
PROGRAM  
Podział środków europejskich  
w Programie Inteligentny Rozwój

INTELIGENTNY 
ROZWÓJ

I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowa-
dzenia działalności B+R+I
III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

IV Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego

V Pomoc techniczna

3,85 mld euro 
(44,69%)

1,04 mld euro 
(12,11%)

2,2 mld euro 
(25,55%)

1,22 mld euro 
(14,20 %)

297 mln euro 
(3,45 %)

Bezpłatne informacje o programie
Więcej informacji o Programie Inteligentny Rozwój 
znajdziesz  na stronie:

lub w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich 
w Twojej okolicy. Listę Punktów znajdziesz na stronie: 

www.FunduszeEuropejskie.gov.pl/punkty

www.poir.gov.pl

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

 Fundusze Europejskie



Program
Inteligentny Rozwój

• projekty B+R przedsiębiorstw;
• prace B+R finansowane z udziałem fundu-

szy kapitałowych;
• tworzenie warunków infrastrukturalnych 

dla prowadzenia działalności B+R przez 
firmy;

• sektorowe programy B+R;
• inwestycje w infrastrukturę B+R przedsię-

biorstw;
• transfer technologii („otwarte innowacje”);
• proinnowacyjne usługi dla firm;
• wdrożenia wyników prac B+R;
• działania promocyjne oraz wejście na rynki 

zagraniczne;
• badania naukowe i prace rozwojowe;
• rozwój nowoczesnej infrastruktury badaw-

czej sektora nauki;
• rozwój kadr B+R.

O dofinansowanie występować mogą 
przede wszystkim:
• przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP);
• jednostki naukowe;
• konsorcja przedsiębiorstw oraz jednostek 

naukowych;
• instytucje otoczenia biznesu.

Sposób finansowania przedsięwzięć zależy 
od specyfiki projektu oraz poziomu występu-
jącego w nim ryzyka. 

Projektodawcy mogą ubiegać się o:
• dotacje (bezzwrotne) lub
• instrumenty kapitałowe, gwarancje, 

pożyczki (tzw. instrumenty finansowe – 
czyli pomoc zwrotną).

Środki na realizację projektu mogą być 
przyznane w formie:
• refundacji – wypłacanej jako zwrot całości 

lub części wydatków poniesionych przez re-
alizatora projektu z jego środków własnych,

• zaliczki – wypłacanej na planowane wydat-
ki, rozliczanej na podstawie dokumentów 
potwierdzających poniesienie kosztów.

Dofinansowanie przedsięwzięć B+R powią-
zane jest z obszarami Krajowej Inteligentnej 
Specjalizacji (KIS). Pod tym pojęciem kryją się 
wybrane dziedziny na styku nauki i gospodar-
ki, stanowiące potencjał rozwojowy Polski.  
19 krajowych specjalizacji ujęto w 5 działów 
tematycznych: 
• zdrowe społeczeństwo;
• biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-

drzewna i środowiskowa;
• zrównoważona energetyka;
• surowce naturalne i gospodarka odpadami;
• innowacyjne technologie i procesy 

przemysłowe (w ujęciu horyzontalnym).

Co można zrealizować?Dla kogo program?

Sposób finansowania 
projektów:

Program Inteligentny Rozwój (PO IR) to największy w Unii Europejskiej program  
finansujący badania, rozwój i innowacje oraz drugi pod względem budżetu krajowy 
program na lata 2014-2020. Na jego realizację przeznaczono ok. 8,6 mld euro z Fundu-
szy Europejskich (FE), a więc ponad 36 mld zł. Dzięki tym środkom naukowcy i przed-
siębiorcy zyskają nowe możliwości prowadzenia wspólnych przedsięwzięć badawczo-
-rozwojowych, a wyniki prac B+R znajdą praktyczne wykorzystanie w gospodarce, 
czyli będzie mógł z nich skorzystać każdy z nas.

„Od pomysłu do rynku” to hasłowe ujęcie głównego założenia programu. Oznacza ono 
wsparcie całego procesu powstawania innowacji: od tworzenia koncepcji niespotykanych 
produktów, usług lub technologii, przez przygotowanie prototypów/linii pilotażowych, po 
ich komercjalizację. W praktyce ze środków PO IR można będzie sfinansować badania na-
ukowe i prace rozwojowe, a także wdrożenia ich wyników.  

ponad  

12 000
tyle firm otrzyma 
wsparcie na prowadzenie 
badań i wdrażanie 
innowacji

20 500
co najmniej
tyle nowych miejsc pracy  
utworzonych zostanie 
dzięki wsparciu z POIR

4,4 mld € 
tyle firmy przeznaczą 
dodatkowo ze swoich 
środków na badania  
i innowacje

Planowane 
kluczowe
efekty 
programu:


