w skali polskiego rynku, w przypadku 

dużych przedsiębiorstw musi to być nowość w skali światowej,
•  projekt musi zakładać wdrożenie wyników prac B+R,
•  projekt musi być uzasadniony ekonomicznie (opłacalny),
•  w przypadku dużych przedsiębiorstw, w trakcie realizacji projektu lub w okresie jego trwałości musi 

wystąpić efekt dyfuzji poprzez nawiązanie współpracy z MŚP, organizacją pozarządową lub organizacją 
prowadząca badania i upowszechniającą wiedzę.

 ■ Nabory wniosków:
•  4 kwietnia – 29 lipca 2016 r. – konkurs dla MŚP,
• 1 czerwca – 11 lipca 2016 r. – dla dużych przedsiębiorstw,
•  III kwartał 2016 r. – konkurs dla MŚP realizujących projekty w regionach słabiej rozwiniętych.

Więcej informacji: www.NCBR.gov.pl, www.poir.gov.pl

www.NCBR.gov.pl
www.poir.gov.pl
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Od pomysłu do rynku 
Kompleksowe wsparcie na każdym etapie powstawania innowacji – takie 
zadanie realizuje Program Inteligentny Rozwój (PO IR). Biznes może 
wykorzystywać środki z programu na rozwój nowych produktów i usług, 
a następnie ich wprowadzenie na rynek. Nasz przewodnik podpowiada 
przedsiębiorcom, gdzie szukać funduszy na wybrane działania.

Zacznijmy od pomysłów – na nowe produkty i znaczące 
usprawnienia, które można przekształcić w prototypy. 
Jeśli przedsiębiorca potrzebuje środków na ich opra-
cowanie i przeprowadzenie badań, może je uzyskać 
w ramach PO IR.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest takie opra-
cowanie projektu, by była możliwa komercjalizacja jego 
efektów. To oznacza, że w przypadku pozytywnego za-
kończenia przedsięwzięcia konieczne jest wdrożenie 
jego wyników we własnej działalności przedsiębiorcy, 
ich sprzedaż innej firmie, albo też udzielenie licencji.

Finansowanie z PO IR obejmuje też wsparcie projek-
tów istotnych dla rozwoju poszczególnych działów 
gospodarki. Przedsięwzięcia takie są realizowane w ra-
mach tzw. programów sektorowych, kierowanych do 

przedsiębiorstw z danej branży. Przykładowo, branża 
chemiczna może korzystać z dofinansowania w ramach 
programu sektorowego „INNOCHEM”, lotnicza środki 
na rozwój znajdzie w  programie „INNOLOT”, z  kolei 
„INNO MED” wspiera firmy na rynku medycznym.

1. Koncepcja

GDZIE SZUKAĆ DOFINANSOWANIA?
■  Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe 

i prace rozwojowe realizowane przez 
przedsiębiorstwa

■  Poddziałanie 1.1.2 Prace B+R związa-
ne z wytworzeniem instalacji pilotażowej/
demonstracyjnej

■  Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R

Instrumenty PO IR zostały zaprojektowane w taki spo-
sób, aby wspierać współpracę nauki i biznesu. Dzięki 
środkom unijnym właściciele mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw mogą łatwiej realizować projekty po-
legające na wprowadzeniu na rynek nowych lub zna-
cząco ulepszonych produktów, towarów lub usług, bę-
dących wynikiem badań prowadzonych samodzielnie 
przez przedsiębiorcę lub zleconych. Co ważne, pre-
miowane będą te projekty, w których wdrażany produkt 
będzie charakteryzował się nowością w porównaniu do 
rodzimych rozwiązań funkcjonujących do tej pory na 
rynku krajowym.

Jednym z  instrumentów PO IR finansujących wpro-
wadzenie na rynek nowej technologii jest sprawdzo-
ny w  poprzedniej perspektywie finansowej kredyt 

technologiczny. To wsparcie polegające na spłacie – 
w formie tzw. premii technologicznej – części kredytu, 
który został udzielony przedsiębiorcy na realizację inno-
wacyjnej inwestycji technologicznej przez bank komer-
cyjny. W latach 2014-2020 działanie będzie realizowane 
pod nazwą „Kredyt na innowacje technologiczne”.

2. Rynek

GDZIE SZUKAĆ DOFINANSOWANIA?
■  Podziałanie 3.2.1 Badania na rynek
■  Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje 

technologiczne
■  Poddziałanie 3.2.3 Fundusz gwarancyjny 

wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw
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Środki PO IR pomagają również w utworzeniu lub roz-
budowie laboratoriów, zakupie sprzętu czy technologii – 
w zakresie niezbędnym dla realizacji badań. Z dofinan-
sowania skorzystać mogą zarówno przedsiębiorcy, jak 
i jednostki naukowe. W przypadku przedsiębiorstw zna-
czenie przy ocenie takich projektów ma m.in. doświad-
czenie, zdolności firmy do realizacji badań, czy udział 
nakładów na działalność badawczą w całkowitych na-
kładach inwestycyjnych firmy. Jednostki naukowe będą 
konkurowały o środki na realizację inwestycji z tzw. Pol-
skiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej – to lista 
ponad 50 najważniejszych inwestycji w infrastrukturę, 

która będzie kluczowa dla rozwoju badań naukowych 
w naszym kraju. Z wyposażenia tych ośrodków badaw-
czych będą mogły korzystać w przyszłości również inne 
podmioty, np. przedsiębiorstwa.

3. Infrastruktura badawcza

GDZIE SZUKAĆ DOFINANSOWANIA?
■  Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji 

w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
■  Działanie 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury 

badawczej sektora nauki

4. Otoczenie

Złożoność nowoczesnych rozwiązań to często wyzwa-
nie dla przedsiębiorców, którzy nie zawsze mają wiedzę 
wymaganą do zaplanowania wszystkich etapów projek-
tu. W tej sytuacji bardzo pomocne staje się wsparcie 
świadczone przez jednostki naukowe czy instytucje 
otoczenia biznesu, które np. wykonują badania, eks-
pertyzy czy projekty wzornicze.

Do efektywnej współpracy przedsiębiorstw z jednost-
kami naukowymi zachęcać mają „Bony na innowa-
cje”, które pokryją część kosztów opracowania przez 
jednostkę naukową dla firmy nowego lub znacząco 
ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub 
nowego projektu wzorniczego. Tutaj także premiowane 
są te projekty, które przewidują wdrożenie rezultatów 
prac badawczo-rozwojowych. 

Przedsiębiorstwa będące członkami krajowych klastrów 
kluczowych mogą również liczyć na kompleksowe usłu-
gi, w tym usługi doradcze, wspierające wprowadzanie 
na rynki zagraniczne produktów firmy zrzeszonych 

w  klastrze, z  naciskiem na produkty zaawansowane 
technologicznie. Dofinansowane mogą być też dzia-
łania związane z tworzeniem sieci kontaktów, wymia-
ną wiedzy z  partnerami zagranicznymi, współpracą 
międzynarodową. 

Warto nadmienić, że współfinansowane są także pro-
jekty mające na celu zapewnienie wynalazkom ochrony 
patentowej.

GDZIE SZUKAĆ DOFINANSOWANIA?
■  Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi 

IOB dla MŚP
■  Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP
■  Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie 

Krajowych Klastrów Kluczowych
■  Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności 

przemysłowej

5. Wiedza

Dostęp do wiedzy i informacji o nowych technologiach 
jest podstawą szybkiego rozwoju. Środki z Programu 
Inteligentny Rozwój sfinansują rozwój „banku techno-
logii”, realizowanego zgodnie z podejściem open inno-
vation. U podstaw idei otwartych innowacji leży założe-
nie, że to współpraca, a nie tradycyjne wyprzedzanie 
konkurencji, może stanowić o  sukcesie rynkowym. 
Zgromadzone w banku patenty, licencje, wiedza będą 
dostępne dla przedsiębiorców, którzy będą mogli je 
zakupić i wdrażać w swoich projektach. Małe i średnie 

firmy będą mogły wnioskować o  dofinansowanie na 
nabycie np. patentów, licencji, know-how umieszczo-
nych w bazie przez duże przedsiębiorstwa czy jednost-
ki naukowe.

GDZIE SZUKAĆ DOFINANSOWANIA?
■  Działanie 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie 

transferu technologii
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Niewiele jest polskich marek o charakterze globalnym – 
a stworzenie takiej, która będzie operować na rynkach 
zagranicznych jest marzeniem wielu przedsiębiorców. 
Środki PO IR pomogą w realizacji takich planów.

Przedsiębiorstwa prowadzące działalność eksportową 
oraz posiadające markę produktową, która ma szansę 
stać się marką rozpoznawalną na rynkach zagranicz-
nych, będą mogły skorzystać z różnych, indywidualnie 
dopasowanych narzędzi wsparcia w zakresie umiędzy-
narodowienia swojej działalności. Ważne jest też pro-
mowanie i budowanie pozytywnego wizerunku rodzi-
mej gospodarki – stąd finansowanie przedstawicielom 
wybranych branż udziału w  targach, wystawach czy 

imprezach promocyjnych, a także działania promujące 
markę polskiej gospodarki za granicą.

W podbijaniu i zdobywaniu nowych zagranicznych ryn-
ków naszym przedsiębiorcom oferującym innowacyjne 
usługi pomagają Polskie Mosty Technologiczne. W ich 
ramach firmy ze strategicznych branż mogą liczyć na 
pomoc w ekspansji w krajach, które zostały ocenione 
jako najbardziej obiecujące dla polskiego biznesu. 

6. Ekspansja

GDZIE SZUKAĆ DOFINANSOWANIA?
■  Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji 

marek produktowych – Go to Brand.PL

Powodzenie każdego projektu uzależnione jest nie tylko 
od infrastruktury i technologii, ale również ludzi. Dlatego 
ze środków PO IR wspierane są projekty zwiększające 
potencjał kadr sektora B+R. Program TEAM na przy-
kład sfinansuje zespołowe projekty wybitnych naukow-
ców z całego świata, prowadzone w jednostkach na-
ukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce z udziałem 
partnera zagranicznego. HOMING natomiast wesprze 
przełomowe projekty wybitnie utalentowanych naukow-
ców pochodzenia polskiego, powracających do kraju. 

Do dyspozycji badaczy będą też inicjatywy POWROTY, 
First TEAM i TEAM TECH. Granty i stypendia w ramach 
wymienionych programów rozdzieli Fundacja na rzecz 
Nauki Polskiej.

7. Kadry

GDZIE SZUKAĆ DOFINANSOWANIA?
■  Działanie 4.4 Zwiększanie potencjału kadrowe-

go sektora B+R 

Arkadiusz Kaczanowski

Start-upy i spin-offy będą wspierane przez PO IR, ale 
nie bezpośrednio. Środki przeznaczone na rozwój mło-
dego biznesu (prawie 10% środków PO IR) opartego na 
innowacyjnych pomysłach będą rozdysponowywane 
m.in. w  formie instrumentów zwrotnych przez wybra-
nych do tego celu pośredników. Będą oni wyszukiwać 
ciekawe przedsięwzięcia biznesowe i badawcze, które 
mają w sobie potencjał do rozwoju i sukcesu. Start-upy 
mogą liczyć na wsparcie aniołów biznesu czy funduszy 
venture capital. Zaś bardziej rozwinięte firmy – na po-
moc w pozyskiwaniu środków m.in. na giełdzie, New-
Connect, zagranicznych rynkach regulowanych, czy na 
rynku dłużnym Catalyst, a także na pożyczki na rozwój 
nowych pomysłów.

8. Młody biznes

GDZIE SZUKAĆ DOFINANSOWANIA?
■  Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie projektów 

badawczo -rozwojowych w fazie preseed przez 
fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa

■  Poddziałanie 1.3.2 Publiczno-prywatne wsparcie 
prowadzenia prac badawczo-rozwojowych 
z udziałem funduszy kapitałowych – BRIdge VC

■  Poddziałanie 3.1.1 Inwestycje w innowacyjne 
start-upy – Starter

■  Poddziałanie 3.1.2 Inwestycje grupowe aniołów 
biznesu w MŚP – BizNest

■  Poddziałanie 3.1.3 Fundusz Pożyczkowy 
Innowacji

■  Poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie 
do rynku kapitałowego – 4 Stock
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Aktualny harmonogram konkursów na 2016 r. znajdziesz na stronie programu: www.poir.gov.pl

Poddziałanie 1.3.1  Wsparcie projektów 
badawczo‑rozwojowychw faziepreseedprzez
funduszetypuproofofconcept–BRIdgeAlfa

 ■ ogłoszenie konkursu: 4 kwietnia 2016 r.
 ■ nabór wniosków: 4 maja – 19 maja 2016 r.

Poddziałanie 4.1.1 Strategiczneprogramy 
badawczedlagospodarki–ProgramSynthos

 ■ ogłoszenie konkursu: 19 maja 2016 r.
 ■ nabór wniosków: 20 czerwca – 20 lipca 2016 r.

Działanie 1.2 SektoroweprogramyB+R 
ProgramINNOSTAL

 ■ ogłoszenie konkursu: 28 kwietnia 2016 r.
 ■ nabór wniosków: 1 czerwca – 29 czerwca 2016 r.

Poddziałanie 3.2.2 Kredytnainnowacje
technologiczne

 ■ ogłoszenie konkursu: 1 czerwca 2016 r.
 ■ nabór wniosków: lipiec – wrzesień 2016 r.

Działanie 1.2 SektoroweprogramyB+R 
ProgramINNOTEXTILE

 ■ ogłoszenie konkursu: 15 marca 2016 r.
 ■ nabór wniosków: 15 kwietnia – 16 maja 2016 r.

Poddziałanie 2.3.4 Ochronawłasności
przemysłowej

 ■ ogłoszenie konkursu: 15 czerwca 2016 r.
 ■ nabór wniosków: 18 lipca 2016 r. 
– 20 stycznia 2017 r.

Poddziałanie 1.1.1 Badaniaprzemysłowei pra-
cerozwojowerealizowaneprzezprzedsiębiorstwa
Konkursprzeznaczonydladużychprzedsiębiorców

 ■ ogłoszenie konkursu: 28 kwietnia 2016 r.
 ■ nabór wniosków: 1 czerwca – 11 lipca 2016 r.

Poddziałanie 2.3.2 BonynainnowacjedlaMŚP
 ■ ogłoszenie konkursu: 5 maja 2016 r.
 ■ nabór wniosków: 6 czerwca 2016 r. 
– 30 stycznia 2017 r.

Działanie 1.2 SektoroweprogramyB+R 
ProgramGameINN

 ■ ogłoszenie konkursu: 28 kwietnia 2016 r.
 ■ nabór wniosków: 1 czerwca – 29 czerwca 2016 r.

Poddziałanie 3.3.3 WsparcieMŚPw promocji 
marekproduktowych–GotoBrand

 ■ ogłoszenie konkursu: 16 maja 2016 r.
 ■ nabór wniosków: 24 czerwca – 5 sierpnia 2016 r.

Działanie 1.2 SektoroweprogramyB+R 
ProgramINNOSBZ

 ■ ogłoszenie konkursu: 9 maja 2016 r.
 ■ nabór wniosków: 10 czerwca – 11 lipca 2016 r.

