
Punkt informacyjny 
Europe Direct – Poznań
przy Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu 

61-874 Poznań, Al. Niepodległości 2 
tel.: 0-61 853 71 32, fax: 0-61 852 13 16 
e-mail: Europe-direct.poznan@irpoznan.com.pl  
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–15.00 

Bezpłatna infolinia Europe Direct (00 800 6 7 8 9 10 11)

www.europe-direct.poznan.pl

INNOWACJE
Innowacje odgrywają dużą rolę, jako czynnik stymulujący 

rozwój gospodarki, są siłą napędową gospodarki i kluczem do jej 
sukcesu. Innowacje, badania naukowe oraz gospodarka oparta 
na wiedzy wpisują się w realizację Strategii Lizbońskiej mającej 
na celu rozwój europejskiej gospodarki oraz zagwarantowanie, 
jakości życia jej mieszkańców w warunkach globalnej konkurencji 
i zrównoważonego rozwoju. 

Definicja innowacyjności (wg Oslo Manuał) – wprowadze-
nie do praktyki w przedsiębiorstwie nowego lub znacząco ulep-
szonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub 
usługi), procesu, marketingu lub organizacji. Istotą innowacji 
jest wdrożenie nowości do praktyki, czyli zaoferowanie jej na 
rynku.

Aby realizować Strategię Lizbońską gospodarka europejska 
potrzebuje innowacyjnych firm, otwartych na przyszłość i nowe 
rozwiązania, elastycznych w działaniu, z wysoko wykwalifikowa-
ną kadrą menedżerów i pracowników. 
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Innowacje

Broszura finansowana przez Komisję Europejską  
w ramach projektu Sieci EUROPE DIRECT

Przedsiębiorcy, którzy pragną się rozwijać i wprowadzać innowacje mogą skorzystać z:

Portalu Innowacyjnego PARP (www.pi.gov.pl)

sieci wspierających innowacyjność, np.:
STIM Ogólnopolska Sieć Transferu Technologii i Wspierania Innowacyjności MSP  
(www.stim.org.pl), 
KSI Krajowa Sieć Innowacji (www.ksu.parp.gov.pl/gzksi.htlm), 
Polskie Ośrodki Przekazu Innowacji europejskiej sieci IRC w Polsce (www.irc.org.pl),
IRE – Sieć Innowacyjnych Regionów w Europie (www.innovating-regions.org),
NetCeE – Sieć informacyjna Europy Centralnej i Wschodniej (www.kpk.gov.pl/netcee),
Joint Research Centre (JRC) – Wspólnotowe Centrum Badawcze (www.jrc.org),

ofert Parków Technologicznych, Centrów Transferu Technologii i Innowacji oraz inkuba-
torów przedsiębiorczości (www.pi.org.pl).

Przedsiębiorcy oraz inne podmioty gospodarcze na projekty cechujące się innowacyjnoś-
cią mogą otrzymać dofinansowanie z różnych programów i inicjatyw. Środki te rozdzielane 
są na poziomie wspólnotowym (europejskim), krajowym oraz regionalnym.
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PROGRAMY REGIONALNE 
Działania innowacyjne realizowane przez przedsiębiorców na mniejsze kwoty, mogą być dofinansowane 

z Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Samorząd każdego województwa uwzględnił specyfikę re-
gionu oraz jego potencjał gospodarczy w RPO, określił m.in. własne priorytety, podział środków oraz harmo-
nogram konkursów. Bliższe informacje na stronach Urzędów Marszałkowskich poszczególnych województw.

2009 ROK KREATYWNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI
Co roku UE organizuje kampanię informacyjną dotyczącą określonego tematu, która ma zwrócić uwagę 

ogółu społeczeństwa na konkretne kwestie. Podkreślając wagę innowacji i twórczości, Komisja Europejska 
ogłosiła rok 2009, Europejskim Rokiem Kreatywności i Innowacji. W ramach obchodów przewiduje się liczne 
kampanie informacyjne, jak również wydarzenia i inicjatywy na szczeblu europejskim, krajowym i regional-
nym mające podkreślić potrzebę znalezienia twórczych rozwiązań współczesnych problemów.

Europejski Rok Kreatywności i Innowacyjności:  
http://www.create2009.europa.eu/index_en.html

Strona internetowa  
Roku Kreatywności i Innowacji w Polsce:  
http://www.innowacje2009.pl. 



PROGRAMY  KRAJOWE

Pomoc finansowa z Funduszy Europejskich, z której Polska będzie korzystała w latach 2007–2013, będzie przy-
znawana w ramach poszczególnych programów pomocowych (tzw. programy operacyjne), z których każdy okre-
śla, na jakie typy różnorodnych przedsięwzięć przewiduje się udzielanie wsparcia finansowego, a jednocześnie 
określa podmioty, które mogą ubiegać się o dotacje. Podmioty zainteresowane uzyskaniem dotacji z Funduszy 
Europejskich w ramach programów operacyjnych będą mogły ubiegać się o dofinansowanie innowacji m.in. z:

Programu Operacyjnego  
Innowacyjna Gospodarka – POIG
www.poig.gov.pl

Celem programu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest wspieranie innowacyj-
nych projektów, związane z badaniami i rozwojem, nowoczesnymi technologiami, inwestycjami o dużym znacze-
niu dla gospodarki lub wdrażaniem i stosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. 
Budżet POIG na lata 2007–2013 to 9,71 mld euro.

