
PROJEKTY NA LATA 2007-2013 

 
 

PROGRAMY KRAJOWE 
 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 

 

Rada Ministrów przyjęła Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Akceptacja 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przez Radę Ministrów umożliwia 

rozpoczęcie negocjacji z Komisją Europejską. 
 

Rada Ministrów przyjęła 29 listopada 2006 roku projekt Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, który - zgodnie z projektem Narodowych 

Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 (NSRO) - stanowi jeden z programów 

operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w NSRO celów 

przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. 

 

Głównym celem Programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów 

poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu 

środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.  

 

PO Infrastruktura i Środowisko koncentruje się na działaniach o charakterze strategicznym i 

ponadregionalnym. Ponad 66% wydatków będzie przeznaczonych na realizację celów 

Strategii Lizbońskiej. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

realizowanych będzie 17 osi priorytetowych: 

1. Gospodarka wodno - ściekowa  

2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi  

3. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska  

4. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska  

5. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych  

6. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T  

7. Transport przyjazny środowisku  

8. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe  

9. Infrastruktura drogowa w Polsce Wschodniej  

10. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku  

11. Bezpieczeństwo energetyczne  

12. Kultura i dziedzictwo kulturowe  

13. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia  

14. Infrastruktura szkolnictwa wyższego  

15. Pomoc techniczna – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  

16. Pomoc techniczna – Fundusz Spójności  

17. Konkurencyjność regionów 



FINANSOWANIE 
 

Na realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 zostanie 

przeznaczonych ponad 36 mld euro. Ze środków Unii Europejskiej będzie pochodziło 27 

848,3 mln euro (w tym ze środków Funduszu Spójności – 21 511,06 mln euro (77%) oraz 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 6 337,2 mln euro (23%)). 

 

 

EWALUACJA EX-ANTE I OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
 

Na podstawie ewaluacji ex-ante projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko, strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (sooś) oraz przebiegu 

konsultacji społecznych (10 konferencji, w których wzięło udział 1.700 osób) dokonano 

zmian w projekcie przyjętym kierunkowo przez RM 1 sierpnia br., m.in.  

• zwiększono alokację środków UE na Program o 6 573 mln euro,  

• dodano dwa priorytety: „Infrastruktura szkolnictwa wyższego” oraz 

„Konkurencyjność regionów”,  

• przeformułowano zakres osi priorytetowej III, w związku z postulatami organizacji 

ekologicznych, gdzie obecnie kładzie się nacisk na małą retencję, zaś duże inwestycje 

w urządzenia hydrotechniczne będą wspierane tylko w uzasadnionych przypadkach. 

ZARZĄDZANIE PROGRAMEM  
 

Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko jest minister 

właściwy ds. rozwoju regionalnego, który wykonuje swoje funkcje przy pomocy 

Departamentu Koordynacji Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Rozwoju 

Regionalnego. Instytucja Zarządzająca przekaże realizację części swoich zadań Instytucjom 

Pośredniczącym, tj. ministrom właściwym. 



REALIZACJA PROGRAMU 
 

Tryb pozakonkursowy obejmie zgodnie z projektem ustawy o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju: 

• Duże projekty, których koszt całkowity przekracza 25 mln euro – w przypadku 

projektów dotyczących środowiska naturalnego oraz projektów o wartości powyżej 50 

mln euro – w przypadku innych dziedzin, zatwierdzane przez Komisję Europejską.  
• Projekty systemowe - polegające na dofinansowaniu realizacji przez poszczególne 

organy administracji publicznej i inne jednostki organizacyjne sektora finansów 

publicznych, zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach dotyczących 

tych organów i jednostek;  

• Projekty indywidualne – określone w programie operacyjnym, zgłaszane przez 

beneficjentów imiennie wskazanych w programie operacyjnym;  

• Projekty pomocy technicznej 

Pozostałe projekty będą wybierane w drodze konkursu. 

 

Obecny zakres priorytetów i działań stanowi projekt dokumentu uwzględniający przebieg 

konsultacji społecznych. Ostateczny kształt Programu uzależniony będzie od negocjacji z 

Komisją Europejską. Projekt PO IiŚ jeszcze w tym roku zostanie przesłany do Komisji 

Europejskiej do zatwierdzenia. Negocjacje mogą trwać nawet 3 miesiące. Realizacja 

projektów może rozpocząć się wcześniej, a koszty kwalifikowane będą od dnia przyjęcia 

przez KE dokumentu lub od 1 stycznia 2007 r. Dla tzw. dużych projektów przewiduje się 
specjalne wsparcie w fazie przygotowania inwestycji (m.in. dokumentacji technicznej) w 

ramach PO Pomoc Techniczna, by przyspieszyć proces absorpcji środków UE. 