Poddziałanie 3.2.1 Badanianarynek
 ■ ogłoszenie konkursu: 27 kwietnia 2016 r.
 ■ nabór wniosków: 1 czerwca – 31 sierpnia 2016 r.

Poddziałanie 1.1.2 PraceB+Rzwiązanez wy-
tworzenieminstalacjipilotażowej/demonstracyjnej

 ■ ogłoszenie konkursu: 6 czerwca 2016 r.
 ■ nabór wniosków: 6 lipca – 12 sierpnia 2016 r.

Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie 
KrajowychKlastrówKluczowych

 ■ ogłoszenie konkursu: 26 października 2015 r.
 ■ nabór wniosków: 30 listopada 2015 r. 
– 9 grudnia 2016 r. 

Poddziałanie 1.1.1 Badaniaprzemysłowe
i pracerozwojowerealizowaneprzez
przedsiębiorstwaKonkursprzeznaczonydlaMŚP

 ■ ogłoszenie konkursu: 1 marca 2016 r.
 ■ nabór wniosków: 4 kwietnia – 29 lipca 2016 r.

Działanie 2.1 Wsparcieinwestycji 
w infrastrukturęB+Rprzedsiębiorstw

 ■ ogłoszenie konkursu: 29 stycznia 2016 r.
 ■ nabór wniosków: 1 marca – 29 kwietnia 2016 r.

Kalendarium konkursów
W 2016 roku w Programie Inteligentny Rozwój uruchomionych zostanie minimum 29 konkursów. Ich łączny budżet 
wyniesie około 8,9 mld zł. Poniższe zestawienie przedstawia te, które odbędą się lub zostaną ogłoszone w II kwartale 
2016 roku. 

www.poir.gov.pl
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O budowaniu innowacyjności przedsiębiorstw 
dzięki wzornictwu rozmawiamy z prof. dr hab. 
Markiem Adamczewskim, prorektorem ds. 
kształcenia i  rozwoju Akademii Sztuk Pięk-
nych w  Gdańsku, koordynatorem projektu 
Wzornictwo Biznes Zysk, który zorganizowa-
ny został przez Instytut Wzornictwa Przemy-
słowego.

– Jaką wartością dla wzornictwa przemy-
słowego jest innowacyjność?
Design to innowacyjność. Można również po-
wiedzieć, że bez designu trudno mówić o in-
nowacyjności, oczywiście jeśli mówimy o pro-
duktach rynkowych. Zasada działa tu także na 
odwrót. Myślenie o designie bez innowacyj-
ności wydaje się być nieporozumieniem. Cały 
design jest oparty na kreacji, na poszukiwaniu 
„nowego” i  „otwartego”. W pewnym sensie 
można powiedzieć, że jest to tożsame, a już 
na pewno trzeba powiedzieć, że design i in-
nowacyjność to pojęcia bardzo sobie bliskie.

– Jak oceniłby Pan zatem innowacyjność 
wzornictwa przemysłowego w Polsce?
Trudno jest pokusić się o jednoznaczną oce-
nę. Są zakresy, w  których jesteśmy zdecy-
dowanie liderami, nie odbiegamy od świata. 
Jest grupa producentów, którzy po kontakcie 
z  dobrym, skutecznym designem, nie wy-
obraża sobie już dalszej drogi rozwoju bez 
jego udziału. W Polsce jest kilkanaście grup 
projektowych, które są skuteczne, dużo wdra-
żają. Z drugiej strony, patrząc na ilość produ-
centów, ilość produktów, ilość firm, które nie 
są innowacyjne, to równie prawdziwe byłoby 
stwierdzenie – najkrócej mówiąc – że jest 
bardzo źle. Procent przedsiębiorców, którzy 
wdrażają innowacyjne produkty, jest tragicz-
nie niski. Jest nadzieja, że tę sytuację poprawi 
zastrzyk zewnętrznych pieniędzy.

– Na polskim rynku, w  coraz większym 
stopniu zwiększa się rola projektantów 
wzornictwa – nierzadko zresztą bardzo 
zdolnych. Czy polskie firmy potrafią wyko-
rzystywać ich potencjał? I czy projektanci 
potrafią współpracować z inwestorami?
Udało mi się wprowadzić na rynek prawie 
300 produktów. Wynika z tego, że trochę do-
świadczeń zebrałem, dlatego spokojnie mogę 
z Panem o tym rozmawiać. Potrzeba, tak jak 
wcześniej wspomniałem, szkoleń, warszta-
tów, spotkań i wiedzy. Potencjał rośnie, chęć 
jest bardzo wyraźna. Jak to teraz zrobić, by 
odnieść sukces, bo przecież duża ilość ludzi, 
tych sukcesów jednak nie odnosi. Duży odse-
tek producentów jest dalej na etapie myślenia, 
że designer jest od tego, żeby „zrobić ładnie”. 
W wielu przypadkach, gdy mówię producen-
tom ile kosztuje kompletny projekt nowego 
produktu – są zdumieni. Przykładowo na pro-
jekt, który z badaniami i z całym niezbędnym 
procesem, musi kosztować 5 tysięcy złotych, 
producent chciałby wydać mniej niż tysiąc 
złotych. Zwykły efektowny obrazek powsta-
jącego produktu student zrobi w komputerze 
za 300 zł. Tylko na samym obrazku, bez po-
parcia wiedzą technologa, bez badań, produ-
cent nie zarobi ani złotówki. Żeby taki proces 
wdrażania profesjonalnie przeprowadzić, po-
trzebna jest wiedza, którą ludzie zdobywają 
latami. Drogą usprawnienia jest zdobywanie 
doświadczeń, najlepiej na warsztatach, szko-
leniach, robionych przez skutecznych profe-
sjonalistów. Drogą jest lepsze wykorzystanie 
projektantów, produkt managerów, którzy 
już na rynek wprowadzili jakieś wyroby. Oni 
powinni promieniować swoją wiedzą na inne 
firmy. Taka droga mi się marzy. Często spo-
tykam ludzi, którzy mieli ze mną kontakt na 
różnych studiach czy warsztatach, i  mówią 
mi, że wiedzę na nich zdobytą, bezpośrednio 

Innowacyjność 
trzeba wypracować 
Innowacyjność to nie tylko wysokie technologie, które mogą wydawać się 
nieosiągalne. Nowatorskie może być też np. krzesło, którego projekt może dać 
przewagę konkurencyjną produkującej je firmie. 

Marek 
Adamczewski, 
prorektor 
ds. kształcenia 
i rozwoju 
Akademii 
Sztuk Pięknych 
w Gdańsku, 
pracownik 
Instytutu 
Wzornictwa 
Przemysłowego
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w  swojej firmie przekładają na skuteczne 
działanie. To jest niesłychanie miłe. Bardzo 
się z tego cieszę, chociaż skala jest jeszcze 
nie ta. Istnieje ogromna liczba małych i śred-
nich przedsiębiorstw, a na warsztatach tego 
typu, jest zaledwie kilkaset miejsc rocznie. 
To jest dużo za mało, żeby przekroczyć ba-
rierę, żeby stało się powszechne to nazywa-
my procesem wdrażania nowego produktu. 
Uczymy jak ten proces przebiega, jak musi 
przebiegać. Jak wyglądają niebezpieczeń-
stwa, gdzie nie można zamieść problemu 
pod dywan, tylko trzeba go rozwiązać w od-
powiednim momencie – gdzie to jest tanie, 
aby nie poprawiać błędów na produkcie, 
co jest przecież bardzo kosztowne. Osoby 
z odpowiednią wiedzą kupią, stworzą same 
potrzebną technologię, zdobędą potrzebne 
środki, na przykład z dotacji, które Unia Eu-
ropejska, przeznacza na wszystkie dziedziny, 
gdzie widzi szansę rozwoju innowacyjności. 
Te pieniądze są do zdobycia.

– W  latach 2014-2015 był Pan koordyna-
torem projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk, 
który miał na celu upowszechnić wiedzę na 
temat wdrażania wzornictwa w  przedsię-
biorstwach. Jak dziś ocenia Pan rezultaty 
tego przedsięwzięcia? 
Niezręcznie jest mi za bardzo go chwalić – 
byłem jego koordynatorem, konsultantem 
i współautorem, ale to był świetny program 
Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Zain-
teresowanie nim znacznie przekraczało na-
sze możliwości realizacji. Program obejmo-
wał seminaria i  warsztaty, podczas których 
uczestnicy pod kierunkiem doświadczonych, 
skutecznych projektantów przechodzili kom-
pletny proces wdrażania projektu wzornicze-
go. Słuchacze ze zdumieniem odkrywali, jak 
mogli tego wszystkiego nie robić i jakie jest to 
proste. Trzeba tylko poznać kilka zasad meto-
dycznych i nauczyć się pracować w zespole. 
Niestety skala projektu WBZ jest zbyt mała. 
Potrzebna jest dziesięciokrotnie większa. 
Zgłosiło się do nas około tysiąc osób, nato-
miast my, w przeciągu dwunastu warsztatów, 
zdołaliśmy przeszkolić 300. 

– Czy festiwale designu, wydarzenia takie 
jak np. Gdynia Design Days, Łódź Design 
Festival, 4 Design Days w Katowicach, czy 
Arena Design w Poznaniu, są dobrym miej-
scem dla spotkania i zazębienia się mło-
dego designu i  nastawionego na rozwój 
biznesu?

Bez wątpienia. Są to jedne z najistotniejszych 
form dla takich przedsięwzięć, które dosko-
nale promują design. Takie wydarzenia łączą 
to co mają do zaoferowania studenci stu-
diów projektowych, projektanci z dorobkiem, 
i w końcu producenci, u których widać efekt 
końcowy tej współpracy. Te wszystkie dni de-
signu i festiwale tematyczne, które odbywają 
się w Polsce, rozkręcają się i między innymi 
dlatego patrzę w przyszłość optymistycznie. 

– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Piotr Sawczuk

Projekt Wzornictwo-Biznes-Zysk realizowany był ze środków 
Programu Innowacyjna Gospodarka.

Warsztaty „Wzornictwo Biznes Zysk” prowadzone 
23 i 24 września 2014 roku. Fot. IWP
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Sam pomysł – nawet ten najbardziej innowa-
cyjny – to za mało, aby odnieść sukces na 
rynku. Przekonało się o tym wielu naukowców 
i przedsiębiorców, którzy chcieli skomercjali-
zować nowo opracowane rozwiązania. Trud-
ne okazało się dla nich nie tylko pozyskanie 
odpowiednich środków, ale też dostosowanie 
nowo powstałych produktów lub usług do po-
trzeb rynkowych, a następnie ich sprzedaż. 
Program Inteligentny Rozwój (PO IR) pomaga 
ten problem rozwiązać. 

Ramowe działania
W poprzedniej perspektywie finansowej Naro-
dowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) z sa-
mych funduszy strukturalnych przeznaczyło 
7,5 mld zł na realizację 1,5 tys. projektów ba-
dawczych, jak i wykorzystujących nowoczesne 
technologie. Wychodząc naprzeciw potrzebie 
zwiększenia poziomu zaangażowania przed-
siębiorców w działalność badawczo-rozwojową 
– zarówno samodzielnie, jak i we współpracy 
z jednostkami naukowymi – oraz zapewnienia 
jak najbardziej efektywnego wsparcia proce-
sów komercjalizacji B+R, Centrum realizowało 
w ramach dofinansowania z Programu Innowa-
cyjna Gospodarka (PO IG) pięć projektów. Jed-
nym z nich był właśnie program BRIdge Alfa.

Dwa światy
Skuteczność programu BRIdge Alfa polega 
na połączeniu środków unijnych z doświad-

czeniem biznesowym prywatnych inwestorów. 
W efekcie współpracy NCBR z  inwestorami 
powstało 10 funduszy (wehikułów) inwesty-
cyjnych. Ich przedstawiciele aktywnie poszu-
kują najbardziej innowacyjnych projektów na 
uczelniach, w  instytutach badawczych, par-
kach technologicznych. Te najlepsze, które 
wzbudzą zainteresowanie inwestorów, mogą 
liczyć na dofinansowanie i pełną opiekę biz-
nesową (obejmuje ona m.in. konsultacje biz-
nes planu, czy wsparcie przy poszukiwaniu 
inwestorów). 

Wśród nich znalazł się projekt firmy Mon-
ster&Devices, która opracowuje specjalny 
system do sterowania gestem sprzętami go-
spodarstwa domowego, takimi jak płyty ku-
chenek indukcyjnych czy okapy dla między-
narodowej korporacji Bosch. 

Z kolei firma Voicelab.AI dzięki pozyskanemu 
wsparciu z Bridge Alfa tworzy system wery-
fikacji tożsamości osób oparty na podstawie 
unikalnego brzmienia głosu. Umożliwi on lo-
gowanie się na konta bankowe, dokonywanie 
płatności, a nawet identyfikowanie klientów 
na podstawie ich unikalnej barwy głosu.

Na uwagę zasługuję też projekt firmy HiPro-
Mine, która powstała w  marcu 2015 roku. 
Pracownicy HiProMine prowadzą badania do-
tyczące wykorzystania owadów przy produk-
cji paszy dla zwierząt hodowlanych na skalę 
przemysłową.

Pomost do sukcesu
Polscy naukowcy nieustannie pracują nad nowatorskimi rozwiązaniami, które 
mogą poprawić jakość naszego codziennego życia. Jednak bez kompleksowego 
wsparcia biznesowego wiele z tych pomysłów nie ma szansy na zaistnienie na 
rynku. Z pomocą przychodzi program BRIdge Alfa, który łączy świat nauki i biznesu.

Partnerzy BRIdge Alfa 
Fundusze inwestycyjne, wehikuły, które uczestniczyły w pierwszej edycji programu BRIdge Alfa: Impera Alfa, 
SpeedUp Bridge Alfa, Polski Instytut Badań i Rozwoju – BRIdge Alfa, Infini, Akcelerator Technologiczny Gliwice, 
Black Pearls LQT Fund, INNOventure, Xplorer Fund, StartVenture@Poland, Life Science Innovations.

Źródło: NCBR
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W sumie od 2014 roku fundusze inwestycyjne 
Alfa dokonały 47 inwestycji w technologiczne 
start-upy. Wartość tego wsparcia wyniosła 
45 mln zł. 

Nowa perspektywa
Realizacja BRIdge Alfa w ramach PO IG zosta-
ła zakończona. Program był bardzo dobrze 
oceniany i przyniósł nową jakość we wspar-
ciu innowacyjnych przedsięwzięć na najwcze-
śniejszym etapie. Z tego względu podjęta zo-
stała decyzja o jego kontynuacji. Na ten cel 
przeznaczone zostało 900 mln zł w ramach 

Programu Inteligentny Rozwój. W  kolejnej 
edycji BRIdge Alfa NCBR planuje weprzeć aż 
40 funduszy. Zostaną one wyłonione na dro-
dze ogłoszonego przez Centrum konkursu.

Planowane ogłoszenie naboru przewidziane 
jest na 4 kwietnia 2016 roku. Nowy program 
BRIdge Alfa zakłada, że maksymalny budżet 
dotowanego przezeń projektu realizowanego 
przez wehikuł może wynosić 30 mln zł, z cze-
go 20% musi zostać zapewnione przez inwe-
storów prywatnych. 