POIG składa się z dziewięciu osi priorytetowych, które są podzielone na szczegółowe działania, wiele z nich 
wdraża PARP – Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl), np.:

Działanie 1.4–4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac
 program składa się z 2 etapów: 

etap I (działanie 1.4): wsparcie można otrzymać na badania przemysłowe i prace rozwojowe prowadzone 
przez przedsiębiorców samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi, do momentu stworzenia 
prototypu; 
 etap II (działanie 4.1): wsparcie na inwestycje związane z wdrożeniem wyników prac B+R finansowanych 
w ramach działania 1.4 lub z Inicjatywy Technologicznej.

Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej – dotację można otrzymać na inkubację oraz na inwesty-
cję w nowo utworzone przedsiębiorstwo innowacyjne (w formie objęcia udziałów). Program jest przeznaczony 
dla nowopowstałych przedsiębiorców oraz instytucji wspierających powstawanie nowych firm innowacyjnych 
np. inkubatory przedsiębiorczości akademickiej, centra transferu technologii i innowacji, akceleratory techno-
logii, parki naukowo-technologiczne.
Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP – wsparcie programów szkoleniowych 
dla prywatnych inwestorów, w tym „aniołów biznesu”, nawiązywanie współpracy między sieciami inwestorów 
a inkubatorami przedsiębiorczości i funduszami podwyższonego ryzyka, powstania i rozwoju sieci inwesto-
rów prywatnych, rozwoju platform wymiany doświadczeń w zakresie inwestowania, kojarzenia inwestorów 
z przedsiębiorcami, kształtowania gotowości inwestycyjnej przedsiębiorstw, doradztwa w zakresie przygoto-
wania inwestycji.
Działanie 4.2 Wsparcie inwestycji B+R w przedsiębiorstwach – wsparcie projektów dotyczących wzmocnienia 
działalności przedsiębiorców w zakresie prowadzenia przez nich prac B+R, w tym opracowanie wzorów prze-
mysłowych i użytkowych oraz przekształcenia przedsiębiorcy w CBR.
Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym – wsparcie projektów inwestycyjnych 
związanych z zastosowaniem w przedsiębiorstwach nowych rozwiązań technologicznych, produktowych, usłu-
gowych lub organizacyjnych (rozwiązania technologiczne i organizacyjne stosowane na świecie nie dłużej niż 
3 lata).
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Działanie 4.5 Kredyt technologiczny – przeznaczony na inwestycje wdrażające nowe technologie.
Do uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego http://www.bgk.pl.
Działanie 5.3 Wspieranie ośrodków innowacyjności – dofinansowanie jest przeznaczone na wspieranie 
powstawania oraz rozwoju ośrodków innowacyjności zlokalizowanych na obszarach o wysokim potencjale 
rozwoju; w szczególności na tworzenie i rozwój parków naukowo-technologicznych.
Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną Poddziałanie 5.4.1. „Wsparcie na uzyskanie/reali-
zację ochrony własności przemysłowej” – dofinansowanie projektów mających na celu wykorzystywanie 
możliwości ochrony przedmiotów własności przemysłowej (wynalazków, wzorów użytkowych oraz wzo-
rów przemysłowych), szczególnie poza granicami kraju. 
Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej – dofinan-
sowywanie projektów mających na celu świadczenie przez firmy usług drogą elektroniczną (usług cyfro-
wych).
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B – wsparcie przedsięwzięć o cha-
rakterze zarówno technicznym (informatycznym), jak i organizacyjnym, które prowadzą do realizacji pro-
cesów biznesowych w formie elektronicznej, obejmujących trzy lub więcej przedsiębiorstw. 

Przedsiębiorcy mogą również skorzystać z innej pomocy finansowej niezwiązanej z programami opera-
cyjnymi, udzielanej przez:

Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
www.parp.gov.pl

Bon na innowacyjność – celem jest zainicjowanie kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami, którzy do 
tej pory nie zlecali prac o charakterze badawczo-rozwojowym na zewnątrz a instytucjami naukowymi 
prowadzącymi w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe.
Pożyczka na realizacje inwestycji o charakterze innowacyjnym – celem jest poprawa poziomu innowa-
cyjności przedsiębiorstw poprzez inwestycje o charakterze innowacyjnym.
Innovation Express – wspiera projekty dotyczące rozwoju międzynarodowej współpracy klastra z part-
nerami zagranicznymi w zakresie badań, rozwoju technologicznego lub innowacji.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
www.nauka.gov.pl

