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Miejscowość, 

data 

Nowa perspektywa 2014-2020 

Programy Operacyjne wdrażane przez PARP 

PO 
Inteligentny 

Rozwój  
(PO IR) 

PO Wiedza, 
Edukacja, 

Rozwój 
(POWER) 

PO Polska 
Wschodnia 

(PO PW) 



Program dzieli się na pięć osi priorytetowych: 

• Oś 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz 
 konsorcja naukowo-przemysłowe 

• Oś 2. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach  

• Oś 3. Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw 

• Oś 4. Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego 

• Oś 5. Pomoc techniczna. 

PO Inteligentny Rozwój (PO IR) 

PARP jest przewidywana jako instytucja wdrażająca do wybranych 
działań przede wszystkim w ramach osi 2 i 3.   

Celem PO IR jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskiej 
gospodarki. Program koncentruje się na przedsięwzięciach związanych ze 
zwiększeniem innowacyjności gospodarki, rozwojem sektora nauki, 
współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a sektorem nauki oraz 
zapewnieniem wysokiej jakości otoczenia biznesu sprzyjającego podnoszeniu 
innowacyjności przedsiębiorstw.  



• Badania na rynek – dotacja – planowana alokacja: 850 mln euro 

• Centra badawczo-rozwojowe – dotacja - planowana alokacja:  
170 mln euro 

• Starter - instrument zwrotny - planowana alokacja: 200 mln euro 

• Biz-Nest - instrument zwrotny - planowana alokacja: 64,4 mln euro 

• Fundusz Innowacji - instrument zwrotny - planowana alokacja: 
143,6 mln euro 

• 4Stock – dotacja - planowana alokacja: 7 mln euro.  

PO Inteligentny Rozwój (PO IR) 

Działania PARP w Osi 2  



• Stymulowanie współpracy nauki z biznesem – bony na innowacje – planowana 
alokacja: 64 mln euro 

• Rozwój proinnowacyjnych usług dla biznesu – IOB - planowana alokacja: 44 mln euro 

• Ochrona własności intelektualnej przedsiębiorstw - planowana alokacja: 95 mln euro 

• Internacjonalizacja krajowych klastrów kluczowych (KKK) - planowana alokacja:  
57 mln euro 

• INNO-BIZ - planowana alokacja: 14 mln euro 

• Wsparcie przedsiębiorców w zakresie promocji polskich marek produktowych - 
planowana alokacja: 70 mln euro 

• Przedsiębiorcy w międzynarodowych programach innowacyjnych – grant - 
planowana alokacja: 14 mln euro 

• Polskie mosty technologiczne - planowana alokacja: 10 mln euro 

• INNO_LAB - planowana alokacja: 570 mln euro 

• Otwarte innowacje - planowana alokacja: 53 mln euro 

PO Inteligentny Rozwój (PO IR) 

Działania PARP w Osi 3  



PO Polska Wschodnia  (PO PW) 

Kontynuacja programu Polska Wschodnia z lat 2007- 2013. Celem programu 
jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski 
Wschodniej. Zostanie nim objęte 5 województw o najniższych w skali kraju 
wartościach PKB na mieszkańca i jednych z najniższych wartościach tego 
wskaźnika w skali UE – warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, 
podkarpackie i świętokrzyskie.  

Program dzieli się na pięć osi priorytetowych: 

• Oś 1. Innowacyjna Polska Wschodnia; 

• Oś 2. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia; 

• Oś 3. Nowoczesna infrastruktura transportowa; 

• Oś 4. Ponadregionalna infrastruktura kolejowa; 

• Oś 5. Pomoc techniczna 

PARP ma pełnić rolę Instytucji Pośredniczącej dla całego Programu, z 
wyłączeniem części działań priorytetu inwestycyjnego 3.3 oraz osi 4. 



• Wzmacnianie zdolności innowacyjnej 
przedsiębiorstw 

• Rozbudowa wachlarza i profesjonalizacja usług 
ośrodków innowacji 

• Wsparcie MŚP w zakresie usług ośrodków innowacji 

• Ponadregionalna sieć współpracy ośrodków 
innowacji 

PO Polska Wschodnia  (PO PW) 

Działania PARP w Osi 1 (w trakcie zmian)  



• Platformy startowe dla nowych pomysłów – planowana 
alokacja: 191 mln euro 

• Wsparcie internacjonalizacji MŚP – planowana alokacja:  
109 mln euro 

• Wsparcie internacjonalizacji klastrów w zakresie B+R+I  
– planowana alokacja: 10 mln euro 

• Wsparcie klastrów z Polski Wschodniej - planowana alokacja:  
50 mln euro 

PO Polska Wschodnia  (PO PW) 

Działania PARP w Osi 2 

Działania PARP w Osi 3 

• Poprawa systemu komunikacji publicznej  

• Poprawa układów transportowych 



PO Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER) 

Celem programu będzie rozwój kompetencji i umiejętności, włączenia 
społecznego oraz dobrego rządzenia. 

Program dzieli się na pięć osi priorytetowych: 

• Oś 1. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki  
i edukacji 

• Oś 2. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju 

• Oś 3. Osoby młode na rynku pracy 

• Oś 4. Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa 

• Oś 5. Pomoc techniczna  

PARP ma być beneficjentem systemowym PO WER 



• Podniesienie jakości zarządzania rozwojem przedsiębiorstw – 
alokacja 342 mln zł 

• Zwiększenie efektywności systemu wczesnego ostrzegania i 
szybkiego reagowania przedsiębiorstw na  zmiany gospodarcze - 
alokacja 19,2 mln zł 

• Stworzenie warunków dla współpracy przedsiębiorców ze szkołami 
i placówkami edukacyjnymi różnego typu i szczebla  w procesie 
kształcenia i egzaminowania, ukierunkowanych na zapewnienie 
wykwalifikowanych kadr gospodarki - alokacja 252 mln zł 

• Rozwój kształcenia przez całe życie przez budowę krajowego 
systemu kwalifikacji - alokacja 195 mln zł 

• Poprawa dostępności, jakości i adekwatności usług rozwojowych 
świadczonych na rzecz przedsiębiorstw i ich pracowników - 
alokacja 235 mln zł 

Obszary interwencji PARP 

PO Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER) 



Dziękuję za uwagę 
PARP 

www.parp.gov.pl 
e-mail: biuro@parp.gov.pl 
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