Radosław Zieniewicz

Trudne początki
Maciej Sadowski, prezes Fundacji Startup Hub Poland

Naukowcy chcący skomercjalizować swoje pomysły i badania powinni w pierwszej kolejności 
udzielić sobie odpowiedzi na następujące pytanie: jaką zmianę moja technologia przyniesie 
i komu ta zmiana jest nie tylko potrzebna, ale i niezbędna. Dla powodzenia komercjalizacji wi-

zjonerstwo jest potrzebne nie tylko w laboratorium, ale także w modelowaniu biznesowym. Kolejnym pytaniem, 
na jakie trzeba odpowiedzieć jest to, czy rynek jest gotowy na zmianę związaną z wprowadzeniem naszego 
produktu. Przewaga technologiczna dająca 10-15% oszczędności, ale wymagająca przebudowy infrastruktury 
i standardów produkcyjnych, często okazuje się zbyt małą zachętą dla sektora przemysłowego do seryjnego 
wdrożenia naszego wynalazku. Naukowiec powinien pamiętać także o zespole. Może to truizm, ale powinni 
go tworzyć ufający sobie, krytyczni specjaliści o komplementarnych kompetencjach i postawach, którzy rywa-
lizują „na zewnątrz”, a nie w ramach zespołu. Spółka nie powiedzie się, jeśli będzie prowadzona z doskoku, 
między zajęciami a habilitacją. Wymaga to praktycznie całkowitego zaangażowania się przynajmniej do czasu 
stworzenia prototypu, pozyskania inwestora i rekrutacji personelu.

Świadome wsparcie
Tomasz Czapliński, członek zarządu w SpeedUp BRIdge Alfa

Pre-akcelerator alfa.ac czy szkolenia prowadzone w ramach alfa school mają na celu przede 
wszystkim uświadomienie uczestnikom obu programów, jak skomplikowanym procesem jest 
prowadzenie biznesu i w jakich obszarach szczególnie potrzebują oni wsparcia. Kolejną rze-

czą jest tworzenie środowiska kontaktów biznesowych, zarówno dla specjalistów z wąskich obszarów – jak 
HR-u czy sprzedaży, ale również osób, które w wielkich organizacjach, często międzynarodowych, odpowie-
dzialne są za wyszukiwanie i wdrażanie innowacji. Zdaniem wielu uczestników nawiązanie kontaktu z takimi 
osobami to największa wartość, którą otrzymali będąc w programie.

Spełniają oczekiwania 
Michał Olszacki, członek zarządu w Polskim Instytucie Badań i Rozwoju

Bridge Alfa to przedsięwzięcie znacząco różniące się od programów prowadzonych przez 
NCBR do tej pory, przez co stanowiło one duże wyzwanie dla wszystkich zaangażowanych. 
NCBR jako instytucja publiczna wyszło naprzeciw oczekiwaniom partnerów biznesowych, 

dbając o prawidłową realizację programu, przy jednoczesnym przystosowaniu się do sposobu komunikacji 
i podejmowania decyzji stosowanego w praktyce biznesowej. Co najważniejsze, pracownicy NCBR w pełni 
rozumieli, że powodzenie programu jako całości zależy od sukcesów powstałych spółek, wykazując inicjatywę 
oraz chęć pomocy na wszystkich etapach ich powstawania.
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Wyniki badań prowadzonych w Zielonce mają 
wpłynąć na jakość funkcjonowania silników 
lotniczych, między innymi poprzez zmniejsze-
nie zużycia paliwa i obniżenie poziomu hałasu. 
Pomogą w tym testy oparte na metodzie tzw. 
„zimnego przepływu” (cold flow). Wyposażenie 
laboratorium pozwoli na wykonywanie wszel-
kich, nawet najbardziej skomplikowanych ba-
dań nad turbinami do silników odrzutowych. 
To tutaj będą wykonywane między innymi testy 
turbiny do silnika nowej wersji Boeinga 777.

Jak w trakcie lotu
Warunki aerodynamiczne, w jakich będą te-
stowane turbiny niskiego ciśnienia, są po-
dobne do tych występujących w trakcie lotu. 
Laboratorium zostało wyposażone w unika-
tową komorę badawczą – rodzaj tunelu ae-
rodynamicznego o ogromnej mocy. Umożli-
wia ona przeprowadzenie badań w oparciu 
o metodę „zimnego przepływu” (cold flow). 
Zasysane z zewnątrz powietrze jest sprężane 
i podgrzewane maksymalnie do temperatury 
375°C, a następnie przepuszczane z natęże-
niem przepływu maksymalnie 80 kg/s przez 
testowaną turbinę. Monitorowanie przepływu 
powietrza wewnątrz turbiny, w starannie do-
branych i kontrolowanych warunkach, umoż-
liwia obserwację jej zachowania, weryfikację 

modeli cyfrowych i uzyskanie wyników, które 
pozwolą ją ulepszyć.

Innowacyjne  
badania nauki i biznesu
Laboratorium zostało oficjalnie otwarte w  li-
stopadzie 2015 roku. Jego powstanie zaini-
cjowało konsorcjum Polonia Aero, w którego 
skład wchodzą partnerzy przemysłowi (firma 
Avio Aero – spółka holdingowa europejskiej 
grupy przemysłu lotniczego o  światowym 
zasięgu działania i  Wojskowe Zakłady Lot-
nicze nr 4 w Warszawie) oraz uczelnie (Woj-
skowa Akademia Techniczna i  Politechnika 
Warszawska). Koszt całej inwestycji wyniósł 
188,8 mln złotych. Naukowcom i przedstawi-
cielom przemysłu udało się stworzyć jedno 
z  największych i  najbardziej zaawansowa-
nych technologicznie laboratoriów aerodyna-
miki przepływów turbinowych na świecie. 

„Ten projekt to wielka szansa dla przemysłu 
lotniczego i wzorcowy przykład współpracy 
między prywatnymi firmami i  uczelniami” – 
powiedział podczas otwarcia placówki Gia-
como Vessia, Prezes Zarządu Polonia Aero.

Rozwinąć skrzydła
Z jednej strony szansa na dynamiczny rozwój przemysłu lotniczego, z drugiej – 
możliwość kształcenia studentów uczelni technicznych w jednym z najlepszych 
ośrodków badawczo-rozwojowych w kraju. Laboratorium Aerodynamiki 
Przepływów Turbinowych w Zielonce to jedyna w swoim rodzaju placówka, 
w której nauka i biznes połączyły swoje siły, by osiągnąć wspólne korzyści.

Projekt: Laboratorium Aerodynamiki Przepływów Turbinowych 

Beneficjent: Laboratorium Badań Napędów Lotniczych 
„Polonia Aero” Sp. z o.o.

Koszty inwestycji: Dofinansowanie z Programu Innowacyjna 
Gospodarka wyniosło 188,8 mln zł, w tym 160,4 mln zł 
pochodzi ze środków europejskich.

Powierzchnia: 3,5 hektara

Stanowisko badawcze w sali prób 
Fot. Polonia Aero
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Otwarta formuła działania
Unikalność ośrodka badawczego w podwar-
szawskiej Zielonce polega jednak nie tylko 
na zastosowaniu wysoko wyspecjalizowane-
go sprzętu do badań, ale również na tym, iż 
działa on w tzw. formule otwartej. Założenie 
jest takie, aby do infrastruktury badawczej 
miała dostęp każda firma, która będzie chcia-
ła przeprowadzić testy prototypów swoich 
silników. Skorzystać też będą mogli naukow-
cy i studenci, m.in. Politechniki Warszawskiej 
czy Wojskowej Akademii Technicznej. W dal-
szej perspektywie korzyści odniesie również 
rynek pracy i zakłady przemysłowe związane 
z  lotnictwem, przybędzie bowiem wykwalifi-
kowanej kadry, bogatszej o  doświadczenie 
tu zdobyte. „Laboratorium będzie otwarte dla 
ośrodków badawczych i partnerów przemy-
słowych z całego świata. Dodatkowo, studen-
ci uczelni technicznych będą mogli zdobywać 
doświadczenie w jednym z najbardziej inno-
wacyjnych ośrodków badawczo-rozwojowych 
na świecie i nabyć w ten sposób praktyczną 
wiedzę z dziedziny działalności badawczej. 
Tego typu otwarta formuła jest niespotykanym 
rozwiązaniem w podobnych jednostkach na-
ukowych” – dodaje Giacomo Vessia.

Aktualnie w  ośrodku badawczym zatrudnio-
nych jest ok. 25 osób. Na terenie laboratorium 
znajdują się między innymi: budynek główny 
(z częścią techniczną oraz częścią biurowo-
socjalną), budynek elektryczny (składający się 
z rozdzielni, komór transformatorów oraz po-
mieszczenia magazynowego), stacja transfor-
matorowa, zespół wież chłodniczych (służący 
do odprowadzania do otoczenia ciepła wytwa-
rzanego w instalacjach laboratorium), zbiorniki 
wód opadowych oraz generator prądotwórczy.

Ośrodek w Zielonce jest centralnym punktem 
sieci laboratoriów, której stworzenie było ce-
lem konsorcjum Polonia Aero. Pozostałe la-
boratoria powstały przy uczelniach biorących 
udział w przedsięwzięciu: Wojskowej Akade-
mii Technicznej i Politechnice Warszawskiej 
(wybudowano je w ramach projektu „Moder-
nizacja i budowa nowej infrastruktury nauko-
wo-badawczej Wojskowej Akademii Technicz-
nej i  Politechniki Warszawskiej na potrzeby 
wspólnych numeryczno-doświadczalnych 
badań lotniczych silników turbinowych”, który 
otrzymał również dofinansowanie z Programu 
Innowacyjna Gospodarka). Będą one wspól-
nie prowadzić zaawansowane badania z dzie-
dziny aerodynamiki przepływów turbinowych, 
zachowując jednocześnie pełną funkcjonal-
ność i niezależność przy każdym realizowa-
nym działaniu. 

Beata Michalik

Wyjątkowe w skali światowej
Dr Robert Boroch, Dyrektor Laboratorium Polonia Aero

Laboratorium Polonia Aero jest wyjątkową inwestycją w skali światowej. Różnorodne warunki 
testowe, które mogą być wytworzone w laboratorium z pewnością umożliwią badanie bardzo 
szerokiej gamy turbin do wszelkiego rodzaju aplikacji przez następne kilkadziesiąt lat. Wysoki 

stopień zautomatyzowania procesu i urządzeń technologicznych stawia duże wymagania kadrze pracowniczej, 
której odpowiedni dobór był jednym z głównych wyzwań podczas procesu tworzenia firmy. To było wyjątkowe 
doświadczenie nadzorować tak ogromną i złożoną technologicznie inwestycję w tak wymagającym przemyśle 
jak lotnictwo. Myślę, że laboratorium oznacza również wiele korzyści dla studentów uczelni, które bezpośrednio 
z nim współpracują. Daje im nie tylko możliwość poznania zakładu o światowym poziomie technologii i orga-
nizacji, ale również otwiera drogę do wspólnego przeprowadzania projektów w przyszłości.  

Stacja wysokiego napięcia przed budynkiem Laboratorium  
Fot. Polonia Aero
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Planując ubieganie się o środki unijne z re-
gionalnych programów operacyjnych (RPO) 
warto pamiętać o kilku uwarunkowaniach. Po 
pierwsze, duże znaczenie odgrywają projek-
ty przyczyniające się do rozwoju współpra-
cy sektora gospodarki i  nauki. Po drugie, 
znaczna część wsparcia ukierunkowana jest 
na obszary określone jako tzw. regionalne in-
teligentne specjalizacje – to do nich bardzo 
często odwołują się programy przygotowane 
na poziomie województw. Po trzecie, pomi-
mo że główną formą wsparcia pozostają do-
tacje, postawiono na szersze niż w okresie 
2007‑2013 wykorzystanie zwrotnych instru-
mentów finansowych. To również może wpły-
nąć na możliwość realizacji planowanego 
projektu. Warto również pamiętać, że o środki 
w danym programie regionalnym mogą ubie-
gać się nie tylko firmy, które prowadzą dzia-
łalność w danym województwie, lecz również 
te, które dopiero planują w nim inwestować. 
Wówczas jednak konieczna może okazać się 
rejestracja filii lub oddziału przedsiębiorstwa 
w danym regionie.

Badania zgodne ze strategią
Z RPO wspierane są m.in. badania przemy-
słowe oraz prace rozwojowe (B+R), reali-
zowane przez jednostki naukowe, zgodnie 
ze strategiami inteligentnych specjalizacji 

regionalnych. Pomysł może również dotyczyć 
realizacji kompleksowych projektów B+R 
w  przedsiębiorstwach, tj. obejmujących za-
równo etap samych prac badawczych, jak 
i etap wdrażania ich wyników. W tym obszarze 
wsparcie można pozyskać również na tworze-
nie i rozwój działów badawczo‑rozwojowych 
w firmach. Ze środków programów regional-
nych można m.in. zakupić aparaturę nauko-
wo‑badawczą, technologię lub wyposażyć 
laboratoria.

Wsparcie z RPO można też pozyskać na pro-
jekty obejmujące rozwój infrastruktury nauki 
realizowane przez jednostki naukowe, jednak 
jest ono możliwe tylko w odniesieniu do pro-
jektów uzgodnionych wcześniej w  Kontrak-
tach Terytorialnych. Możliwe jest też wsparcie 
działań związanych z  rozwojem kadry pra-
cowników naukowych.

Możliwości dla przedsiębiorców
W odniesieniu do wsparcia w zakresie wzmac-
niania konkurencyjności MŚP, programy re-
gionalne oferują m.in. możliwości rozwoju In-
stytucji Otoczenia Biznesu (IOB), np. parków 
naukowo‑technologicznych, parków przemy-
słowych, centrów transferu technologii lub in-
kubatorów. Możliwe jest np. tworzenie inkuba-
torów przedsiębiorczości oraz akademickich 

Inteligentne regiony
Wsparcie innowacji to nie tylko domena Programu Inteligentny Rozwój. Kolejnym 
źródłem finansowania są programy regionalne. Przewidziano w nich środki na 
realizację badań naukowych, rozwój technologii i innowacji, a także zwiększenie 
konkurencyjności mikro, małych i średnich firm (MŚP).

Przykładowe warunki realizacji projektów w zakresie 
infrastruktury Instytucji Otoczenia Biznesu(IOB):
• działalność IOB jest zgodna z krajową lub regionalną strategią inteligentnej specjalizacji, 
• IOB ma plan wykorzystania infrastruktury, która ma zostać sfinansowana, 
• w ramach projektu przewiduje się współfinansowanie ze źródeł prywatnych,
• projekt nie powiela dostępnej infrastruktury IOB o podobnym profilu, która znajduje się w danym wojewódz-

twie lub w regionie sąsiadującym.
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inkubatorów przedsiębiorczości, jednak co 
do zasady takie wsparcie infrastrukturalne do-
puszczalne jest tylko w wyjątkowo uzasadnio-
nych przypadkach i pod pewnymi warunkami 
(patrz ramka). RPO zakładają również moż-
liwość uzyskania finansowania profesjonal-
nych usług świadczonych przez IOB na rzecz 
MSP, np. w zakresie księgowości, konsultingu 
czy doradztwa dla nowo powstałych firm.