 

Zachęcamy Państwa do kierowania swoich uwag i sugestii do projektu Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na adres: poiis@mrr.gov.pl.  Po zakończeniu 

konsultacji zostanie przygotowany nowy tekst Programu, który po przyjęciu przez Radę 
Ministrów będzie przedmiotem negocjacji z Komisją Europejską. 

 

 

Program  Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 
 

9 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO 

KL), który jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych 

Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 i obejmuje całość interwencji Europejskiego 

Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce.  

 

Przyjęcie Programu przez Radę Ministrów stanowi potwierdzenie głównych kierunków 

rozwoju i prowadzenia polityki prozatrudnieniowej rządu z wykorzystaniem środków EFS. 

Dokument będzie negocjowany z Komisją Europejską.  
 

 



JAKIE SĄ CELE I GŁÓWNE OBSZARY WSPARCIA PO KL 
 

Program stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi UE, w tym 

również Polską, stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Do wyzwań tych należą: uczynienie z 

Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, 

rozwijanie wiedzy i innowacji oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy. Zgodnie 

z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz celami polityki spójności krajów unijnych,  rozwój 

kapitału ludzkiego i społecznego przyczynia się do pełniejszego wykorzystania zasobów 

pracy oraz wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki.  

 

Dążąc do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich, Program będzie koncentrował wsparcie na 

następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału 

adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z rozwojem 

zasobów ludzkich na terenach wiejskich, budową sprawnej i skutecznej administracji 

publicznej wszystkich szczebli, wdrażaniem zasady dobrego rządzenia oraz promocją zdrowia 

zasobów pracy. 

 

Celem głównym Programu jest: umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów 

ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich 

pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów 

wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa. 

  

JAK PROGRAM BĘDZIE WDRAŻANY 
 

Program składa się z 11 Priorytetów, realizowanych zarówno na poziomie centralnym jak i 

regionalnym. W ramach komponentu centralnego środki zostaną przeznaczone przede 

wszystkim na wsparcie efektywności struktur i systemów instytucjonalnych, natomiast środki 

komponentu regionalnego zostaną przeznaczone na wsparcie dla osób i grup społecznych.  

JAK PROGRAM BĘDZIE FINANSOWANY 
 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki finansowany będzie w 85 % ze środków Unii 

Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz w 15 % ze środków krajowych. 

Całość kwoty, jaką przewidziano na realizację Programu, wynosi prawie 11,5 mld euro, w 

tym wkład finansowy Europejskiego Funduszu Społecznego to ponad 9,7 mld  euro a 

pozostałą część stanowią środki krajowe. 

KTO BĘDZIE REALIZOWAŁ PROJEKTY 
 

W ramach PO KL projekty będą mogły realizować: 

• instytucje rynku pracy,  

• instytucje szkoleniowe,  

• jednostki administracji rządowej i samorządowej,  

• przedsiębiorcy,  

• instytucje otoczenia biznesu,  



• organizacje pozarządowe,  

• instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego,  

• inne podmioty. 

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 
 

31 maja br. projekt Programu został kierunkowo przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany 

do dalszych prac. W okresie od czerwca do października prowadzone były szeroko zakrojone 

konsultacje społeczne Programu, które miały na celu wywołanie debaty publicznej na temat 

strategii rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i uzyskanie opinii różnych środowisk i 

partnerów społeczno – gospodarczych, zainteresowanych możliwościami Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Treść PO KL spotkała się z pozytywnym odbiorem uczestników 

konsultacji, którzy jednocześnie mieli realną możliwość wpływania na kształt jego zapisów, 

poprzez zgłaszanie własnych uwag i postulatów.  