Inicjatywa technologiczna – to program ukierunkowany na rozwój nowych produktów i technologii 
w oparciu o polskie osiągnięcia naukowo-techniczne. Kierowany do małych i średnich przedsiębiorstw 
oraz zespołów badawczych, które bezpośrednio powiązane są z działalnością przemysłową.
IniTech (www.ncbir.pl) – inicjowanie badań, wdrożeń, a także zakupu usług doradczych w zakresie in-
nowacji.
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PROGRAMY  WSPÓLNOTOWE

Programy wspólnotowe, będące jednym z instrumentów wspólnej polityki państw członkowskich UE, 
służą nawiązywaniu i wzmacnianiu współpracy między państwami na poziomie lokalnym w wybranych dzie-
dzinach polityki wspólnotowej. Ustanawiane są one na wniosek Komisji Europejskiej. Decyzje o powołaniu 
programu i jego budżecie podejmują wspólnie Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej, natomiast nad 
jego realizacją czuwa odpowiednia Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej.

Programy te mają na celu pobudzenie do aktywności, umożliwienie korzystania z doświadczeń innych, 
zdobywania know-how, wykorzystywania „dobrych praktyk”, a także wzmocnienie tożsamości europejskiej. 

W zakresie współpracy dot. innowacji dostępne są obecnie:

7 Program Ramowy – 7PR
www.kpk.gov.pl/7pr/podstawy/index.html

To największy mechanizm finansowania badań na poziomie europej-
skim. Program ma na celu m.in. wsparcie firm w dostępie do najnowszych 
technologii i wyników badań aby poprawić ich zdolności konkurencyjne 
i technologiczne.

Program składa się z następujących komponentów: 
współpraca – wspieranie ponadnarodowej współpracy naukowo-badawczej w wybranych dziesięciu ob-
szarach tematycznych,
pomysły – wspieranie badań znajdujących się na granicy wiedzy inicjowane przez naukowców we wszyst-
kich dziedzinach nauki,
ludzie – ilościowe i jakościowe wzmacnianie potencjału ludzkiego w zakresie badań i rozwoju technolo-
gicznego w Europie oraz zachęcanie do mobilności międzynarodowej i międzysektorowej,
możliwości – wspieranie kluczowych aspektów europejskiego potencjału w zakresie badań, rozwoju tech-
nologicznego i innowacji takich, jak np. infrastruktury badawcze, regionalne klastry badawcze, badania na 
rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, 
Wspólnotowe Centrum Badawcze JRC – wspieranie działań naukowych i technologicznych prowadzonych 
przez JRC nienależących do obszaru badań jądrowych,
EURATOM – wspieranie działań badawczo-szkoleniowych z zakresu energetyki jądrowej.

Budżet 7PR na lata 2007–2013 wynosi prawie 54 miliardów euro. 
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Program Ramowy na rzecz  
Konkurencyjności i Innowacji – CIP 
www.cip.gov.pl

Program ma na celu promowanie konkurencyjności europejskich 
przedsiębiorstw. Główne zadania to:

wspieranie działalności innowacyjnej (w tym innowacji ekologicznych) sektora MSP,
zapewnienie lepszego dostępu do środków finansowych,
świadczenie na poziomie regionalnym usług wsparcia dla biznesu.
Program ma zachęcać do szerszego i lepszego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych 

(ICT) oraz wspomagać rozwój społeczeństwa informacyjnego. 
Program składa się z następujących komponentów: 

Programu na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacyjności, 
Programu na rzecz Wspierania Polityki w zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych,
Programu dla Europy – Inteligentne Energie.

W ramach CIP zainicjowano szereg inicjatyw promujących innowacje ekologiczne w Europie. Współfinansowanie 
tych inicjatyw może obejmować 50% kwalifikowanych kosztów, a wsparcie można otrzymać na recykling materia-
łów, budynki i budownictwo, sektor spożywczy, ekologiczny biznes i zakupy – www.ec.europa.eu/ecoinnovation.
Budżet programu na lata 2007–2013 r. to 3,6 mld euro. 

Uczenie się przez całe życie – LLP
www.llp.org.pl

To program edukacyjny realizowany w latach 2007–2013 wspierający mobilność, aktywne obywatelstwo euro-
pejskie i dialog międzykulturowy; promuje też naukę języków obcych i integrację europejską. Ogólnym celem tego 
programu jest przyczynianie się, poprzez uczenie się przez całe życie, do rozwoju Wspólnoty, jako społeczeństwa 
opartego na wiedzy, charakteryzującego sie trwałym rozwojem gospodarczym, liczniejszymi i lepszymi miejscami 
pracy oraz większą spójnością społeczną przy jednoczesnym zapewnieniu należytej ochrony środowiska natural-
nego dla przyszłych pokoleń. 
Programami szczegółowymi są:

Comenius,
Erasmus,
Leonardo da Vinci,
Grundtvig,
Międzysektorowy,
Jean Monnet.

Budżet programu LLP na lata 2007–2013 to 6,9 mld euro
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program ramowy na rzecz
konkurencyjności i innowacji 
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