Z poziomu regionalnego można realizować 
projekty obejmujące tworzenie i rozwój infra-
struktury, która przyciągnie potencjalnych in-
westorów i przekona ich do lokalizacji swoich 
działań właśnie na danym obszarze. Obejmą 
one np. działania związane z uzbrajaniem te-
renów inwestycyjnych (np. budowa i moder-
nizacja dróg dojazdowych do tych terenów 
lub wyposażenie ich w  niezbędne media) 
lub rewitalizacją infrastruktury już istniejącej. 
O takie środki mogą występować w szczegól-
ności jednostki samorządu terytorialnego lub 
zarządcy terenów inwestycyjnych.

Przedsiębiorstwa będą mogły również liczyć 
na dofinansowanie inwestycji, w wyniku któ-
rych na rynek zostaną wprowadzone nowe 
produkty lub usługi. W  ramach programów 
regionalnych możliwe jest też nabycie in-
nowacyjnych rozwiązań technologicznych. 
W zależności od szczegółowych warunków 
określonych w programie regionalnym (m.in. 
stopnia innowacyjności, zgodności z  inteli-
gentnymi specjalizacjami) taka pomoc może 
zostać przyznana w postaci dotacji, w formie 
instrumentów zwrotnych, bądź w formule mie-
szanej. O środki będą mogły się starać także 
nowo powstałe firmy.

Na rynkach światowych
Kolejnym elementem budowania konku-
rencyjności regionalnych przedsiębiorstw 
są projekty związane z  ich umiędzynarodo-
wieniem. Wsparcie ukierunkowane jest na 
wzmacnianie współpracy gospodarczej pol-
skich firm w skali międzynarodowej, a także 
zwiększanie ich aktywności na zagranicznych 
rynkach. Możliwa będzie m.in. realizacja pro-
jektów polegających na dofinansowaniu wizyt 
studyjnych oraz misji zagranicznych, udziału 
w  międzynarodowych targach i  wystawach 
oraz innych wydarzeniach branżowych. Te 
zadania powinny jednak zostać oparte o mo-
dele biznesowe – strategie wchodzenia przez 
firmę na rynki zagraniczne.

Szukać u źródeł
Przewidywany zakres wsparcia w  ramach 
programów regionalnych różni się w  zależ-
ności od województwa i  zidentyfikowanych 
w nim potrzeb rozwojowych. Dlatego planując 
realizację projektu ze środków europejskich 
dostępnych na poziomie regionalnym war-
to zapoznać się ze szczegółowym opisem 
dziedzin, a  także rodzajów przedsięwzięć 
dopuszczonych do wsparcia. Potrzebne in-
formacje zawierają same programy regio-
nalne, a  także tzw. szczegółowe opisy osi 
priorytetowych. Wszystkie dokumenty są do-
stępne na Portalu Funduszy Europejskich – 
www.funduszeeuropejskie.gov.pl, w zakład-
ce „Zapoznaj się z prawem i dokumentami”. 
Polecamy również śledzić zamieszczane tam 
na bieżąco informacje o planowanych nabo-
rach wniosków. Możemy również zwrócić się 
o pomoc do właściwego urzędu marszałkow-
skiego, który zarządza danym programem 
regionalnym.

Maciej Kolczyński

Jedną z inteligentnych specjalizacji województwa opolskiego 
są technologie przemysłu energetycznego, w tym OZE.

www.funduszeeuropejskie.gov.pl
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BADANIA I ROZWÓJ
 ■  1,7% – docelowa wartość udziału nakładów 
na B+R w PKB Polski w 2020 r.

 ■  ponad 50 priorytetowych inwestycji 
w infrastrukturę naukowo-badawczą, czyli Polska 
Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej

 ■  środki z programów regionalnych na kompleksowe 
projekty B+R w przedsiębiorstwach: np. tworzenie 
i rozwój działów badawczo-rozwojowych w firmach

 ■  wsparcie badań zgodnych ze strategiami 
inteligentnych specjalizacji regionalnych

EXPORT
 ■  13% udziału eksportu produktów 
wysokiej techniki w całości eksportu 
w roku 2023 (5,9% w 2012 r.)

INSTYTUCJE OTOCZENIA 
BIZNESU

 ■  wsparcie przedsiębiorców w wymianie 
wiedzy, pozyskaniu ekspertyz, doradztwa, 
uzyskaniu ochrony patentowej

 ■  rozwój parków naukowo-technologicznych, 
parków przemysłowych, centrów transferu 
technologii lub inkubatorów

 ■  „bank technologii” gromadzący 
patenty, licencje, wiedzę – dostępne dla 
przedsiębiorców

KADRA NAUKOWA
 ■  programy PO IR wspierające naukowców: 
TEAM, FIRTS TEAM, HOMING, POWROTY

 ■  środki na rozwój kadry pracowników naukowych 
z programów regionalnych

1

2

3
4

 ■  Bony na innowacje pokrywające 
część kosztów opracowania przez 
jednostkę naukową badań dla MŚP

 ■  pomoc we wdrożeniu wyników prac 
badawczo-rozwojowych



MŁODY BIZNES
 ■  10% środków PO IR na wsparcie 
młodych innowacyjnych firm

 ■  pomoc inwestorów – aniołów biznesu 
czy funduszy venture capital

 ■  200 mln zł dla start-upów z Programu 
Polska Wschodnia

INNOWACJE SPOŁECZNE
 ■  prawie 1 mld zł na nowe metody 
i instrumenty w rozwiązywaniu 
dotychczasowych problemów 
społecznych

KU RYNKOM ZAGRANICZNYM
 ■  pomoc w wejściu na rynki zagraniczne: doradztwo, 
pomoc w tworzeniu sieci kontaktów, wyminie wiedzy 
z partnerami zagranicznymi

 ■  wsparcie działalności eksportowej: udziału firm 
w branżowych programach promocji oraz programach 
promocji o charakterze ogólnym

 ■  Polskie Mosty Technologiczne – pomoc 
w komercjalizacji innowacyjnych produktów na rynkach 
USA, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Izraela

 ■  wspieranie udziału w międzynarodowych projektach

SKOJARZENIA PRZEDSIĘBIORCÓW 
Z TERMINEM „INNOWACYJNA FIRMA”*

AKTYWNOŚĆ INNOWACYJNĄ WYKAZAŁO 
w latach 2012-2014 (wg GUS):

 ■ 18,6% przedsiębiorstw przemysłowych
 ■ 12,3% przedsiębiorstw z sektora usług

NAKŁADY NA DZIAŁALNOŚĆ 
INNOWACYJNĄ w 2014 r. (wg GUS):

 ■  prawie 25 mld zł w przedsiębiorstwach 
przemysłowych
 ■  blisko 13 mld zł w przedsiębiorstwach 
usługowych

PRIORYTETY FE W ZAKRESIE 
WSPIERANIA INNOWACJI OKREŚLA:

 ■  20 krajowych inteligentnych specjalizacji 
w ramach 5 działów
 ■  16 regionalnych inteligentnych 
specjalizacji dla każdego województwa

5

6 7

*  Dane wg raportu PARP 
Innowacyjna przedsiębiorczość 
w Polsce, Warszawa 2015
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W  puli każdego tegorocznego konkursu 
znajdzie się 60 mln zł. Jest o co walczyć, bo 
na realizację swoich projektów firmy mogą 
otrzymać nawet 7 mln zł. 

Wsparcie kierowane jest do mikro-, małych 
i średnich przedsiębiorstw (MŚP) należących 
do ponadregionalnych powiązań koopera-
cyjnych. Precyzując, o  unijne środki może 

starać się firma wchodząca w  skład grupy 
co najmniej pięciu przedsiębiorstw współpra-
cujących ze sobą w  podobnych branżach. 
Powiązanie musi mieć charakter ponadregio-
nalny. Oznacza to, że musi obejmować przy-
najmniej dwa województwa, w tym minimum 
jedno z Polski Wschodniej (województwo lu-
belskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzy-
skie, warmińsko-mazurskie). 

Wdrażanie innowacji 
– to się opłaca 
Firmy, aby iść naprzód i skutecznie wzmacniać swoją konkurencyjność, powinny 
stawiać na innowacje. To pewne. Już wkrótce pojawi się przed nimi kolejna – i to 
podwójna – szansa na pozyskanie milionów złotych na stworzenie innowacyjnych 
produktów. W 2016 r. w Programie Polska Wschodnia (POPW) odbędą się dwa 
konkursy w poddziałaniu 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP. Pierwszy z nich 
ogłoszony będzie w maju. 

Pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania Wdrażanie innowacji 
przez MŚP przeprowadzono w 2015 r. Konkurs, w którego puli znalazło się 80 mln zł,  cie-
szył się bardzo dużym zainteresowaniem. Firmy zgłosiły do niego 82 projekty. 

II KONKURS

I KONKURS

Wdrażanie innowacji przez MŚP konkursy w 2016 r.

ogłoszenie konkursu początek naboru koniec naboru

październik
2016

listopad
2016

grudzień
2016

maj
2016

lipiec
2016

czerwiec
2016
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Dlaczego przyjęto takie rozwiązanie? Rozwój 
gospodarki makroregionu zależy nie tyle od 
funkcjonowania pojedynczych firm, co ca-
łych przemysłów i branż. Wsparcie przedsię-
biorstw działających w powiązaniach koope-
racyjnych przyniesie więc korzyści nie tylko 
beneficjentom unijnych środków, czyli w tym 
przypadku przedsiębiorstwom, ale także – po-
przez efekty rozprzestrzeniania się (ang. spill-
over effects) – lokalnemu otoczeniu. 

Zmiana, nowość, korzyść
Innowacje są jednym z ważniejszych czyn-
ników budowania przewagi konkurencyj-
nej przedsiębiorstw. Są narzędziem, które 
z jednej strony pozwala zaspokajać coraz to 
nowe potrzeby klientów oraz rozwiązywać 
ich problemy, a z drugiej – umożliwia firmom 
osiągniecie korzyści. Niestety jeszcze wiele 
MŚP traktuje innowacje jako coś nieosiągal-
nego i na starcie rezygnuje z ich wdrażania. 
Trzeba „odczarować” takie myślenie. Inno-
wacje nie powinny kojarzyć się wyłącznie 
z wysokimi technologiami czy wynalazkami, 

które rewolucjonizują świat. W  przypadku 
innowacji produktowych chodzi o  wpro-
wadzenie do praktyki gospodarczej nowe-
go lub znacząco ulepszonego towaru (lub 
usługi), co dzieje się m.in. poprzez istotne 
poprawienie parametrów technicznych, 
komponentów i materiałów oraz funkcjonal-
ności danego wyrobu. Firmy nie powinny 
zatem bać się innowacji, lecz szukać w nich 
szansy na rozwój. Tym bardziej, że szerokie 
możliwości w  tym zakresie stwarzają Fun-
dusze Europejskie, a wśród nich poddziała-
nie 1.3.1. POPW Wdrażanie innowacji przez 
MŚP, na realizację którego przeznaczono 
ponad 100 mln euro. 

Na co dotacja? 
Jeśli przedsiębiorstwo chce rozwijać się 
i czerpać zyski z innowacji, musi dobrze za-
planować i  zrealizować cały przebieg ich 
wdrażania. Dotację z  POPW firmy mogą 
przeznaczyć właśnie na poszczególne etapy 
procesu inwestycyjnego, którego finałem jest 
wprowadzenie na rynek nowego produktu. 

Przygotowanie do wdrożenia, obejmujące 
w szczególności: przygotowanie analizy rynku 
i możliwości ulokowania na nim produktu, przygo-
towanie dokumentacji wdrożeniowej, uzyskanie, 
walidację i obronę patentu, uzyskanie niezbęd-
nych certyfikatów i akredytacji, od których uzależ-
nione jest wdrożenie produktu lub technologii do 
działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa.

Przeprowadzenie prac 
dostosowawczych (jeśli 
będzie to konieczne).

Realizację etapu wdrożenia, obejmującego inwe-
stycję w rzeczowe aktywa trwałe, w szczególności: 
zakup, montaż i uruchomienie maszyn i urządzeń, 
linii produkcyjnej lub technologicznej.

Nabycie wartości 
 niematerialnych 
i prawnych w formie 
patentów, know-how, li-
cencji oraz innych praw 
własności intelektual-
nej, które są niezbędne 
do wdrożenia własnych 
lub nabytych wyników 
prac B+R (wyniki prac 
B+R stanowić będą 
podstawę do opraco-
wania nowego innowa-
cyjnego produktu).

Dotację z POPW przedsiębiorstwa 
mogą przeznaczyć na:

1

3 4

2
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Punktem wyjścia są tu wyniki prac badaw-
czo-rozwojowych (B+R). Często firmy nie są 
jednak w stanie im sprostać, ze względu na 
ich specjalistyczny, skomplikowany i kapita-
łochłonny charakter. Wzięto to pod uwagę 
przy projektowaniu poddziałania 1.3.1 POPW 
i zastosowano w nim istotne ułatwienie. Wdra-
żając innowacje przy wsparciu POPW, firmy 
mogą po prostu nabyć wyniki prac B+R. 
Oczywiście jest też możliwość wykorzystania 
rezultatów własnych tego typu prac. 

Przedsiębiorco,  
postaw na innowacje 
Dzięki dotacji z POPW firmy wzbogacą swoją 
ofertę o nowe, unikalne produkty. Ich rynko-
wy sukces wpłynie na rozwój biznesu i wzrost 
konkurencyjności firm. Będzie także bodźcem 
do podejmowania przez MŚP kolejnych dzia-
łań na rzecz podnoszenia swojej innowacyj-
ności. Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji 
przez MŚP to jednak tylko część oferty, jaką 
POPW ma dla przedsiębiorców w tym zakre-
sie. Od 20 kwietnia do 28 czerwca 2016 r. 
konsorcja MŚP będą mogły składać wnioski 
o  dofinansowanie projektów prowadzących 
do powstania innowacyjnych produktów 
sieciowych (poddziałanie 1.3.2 Tworzenie 

sieciowych produktów przez MŚP). Chodzi 
o przedsięwzięcia, które jedną koncepcją po-
łączą rozproszone atrakcje, miejsca, obiekty 
i usługi, tworząc gotową do sprzedaży ofertę. 
W puli konkursu znajdzie się 320 mln zł. 

Z  kolei w  maju rozpocznie się konkurs dla 
firm, które – dzięki dotacji  z  POPW otrzy-
manej w  ramach zeszłorocznego naboru 
w działaniu 1.4 Wzór na konkurencję – będą 
miały opracowaną strategię w  zakresie wy-
korzystania wzornictwa w  swoim biznesie 
(I etap wsparcia przewidzianego w działaniu). 
Przedsiębiorstwa te, będą starać się nawet 
o 3 mln zł na wdrożenie stworzonej strategii, 
czego efektem będzie wprowadzenie na ry-
nek innowacji (II etap wsparcia). We wrześniu 
tego roku pojawi się szansa dla kolejnych firm 
z Polski Wschodniej, które są zainteresowa-
ne podniesieniem swojej innowacyjności po-
przez wykorzystanie wzornictwa.  Rozpocznie 
się wówczas kolejny nabór wniosków o dofi-
nansowanie audytu wzorniczego oraz opra-
cowanie strategii wzorniczej (I etap wsparcia). 

Innowacyjne produkty będą wprowadzać na 
rynek także startupy, które powstaną i będą 
wspierane w ramach nowatorskiego progra-
mu dla młodych, przedsiębiorczych ludzi pn. 
Platformy startowe dla nowych pomysłów. 