 

JAKIE ZMIANY WPROWADZONO DO PO KL W WYNIKU KONSULTACJI 
SPOŁECZNYCH 
 

W porównaniu do poprzedniej wersji projektu Programu – z 31 maja br. – treść tego 

dokumentu uległa zmianie, wynikającej przede wszystkim z przeprowadzonych konsultacji 

społecznych Programu, jak również z dokonanej przez niezależnych ekspertów ewaluacji ex - 

ante jego zapisów. W związku z tym treść Programu zmieniła się w następujący sposób: 

• poprawiona została część diagnostyczna przede wszystkim poprzez uzupełnienie 

istniejących zapisów o bardziej pogłębione analizy poszczególnych obszarów 

wsparcia (np. opis współpracy III sektora z administracją publiczną, opis polskiego 

szkolnictwa zawodowego, informacje na temat systemu ochrony zdrowia i kadr 

medycznych),  

• dodany został rozdział opisujący regionalną charakterystykę obszarów wsparcia 

Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o dane statystyczne dotyczące 

polskich województw,  

• znacznej modyfikacji uległy wskaźniki realizacji Programu, zarówno w zakresie ich 

definicji jak i dodane zostały wartości bazowe wskaźników oraz oszacowane ich 

wartości docelowe,  

• podkreślono rozwiązania wspierające równy dostęp dla kobiet i mężczyzn w dostępie 

do oferowanego wsparcia,  

• położono większy akcent na kwestię przeciwdziałania dyskryminacji w dostępie do 

rynku pracy poprzez uwypuklenie horyzontalnej zasady równości szans,  

• zapisy Programu zostały dostosowane do naniesionych w diagnozie zmian m.in. 

poprzez odniesienie się do kluczowych wyzwań polskiego rynku pracy, kondycji 

szkolnictwa zawodowego i rozwoju sektora ekonomii społecznej,  

• zwiększona została kwota dofinansowania całego Programu a także alokacje na 

poszczególne Priorytety. 

 

 



NEGOCJACJE Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ 
 

Projekt PO KL został  skierowany do Komisji Europejskiej za pośrednictwem 

elektronicznego systemu ewidencji projektów i komunikacji SFC 2007 (System for Fund 

Management in the European Community 2007 - 2013) celem rozpoczęcia oficjalnych 

negocjacji. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od przedstawicieli Komisji Europejskiej 

proces negocjacyjny może potrwać nawet do połowy 2007 roku. Zgodnie z regulacjami 

prawnymi dotyczącymi funduszy strukturalnych okres kwalifikowalności wydatków 

ponoszonych w ramach projektów rozpoczyna się już w momencie przesłania Programu do 

Komisji Europejskiej. Termin rozpoczęcia naboru wniosków w procedurze konkursowej 

będzie zatem uzależniony od czasu trwania i zakresu zmian dokonanych w toku negocjacji.  

 

DALSZE PRZYGOTOWANIA DO WDRAŻANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU 
SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU KAPITAŁ LUDZKI 
 

Obecnie trwają intensywne prace nad przygotowaniem szczegółowych procedur i 

wytycznych, niezbędnych do rozpoczęcia procesu wdrażania funduszy strukturalnych w 2007 

r. W szczególności przygotowywany jest Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL oraz 

Podręcznik Procesów PO KL, zawierające szczegółowe informacje i wytyczne dla instytucji 

zaangażowanych w proces absorpcji środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Podział środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na poszczególne 

priorytety przedstawia się następująco: 

Priorytet  
Wkład 

wspólnotowy 
(EUR) 

Wkład 
krajowy 
(EUR) 

Ogółem 
(EUR) 

Udział 
procentowy 

I.Zatrudnienie i integracja 

społeczna 
430 260 954 75 928 404 

506 189 

358 
4,43 % 

II. Rozwój zasobów ludzkich i 

potencjału adaptacyjnego 

przedsiębiorstw 

571 453 918 
100 844 

809 

672 298 

727 
5,89 % 

III. Wysoka jakość systemu 

oświaty 
1 237 800 828 

218 435 

440 

1 456 236 

268 
12,75 % 

IV. Szkolnictwo wyższe i nauka 816 311 813 
144 055 

026 

960 366 

839 
8,41 % 

V. Dobre rządzenie 519 225 980 91 628 114 
610 854 

094 
5,35 % 

VI. Profilaktyka, promocja i 

poprawa  

stanu zdrowia ludności  

w wieku produkcyjnym 

89 856 202 15 856 977 
105 713 

179 
0,92 % 

VII. Rynek pracy otwarty dla 

wszystkich oraz promocja 

integracji społecznej 

3 144 749 351 
554 955 

768 

3 699 705 

119 
32,40 % 



VIII. Regionalne kadry gospodarki 1 350 207 670 
238 271 

942 

1 588 479 

612 
13,91 % 

IX. Rozwój wykształcenia i 

kompetencji w regionach 
937 911 629 

165 513 

817 

1 103 425 

446 
9,66 % 

X. Partnerstwo na rzecz rozwoju  

obszarów wiejskich 
221 110 615 39 019 520 

260 130 

135 
2,28 % 

XI. Pomoc techniczna 388 287 040 68 521 242 
456 808 

282 
4,00 %  

OGÓŁEM PO KL: 9 707 176 000 
1 713 031 
059 

11 420 207 
059 

100 % 

 

Szczegółowy opis poszczególnych priorytetów można znaleźć pod adresem: 

http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/programy/krajowe/pokl/priorytety/ 

 

 

 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 

 

Celem głównym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (PO 

IG) jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa.  

