
 

 

 

 

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 
 

Celem Programu jest promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie 

powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i instytucjami 

szkolnictwa wyższego, w szczególności w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, 

innowacji społecznych, ekoinnowacji, aplikacji z dziedziny usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania 

popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację oraz wspieranie badań 

technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, 

zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji w dziedzinie kluczowych technologii 

wspomagających oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu.  

 

 

 

Oś priorytetowa I 
Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa  

oraz konsorcja naukowo-przemysłowe 

 

Priorytet inwestycyjny 1.2 

 

Cel szczegółowy: 

Pobudzenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalności B+R 

 

Przykładowe typy projektów: 

− Wsparcie projektów B+R, 

− Wsparcie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych, 

− Programy B+R prowadzone przez konsorcja naukowo-przemysłowe. 

 

Typy beneficjentów  

− Przedsiębiorstwa i ich konsorcja, 

− konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych  

− konsorcja przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółek celowych uczelni),  

− jednostki administracji publicznej, w tym ich jednostki organizacyjne, lub wyłonione podmioty 

odpowiadające za realizację działań o charakterze systemowym. 

 

 



 

 

 

 

Oś priorytetowa II 
Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach 

 

Priorytet inwestycyjny 1.2 

 

Cel szczegółowy: 

Zwiększenie nakładów polskich przedsiębiorstw na działalność innowacyjną. 

 

Przykładowe typy projektów: 

− Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R,  

− Tworzenie warunków infrastrukturalnych dla prowadzenia działalności B+R przez przedsiębiorstwa, 

− Kredyt na innowacje technologiczne,  

− Fundusz gwarancyjny dla wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw. 

 

Typy beneficjentów  

− Przedsiębiorstwa. 

 

 

Priorytet inwestycyjny 3.1 

 

Cel szczegółowy :  

Rozwój rynku kapitału podwyższonego ryzyka. 

 

Przykładowe typy projektów:  

− Wsparcie przedsiębiorstw przez fundusze typu venture capital,  

− sieci aniołów biznesu,  

− fundusze kapitału zalążkowego. 

 

Typy beneficjentów  

− przedsiębiorstwa (MŚP),  

− fundusze venture capital, 

− sieci aniołów biznesu oraz ich spółki (wehikuły inwestycyjne),  

− instytucje otoczenia biznesu wspierające powstawanie nowych firm innowacyjnych,  

− fundusz funduszy. 

 

 

 



 

 

 

 

OŚ PRIORYTETOWA III 
Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw 

 

Priorytet inwestycyjny 1.2 

 

Cel szczegółowy: 

Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności  innowacyjnej.  

 

Przykładowe typy projektów: 

− Wsparcie rozwoju otwartych innowacji , 

− Wsparcie ochrony własności przemysłowej przedsiębiorstw, 

−  Stymulowanie współpracy nauki z biznesem – bony na innowacje, 

− Rozwój i profesjonalizacja proinnowacyjnych usług IOB, 

− Wsparcie rozwoju klastrów – budowa systemu krajowych klastrów kluczowych, 

− Wsparcie przedsiębiorstw i jednostek naukowych w przygotowaniu do udziału w programach 

międzynarodowych. 

 

Typy beneficjentów  

− przedsiębiorstwa i ich konsorcja, 

− jednostki naukowe i uczelnie,  

− instytucje otoczenia biznesu, 

− Specjalne Strefy Ekonomiczne,  

− koordynatorzy klastrów,  

− jednostki administracji publicznej, w tym ich jednostki organizacyjne, lub wyłonione podmioty 

odpowiadające za realizację działań o charakterze systemowym.  

 

 

Priorytet inwestycyjny 3.2 

Cel szczegółowy: 

Wzrost umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw. 

 

Przykładowe typy projektów: 

− Wsparcie internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw. 

 

Typy beneficjentów  

− przedsiębiorstwa (MŚP),  

− instytucje otoczenia biznesu,  

− jednostki administracji publicznej, w tym ich jednostki organizacyjne, lub wyłonione podmioty 

odpowiadające za realizację działań o charakterze systemowym. 



 

 

 

 

 

Priorytet inwestycyjny 3.4 

 

Cel szczegółowy: 

Rozwój współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami w celu tworzenia rozwiązań innowacyjnych. 

 

Przykładowe typy projektów:  

− Wsparcie współpracy nauki i biznesu, kształtowanie i promocja innowacyjności jako źródła 

konkurencyjności gospodarki,  

− Promocja turystyczna Polski.  

 

Typy beneficjentów:  

− jednostki administracji publicznej, w tym ich jednostki organizacyjne, lub wyłonione podmioty 

odpowiadające za realizację działań o charakterze systemowym. 

 

 

 

OŚ PRIORYTETOWA IV 
Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego 

 

Priorytet inwestycyjny 1.1 

 

Cel szczegółowy:  

Wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorstwami oraz sektorem 

publicznym.  

 

Przykładowe typy projektów:  

− Finansowanie badań naukowych, 

− Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki, 

− Wsparcie powstawania międzynarodowych agend badawczych, 

− Rozwój kadr sektora B+R  

 

Typy beneficjentów:  

− jednostki naukowe i ich konsorcja,  

− uczelnie i ich konsorcja,  

− naukowcy,  

− studenci,  

− doktoranci,  

− konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych,  



 

 

 

 

− instytucje otoczenia biznesu,  

− jednostki administracji publicznej, w tym ich jednostki organizacyjne, lub wyłonione podmioty 

odpowiadające za realizację działań o charakterze systemowym. 

 