Wachlarz możliwości, jakie w rozwoju innowa-
cyjności stwarza przedsiębiorcom POPW jest 
zatem bardzo szeroki. Wszystkie działania 
prowadzić będą do zwiększania konkurencyj-
ności firm, których rozwój przełoży się  na po-
wstawanie nowych miejsc pracy i napędzanie 
gospodarki makroregionu.

Judyta Szóstakowska

Więcej informacji o POPW:

www.PolskaWschodnia.gov.pl 

http://www.PolskaWschodnia.gov.pl/
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W ramach programu uruchomiono trzy Plat-
formy startowe – Hub of Talents, Techno-
parkBiznesHub i  Connect, które zagwa-
rantują młodym ludziom pakiet „szytych na 
miarę” usług niezbędnych do opracowania 
odpowiedniego modelu biznesowego. Pomy-
słodawca, aplikując do programu sam wybie-
ra, do której z Platform chciałby trafić. 

Zgłoszenia przyjmowane są na stronie interne-
towej: www.PlatformyStartowe.gov.pl, gdzie 
zamieszczono szczegółową ofertę Platform 
startowych. Koncepcje na innowacyjny pro-
dukt mogą proponować zarówno pojedyncze 
osoby jak i zespoły. Ważne, aby pomysł nie 
był przedmiotem już prowadzonej działalno-
ści gospodarczej pomysłodawcy.

Jeżeli podczas wstępnej weryfikacji pomysł 
zostanie oceniony pozytywnie, kandydaci 
zostaną zaproszeni na spotkanie z doświad-
czonymi przedsiębiorcami i  ekspertami, by 
w szczegółach zaprezentować im wizję swo-
jego innowacyjnego produktu. 

Autorzy najlepszych pomysłów, którzy za-
kwalifikują się do programu Platform, za-
rejestrują w  Polsce Wschodniej przedsię-
biorstwo typu start-up w formie spółki z o.o. 
Młoda firma zostanie objęta kompleksową 
i  profesjonalną opieką Platformy startowej. 
Będzie to m.in. mentoring, coaching i  inne 
specjalistyczne usługi (np.  technologicz-
ne, inżynierskie, wzornicze, marketingowe 
czy prawne) wynikające z  indywidualnych 
potrzeb przedsiębiorstwa. Dzięki pomocy 
fachowców startupy będą efektywnie praco-
wać nad stworzeniem modelu biznesowego, 
w tym produktu gotowego do wejścia na ry-
nek. Gdy osiągną ten cel będą mogły starać 

się nawet o 800 tys. bezzwrotnej dotacji na 
rozpoczęcie działalności biznesowej i pierw-
szą sprzedaż. Konkurs dotyczący tego etapu 
wsparcia rozpocznie się już w czerwcu. Nabór 
wniosków potrwa do lipca 2017 r.

Judyta Szóstakowska

Czekamy na 
Wasze pomysły! 
Masz mniej niż 35 lat i pomysł na innowacyjny biznes w Polsce Wschodniej? 
Zgłoś się do programu „Platformy startowe dla nowych pomysłów”, który 
zapewni Ci kompleksową pomoc w rozwoju startupu oraz umożliwi zdobycie 
nawet 800 tys. zł z Programu Polska Wschodnia. 

O programie Platform startowych przeczytasz również w nr 38 
Biuletynu „Fundusze Europejskie w Polsce”.
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Czym są innowacje społeczne?
Celem projektów innowacyjnych jest wypra-
cowanie nowych, skuteczniejszych rozwią-
zań problemów, które do tej pory nie były 
przedmiotem polityki państwa lub nie zosta-
ły skutecznie rozwiązane. W  ich ramach są 
wspierane nowe, nietypowe grupy docelowe, 
wykorzystywane są nowe metody/instrumen-
ty służące rozwiązywaniu dotychczasowych 
problemów społecznych.

Poszukiwanie nowych rozwiązań społecznych 
w ramach Unii Europejskiej możliwe jest dzię-
ki finansowaniu ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Już w poprzednich 
perspektywach finansowych Polska była li-
derem pod względem realizacji projektów 
innowacyjnych. Pierwsze efekty przyniosła 
realizowana w latach 2004-2006 PIW EQUAL, 
a  w  Programie Kapitał Ludzki zrealizowano 
ich ponad 300. Większość z nich to gotowe 
do zastosowania narzędzia, metody, które po-
zytywnie przeszły etap testowania i uzyskały 
rekomendacje ekspertów z danej dziedziny do 
praktycznego wykorzystania na szeroką skalę. 

Jak będą realizowane? 
Doświadczenia z poprzednich lat (PIW EQUAL, 
PO KL) stały się podstawą do opracowania 
nowego podejścia do wdrażania innowa-
cji społecznych w  perspektywie finansowej 
2014-2020. Wzięto pod uwagę zarówno to, 
co złożyło się na sukces projektów innowacyj-
nych, jak i pewne niedociągnięcia związane 
głównie z procesem wdrażania. 

Rezultatem jest przyjęcie zupełnie nowego 
podejścia systemowego do realizacji innowa-
cji społecznych w aktualnej perspektywie fi-
nansowej. Innowacje społeczne finansowane 

z  EFS są wdrażane bezpośrednio przez IZ 
w  ramach IV  Osi Priorytetowej PO WER, 
w ramach której:

•  przewidziano podejście polegające na wie-
lotematyczności zakładającej realizację 
projektów:
1.  w  wielu obszarach odpowiadających 

różnym dziedzinom interwencji EFS 
(m.in. rynek pracy, integracja społeczna, 
kształcenie); 

2.  na styku polityk sektorowych;

•  konkretne tematy są określone na etapie 
wdrażania z  uwzględnieniem konsultacji 
z  podmiotami odpowiedzialnymi za reali-
zację poszczególnych polityk sektorowych 
i partnerami społecznymi oraz organizacja-
mi pozarządowymi. 

Nowością w obecnej perspektywie jest rów-
nież wprowadzenie dwóch schematów wdra-
żania innowacji społecznych: mikro i makro. 

• Schemat mikro to projekty grantowe, 
w których beneficjent pełni rolę inkubatora. 
Wspiera on osoby indywidualne, nieformal-
ne grupy lub inne małe podmioty prywatne 
lub publiczne w rozwinięciu pomysłów inno-
wacyjnych, ich przetestowaniu i  szerszym 
upowszechnieniu. Schemat ten umożliwia 
pobudzenie innowacyjności na najniższych 
szczeblach oraz dotarcie do oryginalnych po-
mysłów, które nie miałyby szansy na realizację 
jako „standardowe”, kilkumilionowe projekty.

• Schemat makro to tzw. policy innovations 
zakładające powiązanie „właściciela” pro-
blemu z  wypracowywanymi rozwiązaniami. 
Projekty te będą realizowane przez podmioty 
o odpowiednim potencjale do oddziaływania 

Innowacje społeczne 
Dynamiczne przemiany w naszym kraju wymagają nowego podejścia 
i instrumentów. Wprowadzamy zmiany, aby działać szybciej, taniej i wydajniej. 
Innowacje społeczne w Programie Wiedza Edukacja Rozwój to pole do 
wypracowywania i testowania nowatorskich rozwiązań problemów społecznych 
w obszarze zatrudnienia, integracji społecznej, edukacji, zdrowia oraz 
usprawniania funkcjonowania administracji publicznej.
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na polityki publiczne lub przy dużym wspar-
ciu wnioskodawców przez IZ POWER. Nacisk 
zostanie położony na rezultaty i  wdrożenie 
przetestowanych rozwiązań innowacyjnych 
do praktyki. 

Założenia wdrażania
Przy wyborze projektów innowacyjnych klu-
czowa będzie ocena strategiczna projektów 
dokonywana przez panel ekspertów. Nacisk 
położony będzie na trwałość struktur i wdro-
żenie najlepszych rozwiązań do praktyki. 
Oceniany będzie głównie potencjał wniosko-
dawcy, a także jego umiejętność zapewnienia 
komplementarności i  powiązania wsparcia 
udzielanego w ramach projektu z innymi moż-
liwościami lub mechanizmami, m.in. z aktual-
nymi inicjatywami i przedsięwzięciami podej-
mowanymi przez projektodawcę.

Projekty innowacyjne nie mają zastępować 
projektów standardowych, lecz stanowić 
okazję do wykorzystania potencjału społecz-
nego do podejmowania nowych, bardziej ry-
zykownych oraz nowatorskich przedsięwzięć 
(z  możliwością współpracy z  podmiotami 
zagranicznymi).

Z myślą o przyszłości nacisk kładziony jest 
na tworzenie trwałego ekosystemu sprzyja-
jącego innowacjom społecznym, w  którym 
działalność beneficjentów trwale rozbudzi 
potencjał i innowacyjność oraz będzie konty-
nuowana poza ramami projektu unijnego. Wy-
pracowane rezultaty umożliwią dalszą inku-
bację innowacyjnych pomysłów, sieciowanie 
innowatorów i kontynuację upowszechniania 
rozwiązań wpływających pozytywnie na roz-
wój społeczno-gospodarczy kraju.

Konkursy w 2015 r. 
•  Konkurs na mikro-innowacje – 24 mln zł 

(6 mln na każdy temat)
Tematy:

1.  Przejście z systemu edukacji do aktywno-
ści zawodowej

2.  Integracja zawodowa osób oddalonych 
od rynku pracy

3.  Kształcenie ustawiczne osób dorosłych
4.  Usługi opiekuńcze dla osób zależnych 

W  ramach konkursu złożono 103 projekty, 
73 podlegają obecnie ocenie merytorycznej. 
Największym zainteresowaniem cieszył się 
temat pierwszy.

•  Konkurs na makro-innowacje – 3 mln zł 
Temat: Deinstytucjonalizacja usług na 
rzecz osób z  zaburzeniami i  chorobami 
psychicznymi 

Jest to jeden z dwóch konkursów, tzw. konkur-
sów sprzężonych, które w rezultacie dopro-
wadzić powinny do pełnej deinstytucjonaliza-
cji usług w powyższym obszarze. W ramach 
pierwszego konkursu wypracowane zostaną 
modele, w drugim natomiast najefektywniej-
sze zostaną przetestowane i  wdrożone do 
powszechnej praktyki.

Konkursy planowane w 2016 r. 
W  2016 r. planowane są konkursy na ma-
kro innowacje dotyczące opracowania (o ile 
będzie to konieczne), przetestowania, upo-
wszechnienia i na końcu włączenia do polity-
ki oraz praktyki nowych rozwiązań w zakresie 
m.in. następujących tematów:
1.  Przerwanie procesu dziedziczonego ubó-

stwa na obszarach zdegradowanych.
2.  Środowiskowy system wsparcia w plano-

waniu przyszłości osób dorosłych z niepeł-
nosprawnością intelektualną.

3.  Obligacje społeczne jako narzędzie zwięk-
szenia efektywności świadczenia usług 
społecznych.

4.  Deinstytucjonalizacja usług świadczonych 
na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami 
psychicznymi – konkurs drugiego etapu dla 
beneficjentów, którzy z powodzeniem zreali-
zowali projekt w konkursie pierwszego etapu 
i uzyskali rekomendację Grupy Sterującej.

Agata Wróblewska

Ważne czynniki sukcesu:
• zaangażowany twórca innowacji, który nie widzi sie-

bie wyłącznie w roli projektodawcy pewnego „czasowego 
przedsięwzięcia”;

• otwarte na zmiany środowisko wszystkich tych, którzy mogą 
podjąć decyzję o wykorzystaniu innowacji na szerszą skalę;

• wyjście poza sektorowość polityk – dobre innowacje po-
wstają na styku różnych dziedzin.

Alokacja na innowacje społeczne: ponad 227 mln euro / pra-
wie 1 mld zł (w tym mikro-innowacje: 110 mln euro, makro-in-
nowacje: ok. 117 mln euro).
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Gospodarka nadbałtyckich obszarów: Polski, 
Niemiec, Danii, Szwecji i Litwy opiera się na 
małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) 
działających w turystyce, sektorze morskim, 
produkcji żywności i  przemyśle drzewnym. 
Tylko kilka procent MŚP z regionu prowadzi 
swoją działalność również za granicą. Jedno-
cześnie warto wspomnieć, że Szwecja, Dania 
i Niemcy należą do wiodących „wynalazców” 
w Europie (więcej patentów niż średnia w UE, 

która wynosi 11,7 patentów na 100 tys. miesz-
kańców). Jednak tereny należące do obsza-
ru wsparcia programu Interreg Południowy 
Bałtyk charakteryzują się przeważnie niższym 
niż krajowy wskaźnikiem innowacji w biznesie. 
Dlatego właśnie w tym transgranicznym pro-
gramie postawiono na wzmacnianie innowa-
cyjności w funkcjonowaniu małych i średnich 
przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej. 
Finansowane będą przedsięwzięcia pole-
gające na przygotowaniu i wdrożeniu inno-
wacyjnych modeli biznesowych, strategii 
specjalizacyjnych czy wspólnych koncep-
cji brandingowych dla nowych produktów 
i usług. Wsparcie w tym zakresie mogą otrzy-
mać m.in. stowarzyszenia, klastry i sieci MŚP 
(posiadające osobowość prawną); organiza-
cje wspierające biznes – inkubatory przedsię-
biorczości, parki technologiczne; organizacje 
pozarządowe oraz badawczo-rozwojowe.

Druga dziedzina, w  ramach której szcze-
gólnie promowana jest innowacyjność, to 

Innowacyjność 
w programach Interreg
Podobnie, jak w latach 2007-2013, programy Interreg wspierają nowatorskie 
pomysły i rozwiązania również w tej perspektywie. Projekty polegają m. in. na 
tworzeniu międzynarodowej sieci współpracy i wspólnym opracowaniu strategii 
i planów działań, służących wejściu na rynek nowych usług i produktów. Ich 
celem jest także zwiększanie potencjału innowacyjnego samych przedsiębiorstw.

Nabory w programach Interreg:
• druga połowa kwietnia br. – otwarcie naboru w programie 

Interreg Europa Środkowa (nabór dwuetapowy);
• 5 kwietnia – 13 maja br. – nabór w programie Interreg Europa;
• 9 maja – 17 czerwca br. – nabór w  programie Interreg  

Południowy Bałtyk; 
• do 1 czerwca br. potrwa pierwszy etap drugiego naboru 

projektów w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego.
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rozwój zielonych technologii. Środki otrzyma-
ją przedsięwzięcia, które pozwolą na bada-
nia i wprowadzenie nowatorskich rozwiązań 
w  zakresie ochrony środowiska, produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych oraz gospo-
darki wodnej. Program umożliwia współpra-
cującym partnerom nie tylko transfer wiedzy 
i wymianę doświadczeń w obszarze nowocze-
snych technologii, ale także przeprowadzenie 
pilotażowych inwestycji.