 

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych: 

• Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw,  

• Wzrost konkurencyjności polskiej nauki,  

• Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym,  

• Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku 

międzynarodowym,  

• Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy,  

• Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce. 

W ramach PO IG wspierane będą projekty, które są innowacyjne co najmniej w skali kraju 

lub na poziomie międzynarodowym. Natomiast projekty, które są innowacyjne w skali 

regionu, wspierane będą w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). 

 

Należy podkreślić, że PO IG nie jest kontynuacją Sektorowego Programu Operacyjnego 

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, 2004-2006 (SPO-WKP). Przedsiębiorcy, którzy 

będą chcieli realizować inwestycje o zbliżonym charakterze do tych, które realizowane były 

w ramach cieszącego się ogromną popularnością działania 2.3. SPO-WKP Dotacje dla MSP 

na inwestycje, będą mogli uzyskać wsparcie w ramach jednego z 16 RPO, funkcjonującego w 

ich województwie. Uzupełnieniem działań bezpośrednio skierowanych do przedsiębiorców 

będzie wsparcie systemowe dla sieci instytucji  otoczenia biznesu oraz innowacyjnych 

instytucji okołobiznesowych (tj. np. parków technologicznych, inkubatorów 

technologicznych, Centrów Zaawansowanych Technologii).  

 

W ramach PO IG projekty realizować będą sieci instytucji otoczenia biznesu, wysoko 



specjalistyczne ośrodki innowacyjności, jednostki naukowo-badawcze, jednostki 

administracji centralnej, przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie.  

 

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM   

 

Instytucją Zarządzającą (IZ) PO IG jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR).  

 

Oprócz IZ są również instytucje, które pośredniczą w realizacji Programu – tzw. Instytucje 

Pośredniczące:   

• Ministerstwo Gospodarki (MG),   

• Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW),  

• Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA). 

 

CHARAKTERYSTYKA PRIORYTETÓW 
 
Oś priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii 
 
Instytucją Pośredniczącą w realizacji tego priorytetu jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego.  

 

Celem osi priorytetowej 1 jest zwiększenie znaczenia sektora nauki w gospodarce poprzez 

realizację prac B+R w najważniejszych kierunkach dla rozwoju społeczno-gospodarczego 

kraju.  

 

Beneficjenci: 

• jednostki naukowe,  

• sieci naukowe i konsorcja naukowo-przemysłowe (w tym Centra Doskonałości, 

Centra Zaawansowanych Technologii oraz EIT +),  

• jednostki organizacyjne, których podmiotem działalności jest zarządzanie pracami 

B+R i ich organizowanie,  

• polskie platformy technologiczne,  

• przedsiębiorcy (zwłaszcza MSP),  

• naukowcy (zwłaszcza młodzi) i zespoły naukowców,  

• studenci,  

• podmioty realizujące projekty foresight, m.in. przedsiębiorcy, jednostki naukowe, 

jednostki administracji publicznej,  

• podmioty działające na rzecz nauki – podmioty wykonujące w sposób ciągły zadania  

służące rozwojowi, promocji i zastosowaniom praktycznym nauki, a także wspierające 

wzrost innowacyjności gospodarki, nie obejmujące prowadzenia badań naukowych 

lub prac rozwojowych,  

• Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,  

• Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej,  

• minister właściwy ds. nauki. 



Typy projektów: 

• identyfikacja kierunków badań naukowych i prac rozwojowych mających na celu 

zdynamizowanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego dla poprawy jakości życia 

polskiego społeczeństwa oraz racjonalizacji wykorzystania środków finansowych na 

badania naukowe poprzez dofinansowanie projektów dotyczących:   

o Narodowego Programu Foresight Polska 2020,  

o przygotowywania strategii rozwoju poszczególnych dziedzin nauki, regionów i 

sektorów gospodarki,  

o przygotowywania strategii dla działających w Polsce platform 

technologicznych poprzez zastosowanie wyników metody foresight; 

• dofinansowanie zintegrowanych, multidyscyplinarnych projektów badawczych w 

obszarach nauki i technologii wskazanych w poprzednim akapicie (projektów 

zamawianych),  

• projekty zwiększające zainteresowanie podejmowaniem pracy naukowej przez 

studentów i doktorantów, obejmujące:  

o projekty aplikacyjne realizowane przez studentów i doktorantów w 

dziedzinach priorytetowych dla rozwoju gospodarki,  

o projekty, w których uczestniczą studenci i doktoranci, zgodne z priorytetami 

wskazanymi w akapicie 235 Programu, realizowane w najlepszych zespołach 

badawczych w Polsce,  

o międzynarodowe studia doktoranckie realizowane w Polsce, 

• projekty w zakresie doskonalenia kompetencji pracowników naukowo-badawczych, 

obejmujące zatrudnianie wybitnych uczonych z zagranicy – jako kierowników 

projektów – na kontraktach w polskich jednostkach naukowych,  

• tworzenie i wsparcie Europejskiego Instytutu Technologicznego (EIT+),  

• dofinansowanie projektów badawczych o charakterze aplikacyjnym, ukierunkowanych 

na bezpośrednie zastosowanie w praktyce na potrzeby branży/gałęzi gospodarki lub o 

szczególnym wymiarze społecznym (projekty rozwojowe),  

• wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w ośrodkach badawczych 

mających siedzibę w Polsce w wyniku prac B+R dofinansowanych z budżetu nauki,  

• wsparcie studiów wykonalności wdrożenia wyników projektu celowego planowanego 

do realizacji na bazie wyników projektu rozwojowego,  

• dofinansowanie projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne 

lub organizacyjne (badania stosowane i prace rozwojowe) realizowanych przez 

przedsiębiorców, ich grupy lub inne podmioty posiadające zdolność do 

bezpośredniego zastosowania wyników projektu w praktyce (projekty celowe). 

Oś priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R 

 
Instytucją Pośredniczącą w realizacji tego priorytetu jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego.  

 

Celem osi priorytetowej 2 jest wzrost konkurencyjności polskiej nauki dzięki konsolidacji 

oraz modernizacji infrastruktury naukowo-badawczej i informatycznej najlepszych jednostek 

naukowych działających w Polsce.  

 

Beneficjenci: 

• jednostki naukowe,  



• EIT+,  

• sieci naukowe i konsorcja naukowo-przemysłowe (w tym Centra Zaawansowanych 

Technologii /CZT/ i Centra Doskonałości /CD/ ),   

• jednostki organizacyjne, których przedmiotem działalności jest zarządzanie pracami 

B+R i ich organizowanie,  

• szkoły wyższe,  

• jednostki wiodące MAN,  

• Centra Komputerów Dużej Mocy. 

 

Typy projektów:  

• rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym, w tym działających na bazie 

konsorcjów naukowo-przemysłowych  oraz regionalnych konsorcjów naukowo-

przemysłowych, poprzez dofinansowanie rozwoju ich infrastruktury badawczej (m.in. 

w Centrach Zaawansowanych Technologii oraz laboratoriach świadczących 

specjalistyczne usługi dla przedsiębiorców a także EIT+),   

• rozwój infrastruktury w specjalistycznych laboratoriach, w tym działających na bazie 

sieci naukowych  (m.in. Centów Doskonałości),   

• wsparcie projektów realizowanych w zakresie Polskiej Mapy Drogowej w dziedzinie 

Dużych Obiektów Infrastruktury Badawczej (budowa dużych urządzeń badawczych – 

budowle i aparatura),   

• projekty w zakresie inwestycji związane z  tworzeniem wspólnej infrastruktury 

badawczej jednostek naukowych,  

• projekty polegające na utrzymaniu i rozwoju nowoczesnej infrastruktury 

informatycznej nauki,  

• projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej,  

• projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych, 

dla środowiska naukowego. 

Oś priorytetowa 3. Kapitał dla innowacji 
 
Instytucją Pośredniczącą w realizacji tego priorytetu jest Ministerstwo Gospodarki.  

 

Celem osi priorytetowej 3 jest zwiększenie liczby nowopowstałych przedsiębiorstw 

innowacyjnych, a także zwiększenie dostępu do zewnętrznych źródeł ich finansowania. 

 

Beneficjenci: 

• fundusze kapitałowe,  

• instytucje otoczenia biznesu wspierające powstawanie nowych firm innowacyjnych, w 

tym np. centra transferu technologii i innowacji, akceleratory technologii, inkubatory, 

parki naukowo-technologiczne, organizacje zrzeszające potencjalnych inwestorów 

(np. aniołów biznesu),  

• organizacje przedsiębiorców i pracodawców oraz MSP. 