Innowacyjność wspierają również programy 
transnarodowe – Interreg Region Morza 
Bałtyckiego oraz Interreg Europa Środko-
wa. Dofinansowanie mogą uzyskać przed-
sięwzięcia służące lepszemu wykorzysta-
niu istniejącej infrastruktury badawczej, np. 
poprzez usprawnienie międzynarodowych 
powiązań między różnymi ośrodkami. Istnie-
jąca infrastruktura często nie jest optymalnie 
użytkowana – pożądane są więc działania 
dotyczące odpowiedniego nią zarządzania. 
Udział w międzynarodowych projektach wią-
że się z dostępem do wiedzy, nowatorskich 
rozwiązań i technologii, co podnosi także in-
nowacyjność uczestniczących w nich insty-
tucji. Poza tym programy nawiązują do regio-
nalnych strategii innowacji, które postulują 
rozwój regionów w oparciu o branże dla nich 
strategiczne. Z  kolei celem programu mię-
dzyregionalnego Interreg Europa jest popra-
wa polityk i programów regionalnych, m.in. 

w zakresie dostępności badań i usług wspie-
rających sektor MŚP, wzmacniania zdolności 
instytucji badawczych ulokowanych w regio-
nach peryferyjnych i łączenia ich z ośrodkami 
w innych regionach.

Aleksandra Reduch

Pierwsze innowacyjne projekty 
wybrane do dofinansowania 
w latach 2014-2020
Interreg Region Morza Bałtyckiego: Projekt BaltSe@nioR od-
powiada na potrzeby związane ze starzejącym się społeczeń-
stwem. W  wyniku międzynarodowej współpracy powstanie 
nowatorska oferta dla seniorów (m.in. podniesienie komfortu 
i bezpieczeństwa przez dostosowane do ich potrzeb meble). 
Innowacyjność w projekcie to rozwój w nowym kierunku branż 
takich jak: meblarstwo, wzornictwo, robotyka. Polska instytucja 
– Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – pełni rolę partnera wio-
dącego projektu (odpowiada za całość przedsięwzięcia). 

Interreg Europa: Projekt RESET dotyczy sektora tekstylno-
-odzieżowego. Zmiany w dokumentach regionalnych, powią-
zanych ze wzmacnianiem badań, rozwojem technologicznym 
i innowacyjnością, mają wesprzeć sektor tekstylno-odzieżowy 
oraz umożliwić jego dalszy rozwój. Projekt uwzględnia również 
zagadnienia zrównoważonego rozwoju oraz ekologicznego 
podejścia w przemyśle. Polski partner to Urząd Marszałkowski 
Województwa Łódzkiego.   

Innowacyjność w perspektywie 2007-2013
Interreg Południowy Bałtyk: Dzięki MarTech LNG powstała świetnie prosperująca sieć współpracy instytucji 
i firm z branży LNG (ang. Liquified Natural Gas). Stworzono platformę internetową www.golng.eu, która gro-
madzi informacje o ponad 300 przedsiębiorstwach zajmujących się wydobyciem, przesyłem, przetwarzaniem 
i magazynowaniem skroplonego gazu ziemnego oraz o firmach konsultingowych, instytutach badawczych i za-
interesowanych instytucjach publicznych. Usystematyzowana baza podmiotów ułatwia powstawanie partnerstw 
biznesowych. Działania projektu koncentrowały się na rozwoju kluczowych kompetencji w budowie i eksploatacji 
terminali LNG, które pozwolą  na stworzenie nowych produktów i usług. Dzięki temu firmy mogą się specjalizować 
i tworzyć transgraniczne łańcuchy dostaw w regionie Południowego Bałtyku, a tym samym konkurować w prze-
targach związanych z LNG na rynku światowym. O sukcesie MarTech LNG świadczy szereg wspólnych projektów 
badawczych oraz inwestycji, które uczestnicy podjęli już po jego rzeczowym zakończeniu.

Interreg Europa Środkowa: Jednym z powodów niewystarczającego poziomu wdrożenia wyników prac 
personelu medycznego jest odmienne podejście klinik i firm do innowacyjnych pomysłów. Szpitale to głównie 
„końcowi użytkownicy” innowacji, jednocześnie stanowią siłę napędową podejścia oddolnego w transferze in-
nowacji z sektora medycznego do przedsiębiorstw. Projekt IntramedC2C dotyczył tworzenia i rozwoju narzędzi 
umożliwiających sektorowi MŚP dostęp do potencjału innowacyjnego w szpitalach oraz tworzenie nowych ryn-
ków zbytu dla nowatorskich produktów i usług (np. tworzenie prototypów i małych rozwiązań biznesowych itp.). 
Z Polski w projekcie uczestniczyli:  Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie oraz Urząd 
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. 
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Partner prywatny odpowiedzialny jest za grun-
towną rewitalizację terenów przydworcowych 
wraz z równoczesnym rozwiązaniem proble-
mów komunikacyjnych na tym obszarze oraz 
stworzenie reprezentacyjnej zabudowy archi-
tektoniczno-funkcjonalnej – „wizytówki Sopo-
tu”. Większa część robót budowlanych, czyli 
m.in. dworzec, została ukończona w grudniu 
2015 r. Natomiast oficjalne zakończenie fazy 
inwestycyjnej, w tym oddanie do użytku ca-
łości części komercyjnej, m.in. hotelu, ma 
nastąpić wg aktualnych planów do końca 
czerwca 2016 r. W ramach nowo wybudowa-
nej infrastruktury związanej z obsługą dwor-
ca kolejowego, podróżni i mieszkańcy mia-
sta mogą już również korzystać z  centrum 
usługowo-handlowego oraz tzw. „Sopoteki”, 

łączącej w sobie atrakcje nowoczesnej biblio-
teki (multimedialnej) z centrum kultury.

Przedsięwzięcie jest projektem hybrydowym1. 
Jego koncepcja opiera się na umowie o part-
nerstwie publiczno-prywatnym, podpisanej 
w dniu 23 stycznia 2012 r., na przeszło 12 lat, 
pomiędzy Gminą Miasta Sopot a Bałtycką Gru-
pą Inwestycyjną S.A. (BGI) z siedzibą w Gdań-
sku. Obowiązki partnera prywatnego wynika-
jące z  umowy to zaprojektowanie obiektów, 
sfinansowanie i wybudowanie inwestycji, a na-
stępnie zarządzanie i  utrzymanie powstałej 
infrastruktury. 

Wkład podmiotu publicznego do przedsię-
wzięcia stanowi wniesienie nieruchomości 
Miasta, przeznaczonych na realizację inwe-
stycji. Wynagrodzenie partnera prywatne-
go będzie stanowiło prawo do eksploatacji 
obiektów, w tym do pobierania pożytków, tj.  
opłaty od osób trzecich z tytułu najmu lokali, 
prowadzenia hotelu, opłaty parkingowe, etc.

Pożyczka ze środków JESSICA
Inwestycja w  Sopocie to pierwszy projekt 
PPP w Europie, w którym partner prywatny 

Innowacyjne finansowanie 
projektów hybrydowych
Innowacyjny na skalę europejską sposób połączenia finansowania inwestycji 
przez partnera prywatnego z dotacją JESSICA umożliwił podmiotowi 
publicznemu realizację dużego przedsięwzięcia infrastrukturalnego – budowy 
dworca w Sopocie. 

1 Projekt hybrydowy – przedsięwzięcie objęte wspar-
ciem ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu 
Spójności, którego realizacja oparta jest na podziale za-
dań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem 
prywatnym, połączone z utrzymaniem lub zarządzaniem 
składnikiem majątkowym, który jest wykorzystywany do 
realizacji przedsięwzięcia lub jest z nim związany.

Sygnatariusze umowy o PPP.

Wizualizacja nowego dworca kolejowego oraz hotelu.  
Fot. Urząd Miasta Sopotu

GMINA 
MIASTA 
SOPOTU

BAŁTYCKA GRUPA 
INWESTYCUJNA SA

ZAPOSPODAROWANIE 
TERENÓW DWPRCA PKP  

– UMOWA O PPP
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skorzystał z  niskooprocentowanej pożyczki 
oferowanej ze środków Inicjatywy JESSICA 
(dostępnej w ramach RPO dla Województwa 
Pomorskiego na lata 2007-2013).

Pomoc w  ramach JESSICA ukierunkowana 
była na rozwój funkcji miejskich i metropolital-
nych mających na celu zwiększenie potencja-
łu społeczno-gospodarczego miast poprzez 
inwestowanie w szczególności w rozwój trans-
portu zbiorowego oraz infrastrukturę wpływa-
jącą na wzrost atrakcyjności ekonomicznej, 
kulturalnej i  osiedleńczej. Bank Gospodar-
stwa Krajowego (BGK) w ramach inicjatywy 
JESSICA wybrany został jako Fundusz Roz-
woju Obszarów Miejskich, tzw. FROM oferując 
inwestorom realizującym projekty miejskie pre-
ferencyjne wsparcie finansowe. W woj. pomor-
skim rolę FROM BGK realizował we współpra-
cy z Agencją Rozwoju Pomorza. 

Pożyczka dla partnera prywatnego projek-
tu w  Sopocie została udzielona w  kwocie 
41,9 mln zł. BGI złożyła wniosek o udzielenie 
pożyczki do BGK 15 lutego 2012 r. i  już rok 
później, tj. 7 stycznia 2013 r., została podpisana 
umowa z Bankiem w sprawie wypłaty środków. 

W  przypadku projektów PPP, według opinii 
niektórych prywatnych inwestorów, trudno 
jest znaleźć na rynku bank komercyjny chęt-
ny do udzielenia kredytu, już po podpisaniu 
umowy o PPP – jak to miało miejsce w tym 
przypadku. Kiedy w grę wchodzi finansowa-
nie dużych projektów infrastrukturalnych ban-
ki zdecydowanie wolą uczestniczyć w dialo-
gu konkurencyjnym/ negocjacjach przed 

podpisaniem umowy o PPP. Chcą doradzać 
partnerowi prywatnemu od początku, by mieć 
realny wpływ na zapisy umowy o PPP.

Pożyczka „hybrydowa” ze środków JESSICA 
nie wykluczyła możliwości pozyskania przez 
partnera prywatnego dodatkowego kredytu 
komercyjnego. BGK udziela Inwestorom rów-
nież długoterminowych kredytów inwestycyj-
nych na uzupełnienie wkładu własnego w re-
alizowanym projekcie miejskim i/lub kredytów 
obrotowych na sfinansowanie podatku VAT 
od towarów i usług zakupionych w związku 
z realizacją projektu miejskiego.

Robert Kałuża 
Zastępca Dyrektora Departamentu 
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Korzyści z pożyczki JESSICA:
• pożyczki udzielane są na okres  nawet do 20 lat;

• karencja w spłacie może trwać do jednego roku po 
zakończeniu realizacji inwestycji;

• preferencyjne oprocentowanie, tj. wysokość stopy 
referencyjnej NBP pomniejszana jest dodatkowo 
o tzw. wskaźnik społeczny, wynoszący maksymal-
nie do 80%; w związku z powyższym oprocentowa-
nie pożyczki może być niższe niż 1%;

• FROM nie pobiera opłat i prowizji związanych z ob-
sługą i udzieleniem pożyczek;

• finansowanie inwestycji odbywa się w  formie in-
strumentów zwrotnych (np. pożyczek), dzięki 

czemu raz zainwestowane środki finansowe mogą 
być ponownie wykorzystane; JESSICA działa więc 
na zasadzie „rewolwingu środków” polegającym 
na tym, że  inwestor zobowiązany jest do zwrotu 
otrzymanej kwoty, którą przeznacza się na wspar-
cie kolejnych projektów miejskich;

• pożyczka JESSICA wpływa na zdolność przyciąga-
nia dodatkowych środków do podmiotów publicz-
nych z innych źródeł (w szczególności prywatnych);

• pożyczka może wpływać również na zdolność 
przyciągania inwestorów do projektów komple-
mentarnych lub wzmacniających oddziaływanie 
projektu dofinansowanego z JESSICA.

Źródła finansowania inwestycji przez partnera prywatnego. 
Źródło: Opracowanie własne MR

JESSICA
36,3%

WKŁAD WŁASNY 
INWESTORA, W TYM 

KREDYTY KOMERCYJNE
 63,7%

FINANSOWANIE 
NAKŁADÓW 

INWESTYCUJNYCH
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Czym są inteligentne specjalizacje? To nazwa 
określonych obszarów, które są preferowane 
przy przyznawaniu środków unijnych. Dlacze-
go są preferowane? Ponieważ przedsiębiorcy 
i naukowcy w ramach procesu przedsiębior-
czego odkrywania (oddolnego identyfikowania 
potencjału rozwojowego) uznali, że to właśnie 
w tych dziedzinach polska gospodarka może 
się specjalizować i być najbardziej konkuren-
cyjna. Specjalizacje te dotyczą obszarów ba-
dawczo-rozwojowych i innowacyjnych, dlatego 
nazywane są inteligentnymi specjalizacjami.

Inteligentne specjalizacje są ustalane na 
dwóch poziomach: krajowym i regionalnym. 
Pierwsze z nich, to dziedziny stanowiące prio-
rytet w skali całego kraju. Drugie, zależne od 
specyfiki regionu, identyfikowane są w każ-
dym województwie osobno. 

Koncepcja
Mimo ogromnego potencjału projektów ba-
dawczych, nie wszystkie inwestycje w bada-
nia i innowacje są równie efektywne i osiąga-
ją dobre wyniki we wszystkich dziedzinach 
nauki i innowacyjności.  Przy ograniczonych 
środkach publicznych nie można też finan-
sować wszystkich obiecujących projektów. 
W takiej sytuacji najlepsze możliwości rozwo-
ju zapewnia wspieranie wybranych inteligent-
nych specjalizacji (koncentracja tematyczna 
na obszarach o największym potencjale inno-
wacyjnym i konkurencyjnym).

Zgodnie z nią każde państwo członkowskie 
i  każdy region wybiera określone branże, 
biorąc pod uwagę swoje mocne strony oraz 
trendy w polskiej i światowej gospodarce. Te 
branże są preferowane przy przyznawaniu 
środków unijnych. Taki zabieg pomoże ukie-
runkować posiadany przez nasz kraj potencjał 

– np. wykształcone osoby, infrastrukturę i ka-
pitał – na tory szybszego i trwałego wzrostu 
gospodarczego. 

Wyznaczanie inteligentnych specjalizacji było 
procesem dość złożonym. Współpracowały 
przy nim nie tylko instytucje publiczne, ale 
przede wszystkim przedsiębiorcy, jednostki 
naukowe i instytucje otoczenia biznesu. 

Specjalizacje krajowe
Polskie krajowe inteligentne specjalizacje 
(KIS) zostały określone w  dokumencie „Kra-
jowa inteligentna specjalizacja”, stanowiącym 
załącznik do Programu Rozwoju Przedsię-
biorstw do 2020 r. Lista inteligentnych specja-
lizacji nie jest zamknięta, podlega ona ciągłej 
aktualizacji – na podstawie m.in. wyników 
prac grup roboczych ds. KIS oraz Obserwa-
torium Gospodarczego – i  dostosowywana 
jest do nowych trendów w polskiej i światowej 
gospodarce. Od momentu przyjęcia w 2014 r. 
Programu Rozwoju Przedsiębiorstw już dwu-
krotnie aktualizowano wykaz inteligentnych 
specjalizacji.

20 krajowych inteligentnych specjalizacji okre-
ślono w ramach 5 działów. Należą do nich:

Zdrowe społeczeństwo
• Technologie inżynierii medycznej, w  tym 

biotechnologie medyczne.
• Diagnostyka i  terapia chorób cywilizacyj-

nych oraz w medycynie spersonalizowanej.
• Wytwarzanie produktów leczniczych.