 

 



Typy projektów: 

• inicjowanie działalności innowacyjnej poprzez identyfikowanie, weryfikację 
innowacyjnych pomysłów o dużym potencjale rynkowym, wsparcie tworzenia na ich 

bazie przedsiębiorstw oraz początkową fazę ich rozwoju,  

• wsparcie przedsiębiorstw na początkowych etapach wzrostu (zalążkowym, rozruchu i 

ekspansji), których przedsięwzięcia oparte są na innowacyjnych rozwiązaniach 

poprzez zasilenie funduszy kapitałowych,  

• aktywizacja rynku inwestorów prywatnych poprzez tworzenie dogodnych warunków 

inicjowania współpracy inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami poszukującymi 

środków finansowych na realizację innowacyjnych przedsięwzięć. 

 

Oś priorytetowa 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia 

 
Instytucją Pośredniczącą w realizacji tego priorytetu jest Ministerstwo Gospodarki.  

 

Celem osi priorytetowej 4 jest podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw poprzez 

wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań w przedsiębiorstwach.  

 

Beneficjenci: 

• przedsiębiorcy. 

Typy projektów: 

• wdrożenia wyników prac B+R będących efektem realizacji prac B+R 

dofinansowanych w ramach 1. osi priorytetowej (w ramach jednego, kompleksowego 

projektu obejmującego prowadzenia prac B+R i wdrożenie ich wyników pod 

warunkiem spełnienia kryterium zasadności ekonomicznej dla wdrożenia 

wykorzystanych wyników),  

• wdrożenia własnych lub nabytych nowych technologii oraz uruchomienie produkcji 

nowych wyrobów lub ulepszenie wyrobów produkowanych w oparciu o tę technologię 
poprzez dofinansowanie z Funduszu Kredytu Technologicznego,  

• doradztwo i inwestycje niezbędne do prowadzenia przez przedsiębiorców działalności 

B+R, w tym prowadzące do uzyskania przez przedsiębiorcę statusu centrum 

badawczo-rozwojowego,  

• nowe inwestycje obejmujące w szczególności zastosowanie nowych w skali kraju, 

wysoko innowacyjnych  rozwiązań organizacyjnych oraz technologicznych w 

produkcji i usługach, w tym prowadzących do zmniejszania szkodliwego 

oddziaływania na środowisko,  

• nowe inwestycje przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego, obejmujące zastosowanie 

innowacyjnych rozwiązań, o dużym znaczeniu dla gospodarki z uwagi na wielkość 
inwestycji i  liczbę nowotworzonych miejsc pracy związanych z tymi inwestycjami, 

preferowane będą rozwiązania w skali europejskiej i swiatowej,  

• tworzenie dużej liczby miejsc pracy w przedsiębiorstwach z sektora nowoczesnych 

usług, w tym np. centrach usług wspólnych, centrach badawczo-rozwojowych,  

• doradztwo i inwestycje przedsiębiorstw niezbędne do opracowania wzorów 

użytkowych i przemysłowych. 



 

Oś priorytetowa 5. Dyfuzja Innowacji  
 
Instytucją Pośredniczącą w realizacji tego priorytetu jest Ministerstwo Gospodarki.  

 

Celem osi priorytetowej 5 jest zapewnienie przedsiębiorcom wysokiej jakości usług i 

infrastruktury służących wzmocnieniu oraz wykorzystaniu ich potencjału innowacyjnego. 

Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw poprzez rozwój powiązań 
kooperacyjnych. 

Beneficjenci:  

• grupy przedsiębiorców, w tym: klastry, łańcuchy produkcyjne MSP i dużych 

przedsiębiorców,   

• sieci technologiczne (MSP i jednostki naukowe reprezentowane przez podmioty 

posiadające zdolność do występowania w ich imieniu),  

• platformy technologiczne,  

• sieci instytucji otoczenia biznesu o znaczeniu ponadregionalnym,  

• instytucje otoczenia biznesu o zasięgu ogólnokrajowym,  

• wysoko specjalistyczne ośrodki innowacyjności (podmioty zarządzające parkami 

technologicznymi,  inkubatorami technologii, centrami zaawansowanych technologii, 

centrami produktywności oraz innymi ośrodkami specjalistycznych usług dla 

przedsiębiorców),  

• przedsiębiorcy. 

Typy projektów:  

• inwestycje i doradztwo związane z rozwojem powiązań kooperacyjnych o znaczeniu 

ponadregionalnym, w tym klastrów, 

• kompleksowe wsparcie ośrodków innowacyjności (m. in. parków naukowo-

technologicznych, inkubatorów technologicznych, centrów transferu technologii), 

zlokalizowanych na obszarach o największym potencjale rozwojowym oraz instytucje 

otoczenia biznesu o zasięgu ogólnokrajowym,  

• wsparcie budowy i rozwoju sieci otoczenia biznesu o znaczeniu ponadregionalnym 

świadczących usługi w zakresie działalności innowacyjnej przedsiębiorców,  

• wsparcie wykorzystania praw własności przemysłowej oraz praw autorskich i 

pokrewnych przez przedsiębiorców. 

Oś priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym  

 
Instytucją Pośredniczącą w realizacji tego priorytetu jest Ministerstwo Gospodarki.  

 

Celem osi priorytetowej 6 jest wzmocnienie marki „Polska” przez promocję Polski jako kraju 

atrakcyjnego pod względem inwestycyjnym i turystycznym, a także jako miejsca 

nawiązywania wartościowych kontaktów gospodarczych.  

 

Beneficjenci: 

• instytucje otoczenia biznesu o zasięgu ponadregionalnym i międzynarodowym 

wspierające promocję gospodarczą i turystyczną Polski,  



• instytucje publiczne w tym państwowe osoby prawne,  

• jednostki samorządu terytorialnego,  

• przedsiębiorcy. 

Typy projektów: 

• kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorców zainteresowanych nawiązaniem 

kontaktów handlowych z partnerami zagranicznymi obejmujące w szczególności 

doradztwo i szkolenia w zakresie promocji sprzedaży za granicę IRE i promocji 

eksportu, badania rynków zagranicznych, udziału w imprezach targowo-

wystawienniczych;  

• rozwój sieci centrów obsługi inwestorów,  

• przygotowania dużych terenów inwestycyjnych, w szczególności w zakresie prac 

studyjno-koncepcyjnych, umożliwiających realizację inwestycji typu green field,  

• przedsięwzięcia niezbędne z punktu widzenia promocji turystycznych walorów Polski, 

w tym tworzenie nowych, innowacyjnych typów produktów i usług turystycznych, 

tworzenie systemu informacji turystycznej,  

• inwestycjie w zakresie produktów turystycznych o znaczeniu ponadregionalnym w 

tym przyczynijace sie do poprawy jakości usług turystycznych. Projekty tego typu 

mogą być wybierane równbież w ramach konkursu,  

• budowa i rozwój internetowego systemu obsługi przedsiębiorców poszukujących 

partnerów handlowych oraz możliwości podjęcia inwestycji na terenie Polski. 

Oś priorytetowa 7. Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego 

 
Instytucją Pośredniczącą w realizacji tego priorytetu jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 

Administracji.  

 

Celem osi priorytetowej 7 jest stwarzanie warunków do zwiększenia wydajności i 

konkurencyjności oraz wzrostu zatrudnienia w gospodarce opartej na wiedzy, poprzez 

szeroko zakrojone działania wspierające budowę i rozwój społeczeństwa informacyjnego.  

Beneficjenci: 

a) jednostki administracji rządowej, 

b) jednostki samorządu terytorialnego oraz związkom i stowarzyszeniom jednostek 

samorządu terytorialnego, 

c) jednostki podległe administracji rządowej, 

d) konsorcja jednostek administracji publicznej i jednostek naukowych, przedsiębiorstw, 

stowarzyszeń, organów samorządu zawodowego, jednostek organizacji pozarządowych, 

e) przedsiębiorstwa, 

f) obywatele zakładający przedsiębiorstwa świadczące lokalne eUsługi, 

g) obywatele będący podmiotami polityki włączenia cyfrowego, uzyskujący dostęp do 

szerokopasmowego Internetu.  