Biogospodarka rolno-spożywcza, 
leśno-drzewna i środowiskowa
• Innowacyjne technologie, procesy i  pro-

dukty sektora rolno-spożywczego i  leśno-
-drzewnego.

Inteligentne 
specjalizacje
Żeby skorzystać z funduszy unijnych należy spełnić wiele warunków. Jednym 
z nich jest wpisanie się w inteligentne specjalizacje. Nie jest on obligatoryjny, 
ale w niektórych konkursach wymagany. 
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• Żywność wysokiej jakości. 
• Biotechnologiczne procesy i produkty chemii 

specjalistycznej oraz inżynierii środowiska.

Zrównoważona energetyka
• Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegro-

wane układy wytwarzania, magazynowania, 
przesyłu i dystrybucji energii.

• Inteligentne i energooszczędne budow-
nictwo.

• Rozwiązania transportowe przyjazne śro-
dowisku.

Surowce naturalne 
i gospodarka odpadami
• Nowoczesne technologie pozyskiwania, 

przetwórstwa i wykorzystania surowców na-
turalnych oraz wytwarzanie ich substytutów. 

• Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym 
niezdatnych do przetworzenia oraz wyko-
rzystanie materiałowe i energetyczne odpa-
dów (recykling i inne metody odzysku).

• Innowacyjne technologie przetwarzania 
i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej 
zużycie.

Innowacyjne technologie 
i procesy przemysłowe 
(w ujęciu horyzontalnym) 
• Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o za-

awansowanych właściwościach, w tym na-
noprocesy i nanoprodukty. 

• Sensory (w  tym biosensory) i  inteligentne 
sieci sensorowe.

• Inteligentne sieci i technologie geoinfor-
macyjne.

• Elektronika oparta na polimerach przewo-
dzących. 

• Automatyzacja i robotyka procesów tech-
nologicznych.

• Optoelektroniczne systemy i materiały.
• Inteligentne technologie kreacyjne.
• Innowacyjne technologie morskie w zakre-

sie specjalistycznych jednostek pływają-
cych, konstrukcji morskich i przybrzeżnych 
oraz logistyki opartej o  transport morski 
i śródlądowy.

Specjalizacje w regionach
Każde województwo określa własne regio-
nalne inteligentne specjalizacje (RIS). Urzędy 
Marszałkowskie opracowały specjalne doku-
menty, tzw. regionalne strategie innowacji, 
których integralną część stanowi wykaz re-
gionalnych inteligentnych specjalizacji. 

Regionalne inteligentne specjalizacje były wy-
bierane na podstawie opinii ekspertów, anali-
zy oraz konsultacji społecznych. Brano pod 
uwagę zdanie przedsiębiorców, na których 
w  szczególności spoczywał będzie ciężar 
i możliwość realizacji projektów związanych 
z inteligentnymi specjalizacjami. Jakie są po-
szczególne inteligentne specjalizacje w da-
nych województwach można sprawdzić na 
mapie zamieszczonej na kolejnych stronach.

Korzystanie ze specjalizacji
W przypadku korzystania z części Funduszy 
Europejskich przeznaczonych na wsparcie 
B+R+I, konieczne jest wpisanie projektu 
w zakres tematyczny inteligentnych specjali-
zacji (warunek wejścia do dalszej oceny pro-
jektu). W  innych zaś przypadkach warto to 
zrobić, ponieważ wtedy szanse na uzyskanie 
dofinansowania będą większe (dodatkowa 
punktacja przy ocenie projektu). 

Jeśli zamierzasz realizować projekty zwią-
zane z  prowadzeniem badań naukowych 
(prace B+R) lub z  zakupem infrastruktury 
badawczej, wówczas Twoje przedsięwzięcie 
obowiązkowo musi wpisywać się w inteligent-
ne specjalizacje. Aby skorzystać z Programu 
Inteligentny Rozwój, powinieneś zwrócić uwa-
gę na specjalizacje krajowe (KIS). W  przy-
padku programów regionalnych, zapoznaj 
się natomiast z inteligentnymi specjalizacjami 
w Twoim województwie (RIS).

Jeśli zamierzasz realizować projekty związane 
np. z wdrażaniem wyników prac B+R do Twojej 
działalności bądź inne działania podnoszące 
innowacyjność i konkurencyjność Twojej firmy, 
powinieneś także pamiętać o  inteligentnych 
specjalizacjach. W tym przypadku nie ma ko-
nieczności wpisywania się w tę koncepcję. Jeśli 
jednak Twoje przedsięwzięcie pasuje do tych 
strategicznych obszarów, będziesz miał więk-
sze szanse na uzyskanie dofinansowania. 

Ciekawą konstrukcję wykorzystania koncepcji 
inteligentnych specjalizacji znajdziesz także 
w Programie Polska Wschodnia. W innowacyj-
nych projektach firm, które mogą być dofinan-
sowane z tego programu, preferowane będą 
te przedsięwzięcia, które wpisują się w inteli-
gentne specjalizacje wspólne dla co najmniej 
dwóch województw Polski Wschodniej.

Agnieszka Pogorzelska
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REGIONALNE INTELIGENTNE SPECJALIZACJE

OPOLSKIE
• technologie chemiczne
• technologie budownictwa i drewna
• technologie przemysłu 

maszynowego i metalowego
• technologie przemysłu 

energetycznego, w tym OZE
• poprawa efektywności energetycznej
• technologie rolno-spożywcze

ŚLĄSKIE
• medycyna
• energetyka
• technologie 

informacyjno-
-komunikacyjne 
(ITC)

WARMIŃSKO-MAZURSKIE
• ekonomia wody
• żywność wysokiej jakości
• drewno i meblarstwo

POMORSKIE
• technologie off-shore i portowo-logistyczne
• technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie
• technologie ekoefektywne (w produkcji, przesyle, 

dystrybucji, zużyciu energii, paliw i budownictwie)
• technologie medyczne (choroby cywilizacyjne i starzenie)

bach regionu
rska 

ne)

ZACHODNIOPOMORSKIE
• biogospodarka oparta na naturalnych zaso
• działalność morska i logistyka (technika mo

odpowiadająca współczesnym wyzwaniom)
• przemysł metalowo-maszynowy
• usługi przyszłości (branża informacyjno-

komunikacyjna, IT, KPO i przemysły kreatyw
• turystyka i zdrowie (zasoby przyrodnicze 

i dorobek kulturowy regionu)

WIELKOPOLSKIE
• biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów
• wnętrza przyszłości
• przemysł jutra
• wyspecjalizowane procesy logistyczne
• rozwój oparty na technologiach 

informacyjno-komunikacyjnych
• nowoczesne technologie medyczne

ug
 

LUBUSKIE
• zielona gospodarka – ekoinnowacje ( technologie i usł i 

środowiskowe, biogospodarka, branże wspomagające:
ICT, przemysł metalowy i procesy logistyczne)

• zdrowie i jakość życia – eko-rozwój (technologie, 
usługi i aparatura medyczna, turystyka zdrowotna, 
zdrowa bezpieczna żywność, branże powiązane 
z eko-rozwojem: przemysł metalowy, procesy 
logistyczne, sektor informacyjno-komunikacyjny)

• innowacyjny przemysł – zrównoważony rozwój 
(przemysł: metalowy, motoryzacyjny, wydobywczy 
i energetyczny, drzewny, meblarski i papierniczy 
oraz technologie informacyjno-komunikacyjne)

DOLNOŚLĄSKIE
• branża chemiczna i farmaceutyczna
• mobilność przestrzenna
• żywność wysokiej jakości
• surowce naturalne i wtórne
• produkcja maszyn i urządzeń
• obróbka materiałów
• technologie informacyjno-

-komunikacyjne
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PODLASKIE:
• sektor rolno-spożywczy
• sektor usług medycznych
• sektor ekoinnowacji
• przemysł maszynowy

PODKARPACKIE:
• lotnictwo i kosmonautyka
• wysoka jakość życia
• informacja i telekomunikacja

KUJAWSKO-POMORSKIE
• najlepsza bezpieczna żywność 
• przetwórstwo, nawozy i opakowania
• medycyna, usługi medyczne i turystyka zdrowotna
• motoryzacja, urządzenia transportowe 

i automatyka przemysłowa
• narzędzia, formy wtryskowe, wyroby z tworzyw sztucznych
• przetwarzanie informacji, multimedia, programowanie,
• usługi informacyjno-komunikacyjne
• biointeligentna specjalizacja – środowisko, energetyka
• transport, logistyka, handel
• dziedzictwo kulturowe, sztuka, przemysły kreatywne

dy (

MAZOWIECKIE:
• bezpieczna żywność
• inteligentne systemy zarządzania
• nowoczesne usługi dla biznesu
• wysoka jakość życia

ŁÓDZKIE
• nowoczesny przemysł włókienniczy i mo w tym wzornictwo)
• zaawansowane materiały budowlane
• medycyna, farmacja, kosmetyki
• energetyka, w tym odnawialne źródła energii
• innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze
• informatyka i telekomunikacja.

LUBELSKIE
• biogospodarka
• medycyna i zdrowie
• informatyka i automatyka
• energetyka niskoemisyjna

ŚWIĘTOKRZYSKIE:
• zasobooszczędne budownictwo
• przemysł metalowo-odlewniczy
• nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze
• turystyka zdrowotna i prozdrowotna
• technologie informacyjno-komunikacyjne
• branża targowo-kongresowa
• zrównoważony rozwój energetyczny

MAŁOPOLSKIE:
• nauki o życiu (life sciences)
• energia zrównoważona
• technologie informacyjne i komunikacyjne
• chemia
• produkcja metali i wyrobów metalowych oraz 

wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych
• elektrotechnika i przemysł maszynowy
• przemysły kreatywne i czasu wolnego
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Warto wiedzieć

Jeśli chcesz, by czytelnik zrozu-
miał nie tylko pierwsze zdanie 
przygotowywanego przez 
Ciebie tekstu, postępuj we-
dle następujących reguł:

1 Zamiast generować 
wniosek po prostu 

możesz go stworzyć. Pa-
miętaj im prostsze słowa, im 
bliższy ich związek z  życiem 
codziennym, tym większa wartość 
komunikacyjna. Pisząc, szukaj prostych 
odpowiedników trudnych słów, unikaj kalek 
językowych. 

2 Długie zdanie to nie tylko zdanie wie-
lokrotnie złożone. W  języku istnieją 

wyrażenia, które nadmiernie rozbudowują 
 wypowiedź i  nie wnoszą znaczącej treści. 
Nie musisz wysyłać wniosku za pośred-
nictwem poczty, wyślij go pocztą. Sytuacja 
wnioskodawcy nie musi ulegać zmianie, 
może się po prostu zmienić. Jak widać za-
sada jest prosta.

3 Podobnie jest z wielosło-
wiem i specjalistycznymi 

terminami. Tych ostatnich 
czasem nie da się uniknąć. 
Tam, gdzie możesz, po 
prostu redukuj ich obec-
ność. Z wielosłowiem walcz 
w  prosty sposób. Zwracaj 

uwagę na słowa wypełnia-
cze. Czy podając datę dzienną 

musisz dodawać słowa „dzień”? 
Nie pisz o siedzibie urzędu, ale po 

prostu o urzędzie. Proste? 

4 I na koniec pamiętaj. Jeśli to tylko możli-
we unikaj słów dłuższych niż cztery syla-

by. Każde takie słowo może znacząco wpłynąć 
na jasność i komunikatywność Twojego tekstu. 
Przecież nie chcesz, by czytelnik błądził we 
mgle wielosłowia i wielosylabowych słów.

Aleksandra Ratajczak

Prosto o konkursach 
Funduszy Europejskich
Czy wiecie, jaka powieść zaczyna się krótkim, prostym zdaniem: Przez długi czas 
kładłem się spać wcześnie1? Pytanie pozornie bez związku z tematyką Funduszy 
Europejskich. Jednak jeśli sam Marcel Proust zaczął od krótkiego zdania, 
to zastosowanie tej reguły stanowi klucz do skutecznej i efektywnej komunikacji, 
nie tylko w świecie literatury. 

1 Tłumaczenie Tadeusza Boy Żeleńskiego.

Sześć zasad efektywnego pisania: 
1.  Tekst rozdziel na akapity ze śródtytułami.
2.  Używaj krótkich i dobrze znanych wyrażeń.
3.  Twórz krótkie zdania – do dwudziestu 

wyrazów.

4.  W każdym zdaniu pilnuj głównej myśli.
5.  Używaj naturalnej gramatyki.
6.  Często nazywaj siebie i wzywaj 

czytelnika.

Więcej informacji znajdziesz w publikacji „Prosto o konkursach Funduszy 
Europejskich. Poradnik efektywnego pisania”.

Zasada nr 2 efektywnego pisania: Używaj 
krótkich i dobrze znanych wyrażeń.
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W konkursie będą mogły zostać zgłoszone 
projekty edukacyjne i informacyjne, przesłane 
przez partnerów społeczno ‑gospodarczych, 
skierowane do jednej z czterech grup poten‑
cjalnych beneficjentów: 
• przedsiębiorców, 
• organizacji pozarządowych, 
• jednostek samorządu terytorialnego, 
•  oraz do dziennikarzy prasy lokalnej 

i regionalnej. 

Zgłoszenia do konkursu muszą mieć charak‑
ter przekrojowy, tj. obejmować informacje ze 
wszystkich krajowych i regionalnych progra‑

mów. Szkolenia będą musiały uwzględniać 
zarówno tematy ogólne, jak i specjalistyczne. 

Terminy realizacji konkursu:
Ogłoszenie o konkursie zostanie opublikowa‑
ne w kwietniu 2016 r. na portalu www.fundu‑
szeeuropejskie.gov.pl 

Projekty dla przedsiębiorców, organizacji poza‑
rządowych oraz jednostek samorządu terytorial‑
nego będą mogły być realizowane do paździer‑
nika 2017 r., natomiast projekt dla dziennikarzy 
prasy lokalnej i regionalnej do grudnia 2016 r.

Szkolenia dla beneficjentów
Wkrótce Ministerstwo Rozwoju ogłosi konkurs dotacji dla partnerów społeczno‑
‑gospodarczych na realizację długofalowych projektów edukacyjnych. Dzięki 
temu konkursowi, już w drugiej połowie 2016 r. planowane jest uruchomienie 
cyklu ogólnopolskich bezpłatnych szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych 
beneficjentów środków UE.

Do wygrania karty upominkowe do jednej 
z sieci księgarskich – jedna o wartości 100 zł 
oraz dwie o wartości 50 zł.

Szczegółowe zasady konkursu oraz listę zwycięzców poprzedniej edycji można znaleźć na stronie: 

www.mapadotacji.gov.pl

Weź udział w konkursie!
Zrealizowałeś ciekawy projekt 
dofinansowany z Funduszy Europejskich 
lub znasz taki projekt w twojej okolicy? 

Dodaj krótki opis i zdjęcia, filmy lub prezentację 
projektu do Mapy Dotacji poprzez formularz 
na stronie www.mapadotacji.gov.pl.