Typy projektów: 

a) budowa współpracujących elektronicznych platform usług publicznych, na których 

dostępne będą eUsługi dla obywateli i przedsiębiorstw m.in.: zabezpieczenie społeczne, 

podatki, zamówienia publiczne, rejestracja działalności gospodarczej, rejestry sądowe, 

ochrona zdrowia, ochrona środowiska, 

b) przebudowa, dostosowanie i wdrożenie rejestrów państwowych, zasobów i systemów 



informatycznych administracji publicznej do współdziałania, w celu ich usprawnienia, 

integracji i umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną, zapewnienie zintegrowanej 

infrastruktury teleinformatycznej administracji publicznej wszystkich szczebli,  

c) rozwój systemów informacji publicznej (w tym informacji prawnej), 

d) wsparcie dla przedsiębiorstw (także nowo tworzonych) świadczących eUsługi lub 

udostępniających treści cyfrowe, także na potrzeby lokalnej społeczności, 

e) wspieranie eUsług między przedsiębiorstwami (B2B),  

f) wspieranie działań z zakresu e-Integracji, 

g) wspieranie w zakresie dostępu obywateli do szerokopasmowego Internetu z zachowaniem 

konkurencji rynkowej i neutralności technologicznej. 

 

 

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 
 
30 stycznia 2007 r. Rada Ministrów przyjęła Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 

2007-2013. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, przedłożony przez 

Ministra Rozwoju Regionalnego. 

 

Celem głównym PO Rozwój Polski Wschodniej jest przyspieszenie tempa rozwoju społeczno 

– gospodarczego Polski Wschodniej (tj. województw: lubelskiego, podkarpackiego, 

podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego).  

 

Cel ten nawiązuje do Programu Rządu „Solidarne Państwo” i wynika ze formułowanych w 

perspektywie średniookresowej celów Strategii Rozwoju Kraju 2007 – 2015 oraz jest zgodny 

z celem NSRO 2007 – 2013, którym jest „Tworzenie warunków dla wzrostu 

konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej 

wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.” 

 

 

Priorytety i obszary wsparcia w ramach PO RPW  

1. Nowoczesna gospodarka – cel: stymulowanie rozwoju konkurencyjnej gospodarki 

opartej na wiedzy: 

o infrastruktura uczelni  

o infrastruktura społeczeństwa informacyjnego  

o wspieranie innowacji  

o promocja i współpraca 

2. Wojewódzkie ośrodki wzrostu – cel: rozwój wybranych funkcji metropolitalnych 

miast wojewódzkich  

o system miejskiego transportu zbiorowego  

o infrastruktura turystyki kongresowej i targowej 

3. Infrastruktura transportowa – cel: poprawa dostępności i jakości powiązań 
komunikacyjnych województw Polski Wschodniej  



o Infrastruktura drogowa  

o Trasy rowerowe 

4. Pomoc techniczna – cel: wsparcie procesu wdrażania Programu 

o Wsparcie procesu wdrażania Programu  

o Działania informacyjne i promocyjne Programu  

 

Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 

Projekt Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 stanowi jeden z elementów 

systemu realizacyjnego Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013. 

 

W ramach tego systemu realizacji  przewidziano komponenty pomocy technicznej we 

wszystkich programach operacyjnych zorientowane na wsparcie wdrażania poszczególnych 

programów.  

 

Ponadto, realizowany będzie horyzontalny POPT 2007-2013, którego celem jest wsparcie 

tych procesów oraz instytucji wchodzących w system realizacji NSRO, których wsparcie na 

poziomie poszczególnych programów operacyjnych albo nie może być realizowane, albo jego 

realizacja byłaby niezasadna.  

 

POPT 2007–2013 obejmuje swoim zakresem wsparcie wszystkich horyzontalnych działań i 
procesów z zakresu przygotowania, zarządzania, wdrażania, monitorowania, oceny i kontroli 

realizacji NSRO, a także z zakresu wsparcia przygotowania projektów oraz 

rozpowszechniania informacji i promocji operacji funduszy strukturalnych w Polsce.  

 

Celem nadrzędnym Programu jest zapewnienie sprawnego i efektywnego przebiegu realizacji 

NSRO. Zostanie on osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, mających za zadanie 

możliwie skuteczną neutralizację słabych stron i zagrożeń, przy jednoczesnym jak 

najefektywniejszym wykorzystaniu mocnych stron oraz istniejących szans.  

 

Cele szczegółowe POPT 2007-2013:  

1.     Zapewnienie sprawnej realizacji NSRO oraz wsparcie przygotowania przyszłych 

interwencji funduszy strukturalnych  

2.      Skuteczne rozpowszechnianie informacji i promocja NSRO oraz zapewnienie 

odpowiedniego przepływu i wymiany informacji pomiędzy uczestnikami procesu 

realizacji NSRO. 

 

 

 

 

PROGRAMY REGIONALNE 

 
Regionalny Program Operacyjny dla województwa łódzkiego na lata 2007-2013:  

http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/programy/regionalne/ 