Ważne: w konkursie mogą wziąć udział osoby posiadające 
prawa autorskie do materiałów oraz opisu projektu, a także 
dysponujące oświadczeniami do wykorzystania wizerunku 
osób uwiecznionych na zdjęciach.

www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.mapadotacji.gov.pl
www.mapadotacji.gov.pl
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█ Magda z Opola: Moje stowarzyszenie ma 
pomysł związany z innowacyjnymi rozwią-
zaniami w edukacji. Chodzi tu o nowator-
skie podejście do uczenia. Czy możemy 
uzyskać dofinansowanie na opracowanie 
tego pomysłu i jego wdrożenie? 

Nowatorskie rozwiązania stosowane w eduka-
cji są określane innowacjami społecznymi. Do-
finansowanie na takie projekty można uzyskać 
w Programie Wiedza Edukacja Rozwój, a do-
kładnie w jego części oznaczonej numerem 4.1.

Pod pojęciem innowacji społecznych kryją się 
nowe, pilotażowe działania społeczne mające 
na celu polepszenie jakości życia osób czy 
grup. Projekt innowacyjny to projekt, którego 
celem jest poszukiwanie nowych, lepszych, 
efektywniejszych sposobów rozwiązywania 
problemów społecznych. Częstym sposo-
bem wprowadzania innowacji społecznych 
jest włączenie do projektu działań międzyna-
rodowych. Wówczas można wykorzystać do-
świadczenia partnerów z innych krajów. 

Skoro Twoje stowarzyszenie zajmuje się edu-
kacją, to powinnaś zainteresować się konkur-
sem do części 4.1 w Programie Wiedza Edu-
kacja Rozwój, który ma się rozpocząć w maju 
2016 roku. Jednym z tematów, które zostaną 
w  nim poruszone, będą właśnie innowacje 
edukacyjne. Na co Twoja organizacja będzie 
mogła uzyskać dofinansowanie? W pierwszej 
kolejności na różnorodne działania związane 
z opracowaniem nowych narzędzi czy rozwią-
zań. Sfinansować będzie można np. przepro-
wadzenie analiz, spotkania i warsztaty orga-
nizowane w celu tworzenia narzędzi, itp. Na 
dalszym etapie, środki unijne będą mogły być 
przeznaczone na przetestowanie opracowane-
go rozwiązania, jego promocję i upowszech-
nienie oraz próby włączenia go do praktyki. 

Pamiętaj, że innowacje w edukacji powinny 
koncentrować się na zwiększeniu dostoso-
wania edukacji do potrzeb rynku pracy. Przy-
datne jest także uwzględnianie oczekiwań 

społeczności szkolnej, więc dobrą praktyką 
jest dokonywanie diagnozy w szkołach przed 
opracowaniem narzędzi, z których placówki 
mogłyby korzystać.

Wnioski o dofinansowanie projektów związa-
nych z innowacjami edukacyjnymi będą mogły 
składać różne podmioty, w tym organizacje po-
zarządowe. Ważne jest jednak posiadanie do-
świadczenia w obszarze edukacji. Gdyby Twoje 
stowarzyszenie nie miało dużej praktyki, to w jej 
zapewnieniu mogą pomóc partnerzy – krajowi 
lub zagraniczni. Partnerzy będą także dobrym 
wsparciem w efektywnej realizacji projektu. 

Pamiętaj również, że w konkursie mogą poja-
wić się różne ograniczenia budżetowe, w tym 
dotyczące wkładu własnego. Z  informacji 
aktualnie dostępnych wynika, że wniosko-
dawca będzie musiał zapewnić 3% własnych 
środków finansowych na realizację projektu.
Majowy konkurs do części 4.1 w Programie 
Wiedza Edukacja Rozwój będzie przepro-
wadzany przez Departament Europejskiego 
Funduszu Społecznego w Ministerstwie Roz-
woju. Ogłoszenie o naborze wniosków wraz 
ze wszystkimi potrzebnymi dokumentami 
znajdziesz na stronie internetowej programu: 
www.power.gov.pl w zakładce „Zobacz ogło-
szenia i wyniki naborów wniosków”. 

█ Mariusz z Olsztyna: Nasza firma chcia-
łaby zlecić jednostce naukowej przepro-
wadzenie badań nad innowacyjnym pro-
duktem. W  jaki sposób możemy uzyskać 
dofinansowanie na takie cele?

Zlecanie różnych badań i analiz jednostkom 
naukowym jest coraz popularniejszym sposo-
bem zdobywania nowej wiedzy przez przed-
siębiorców. Fundusze unijne pomagają w tej 
formie współpracy. Jeśli chcesz uzyskać do-
finansowanie na swój projekt, będziesz mógł 
skorzystać z tzw. „bonów na innowacje”.

Bony na innowacje to instrument oferowa-
ny m.in. w  Programie Inteligentny Rozwój, 

Na pytania czytelników odpowiada  
Agnieszka Pogorzelska  
z Centralnego Punktu Informacyjnego 
Funduszy Europejskich

www.power.gov.pl
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a  dokładniej w  jego części oznaczonej nu-
merem 2.3.2. Za przyznawanie tych dofinan-
sowań odpowiada Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości (PARP).

Przed złożeniem wniosku o  dofinansowa-
nie powinieneś wybrać instytucję naukową, 
z  którą będziesz współpracować. Ustalasz 
z nią także zakres badań, ich wartość, har-
monogram i  inne konieczne zagadnienia. 
Pamiętaj, że wybór jednostki naukowej powi-
nien nastąpić zgodnie z zasadą konkurencyj-
ności, czyli musisz zebrać różne oferty i wy-
brać najkorzystniejszą z nich. W części 2.3.2 
Programu Inteligentny Rozwój wprowadzone 
jest dodatkowe ograniczenie – wykonawcę 
usługi badawczej możesz wybrać tylko z listy 
jednostek naukowych, które zostały podda-
ne ocenie przez Ministerstwo Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego i posiadają kategorię na-
ukową A+, A lub B.

Usługa badawcza wykonywana przez jed-
nostkę naukową powinna służyć opracowaniu 
nowych lub znacząco ulepszonych wyrobów, 
technologii produkcji, projektów wzorniczych, 
usług. Kiedy zostanie zrealizowana i kiedy za-
płacisz za jej wykonanie, będziesz mógł uzy-
skać refundację wydatków na te cele. Kwoty 
dofinansowania sięgają od 48 tys. zł do 320 
tys. zł i są zależne od tego, ile kosztowały ba-
dania jednostki naukowej. Pamiętaj także, że 
część wydatków musisz ponieść z własnych 
środków. Jeśli Twoja firma jest mikro lub ma-
łym przedsiębiorstwem, wówczas z  dotacji 

możesz sfinansować 80% wydatków na usłu-
gę badawczą, a jeśli średnim – 70%. 

Najbliższy konkurs, w którym będziesz mógł 
złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach 
bonów na innowacje, rozpocznie się w czerw-
cu 2016 roku. Potrwa aż pół roku. Nabór 
będzie prowadzony przez Polską Agencję 
Rozwoju Przedsiębiorczości. Ogłoszenie 
o konkursie wraz ze wszystkimi niezbędnymi 
dokumentami znajdziesz na stronie interne-
towej www.poir.gov.pl w zakładce „Zobacz 
ogłoszenia i wyniki naborów wniosków” oraz 
na portalu PARP: www.poir.parp.gov.pl. 

Jeśli badania, które chcesz zlecić jednostce 
naukowej kosztują mniej, możesz skorzystać 
także z innego źródła dofinansowania, które 
często jest nazywane „małym bonem na in-
nowacje”. Takich funduszy możesz szukać 
w swoim programie regionalnym. Są to środki 
unijne działające na bardzo podobnych zasa-
dach do tych, o których przed chwilą czytałeś. 
Najczęściej jednak wartość dofinansowania 
nie przekracza 100 tys. zł, a czasem nawet 
mniejszych kwot. 

W Twoim, warmińsko-mazurskim programie 
regionalnym, bony na innowacje można uzy-
skać w  części o  numerze 1.2.2. Nie zosta-
ły jeszcze określone szczegółowe warunki 
uzyskania takiego dofinansowania, ani ter-
miny przyjmowania wniosków. Aktualności 
w  tym zakresie możesz śledzić na stronie: 
www.rpo.warmia.mazury.pl. 
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Według danych na koniec lutego 2016 r. w ob-
szarze przedsiębiorczości, innowacyjności 
i B+R sfinansowano łącznie 30 999 projek-
tów o całkowitej wartości blisko 50,7 mld zł, 
co stanowi ponad 17% wartości środków unij-
nych zakontraktowanych w ramach perspek-
tywy finansowej 2007-2013.

W perspektywie finansowej 2014-2020 wspar-
cie i stymulowanie innowacyjności jest jednym 
z kluczowych priorytetów rozwoju polskiej go-
spodarki. Na ten cel przeznaczono w Umo-
wie Partnerstwa środki w wysokości 14,9 mld 
euro, czyli ok. 19% puli środków UE przyzna-
nej Polsce. Projekty z zakresu wsparcia inno-
wacyjności i podnoszenia konkurencyjności 
firm uzyskają dofinansowanie w programach 
Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia oraz 
regionalnych programach operacyjnych. 
W odróżnieniu od sytuacji, jaka miała miejsce 
w latach ubiegłych, gdzie dotowano w znacz-
nej mierze zastosowanie w działalności firm 
innowacji mających postać gotowych rozwią-
zań, np. zakupionych patentów, licencji lub 
urządzeń, w obecnej perspektywie finansowej 

nacisk jest kładziony przede wszystkim na 
kreowanie innowacji, czyli rozwijanie nowych 
pomysłów od etapu badań, jak również na 
stymulowanie zwiększania nakładów polskich 
przedsiębiorstw na działalność badawczo-
-rozwojową. Dodatkowo premiowane będą 
projekty naukowe o ukierunkowaniu gospo-
darczym, jak również wspólne przedsięwzię-
cia z zakresu nauki i biznesu. Wsparcie powią-
zane zostanie z inteligentnymi specjalizacjami, 
a projektodawcy zyskają szerszy dostęp do 
instrumentów finansowych.

Według stanu na koniec lutego 2016 r., ze 
środków unijnych przeznaczonych dla Polski 
na lata 2014-2020 w dofinansowanie projek-
tów z zakresu innowacyjności i B+R, zaanga-
żowano środki UE w kwocie 1,5 mld zł. Jest 
to około 9% zakontraktowanych do tej pory 
środków UE na lata 2014-2020.

Magdalena Brzozowska

Fundusze unijne 
dla innowacji
Zarówno w okresie programowania 2007-2013, jak i 2014-2020 innowacje 
stanowią jeden z głównych obszarów wsparcia ze środków UE.

Osiągnięte efekty interwencji 
funduszy unijnych 
w obszarach B+R+I oraz 
przedsiębiorczości to m.in.:
• 653 ośrodków badawczych objętych wsparciem,
• 2 918 innowacyjnych pomysłów inkubowanych dzięki 

wsparciu,
• 231 projektów badawczych i rozwojowych powstałych 

w ośrodkach badawczych,
• 1 950 utworzonych i zmodernizowanych laboratoriów,
• 3 701 wdrożonych technologii,
• 250 wspartych instytucji otoczenia biznesu,
• 28 301 przedsiębiorstw objętych systemem B2B.

Wartość środków alokowanych na wspar-
cie przedsiębiorczości, B+R oraz innowa-
cyjności w ramach Umowy Partnerstwa na 
lata 2014-2020, w mln euro



15 lutego ruszył konkurs RegioStars 2016 dla 
projektów zrealizowanych z Funduszy Euro-
pejskich, organizowany przez Komisję Euro-
pejską. Konkurs promuje projekty najbardziej 
oryginalne i  innowacyjne. Nagrodą dla zwy-
cięzcy w każdej kategorii konkursowej będzie 
film promocyjny o projekcie, który będzie sta-
nowił część specjalnej kampanii internetowej, 
a także puchar i certyfikat RegioStars 2016. 

Uroczyste wręczenie nagród, z  udziałem 
europejskiego komisarza ds. polityki regio-
nalnej, Coriny Creţu, odbędzie się podczas 
specjalnej ceremonii 11 października 2016 r. 
w Brukseli, organizowanej w ramach Europej-
skiego Tygodnia Regionów i Miast. Ponadto 
wszystkie projekty finałowe zostaną opisane 
w  broszurze wydanej przez Komisję Euro-
pejską oraz będą promowane w internetowej 
bazie najlepszych praktyk na stronie interne-
towej InfoRegio. 

Projekty można zgłaszać w 5 kategoriach:
•  Smart growth (Inteligentny wzrost),
•  Sustainable growth (Zrównoważony 

wzrost),
•  Inclusive growth (Wzrost sprzyjający 

włączeniu społecznemu),

•  Citystar (Gwiazda wśród miast),
•  Effective management (Efektywne 

zarządzanie).

Aplikacje mogą składać Instytucje Zarządza-
jące lub kierownicy projektów (wówczas ko-
nieczna jest zgoda odpowiedzialnej Instytucji 
Zarządzającej). Zgłoszenia są przyjmowane 
do 15 kwietnia 2016 r.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich
Jeśli zrealizowałeś projekt dofinansowany z Fun-
duszy Europejskich i  chcesz się nim pochwalić 
– wejdź na stronę www.dniotwarte.eu i zgłoś się 
do akcji! Otwórz swój projekt i zorganizuj w nim 
ciekawe wydarzenie. Zgłoszenia można przesyłać 
od 5 do 22 kwietnia 2016 r. 

Dni Otwarte Funduszy Europejskich to akcja promu-
jąca projekty dofinansowane ze środków unijnych 
w Polsce. Od 12 do 15 maja 2016 r. w całym kraju 
odbędą się imprezy prezentujące pomysły zrealizo-
wane dzięki Funduszom Europejskim. Zgłoś się i Ty!

Ministerstwo Rozwoju – organizator akcji – zaprasza 
wszystkich chętnych do rejestracji wydarzeń. Mogą 
one być organizowane w dowolnym dniu pomiędzy 
12 a 15 maja 2016 r. Wydarzenie powinno pokazywać 
odwiedzającym na czym polega dany projekt oraz za-
pewniać atrakcje. Atrakcje mogą być różne, w zależ-
ności od rodzaju przedsięwzięcia – od darmowych lub 

zniżkowych usług u fryzjera lub kosmetyczki, poprzez 
prezentację zasady działania innowacyjnej maszyny 
w fabryce, aż po obserwację nieba w Obserwatorium 
Astronomicznym. Ile projektów – tyle pomysłów!

Akcja będzie szeroko promowana w mediach na po-
czątku maja. Dzięki dedykowanej kampanii promocyj-
nej chcemy przyciągnąć do projektów jak największą 
liczbę odwiedzających. 

Więcej informacji o Dniach Otwartych Funduszy Euro-
pejskich znajdzie się na stronie www.dniotwarte.eu.

Zgłoś swój projekt do europejskiego 
konkursu RegioStars 2016!

Więcej informacji oraz regulamin konkursu 
i formularz zgłoszeniowy można znaleźć 
na portalu Komisji Europejskiej:  
http://ec.europa.eu/regional_policy 
/en/regio-stars-awards

Uruchomiono także specjalny adres email do zapytań doty-
czących konkursu: regiostars2016@iservice-europa.eu

www.dniotwarte.eu
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards
regiostars2016@iservice-europa.eu
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