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Wdrożenie innowacyjnych produktów bądź usług może być łatwiejsze dzięki środkom z UE
„Innowacyjna gospodarka”, kilka programów regionalnych oraz programy zarządzane
bezpośrednio przez Brukselę to źródła, z których firmy wciąż mogą czerpać środki na
innowacje.
Choć wszystko wskazuje na to, że ostatni konkurs na najpopularniejsze granty na prace
badawcze firm z „Innowacyjnej gospodarki” (działanie 1.4) rozdzielane przez Polską Agencję
Rozwoju Przedsiębiorczości, już się odbył, to w programie tym są jeszcze spore pieniądze na
innowacje. Pozostały te na wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych (poddziałanie
4.5.2) oraz na kredyt technologiczny (działanie 4.3).
Kredyt to jeden z rodzajów unijnej pomocy dla mikro, małych i średnich firm. To pieniądze
na inwestycje polegające na wdrożeniu nowej, własnej lub kupionej technologii
i uruchomienie na jej bazie nowych lub udoskonalonych towarów bądź usług. Rozdziela je
Bank Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem 20 banków komercyjnych. w ostatnim
tygodniu października BGK ma ogłosić drugi, dodatkowy konkurs W tym roku.
Jak zapowiadał już na łamach „Rz” Marek Szczepański, dyrektor Departamentu Programów
Europejskich w BGK, budżet tego konkursu wyniesie co najmniej 250 mln zł. Banki
kredytujące będą mogły składać wnioski przedsiębiorców od 1 grudnia. W przypadku
wsparcia inwestycji w sektorze usług nowoczesnych zakontraktowano już 78,1 proc.
z budżetu w wysokości 1 mld euro. Podpisano 56 umów z inwestorami, z czego 36 na
tworzenie i rozbudowę centrów badawczo-rozwojowych. Do rozdysponowania pozostało
więc 219 mln euro.
Innowacje regionalne
Po środki na innowacyjne projekty przedsiębiorcy wciąż mogą sięgać z niektórych
programów regionalnych. Jest to (lub będzie możliwe w 2012 r.) np. w Lubuskiem,
Lubelskiem, Kujawsko-Pomorskiem oraz w Małopolsce i na Pomorzu. Lubuscy
przedsiębiorcy pierwotnie zaplanowaną dla nich pulę dotacji już wyczerpali, ale środki dla
firm jeszcze się pojawią dzięki pozyskaniu przez region dodatkowych pieniędzy z krajowej
rezerwy wykonania – tłumaczy Elżbieta Polak, marszałek województwa lubuskiego.
Na dodatkowe konkursy dla mikro i małych firm oraz instytucji otoczenia biznesu Lubuskie
przeznaczy 50 mln zł. Będą to jednak wyłącznie pieniądze na badania, nowoczesne
technologie i projekty innowacyjne –zastrzega marszałek Polak. Dwa ostatnie nabory
wniosków od firm rozpoczną się w grudniu w województwie pomorskim. Potrwają one do
końca stycznia 2012 r. Ich budżet przekroczy 5 mln euro. Będą to środki na innowacje
w firmach oraz na infrastrukturę dla rozwoju takich firm, czyli inkubatory i parki
technologiczne –wskazuje Jan Szymański, dyrektor Departamentu Programów Regionalnych
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Z kolei jak informuje Rafał
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Solecki, dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, na projekty badawczorozwojowe około 4,2 mln euro ma również Małopolska. 19,5 mln zł na badania i nowoczesne
technologie w strategicznych dla województwa lubelskiego dziedzinach ma też jeszcze do
rozdysponowania Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości. Konkurs o te środki jest
planowany w czerwcu przyszłego roku. Pieniędzmi na wzmocnienie regionalnego potencjału
badań i rozwoju technologii dysponuje nadal województwo kujawsko-pomorskie. Jeszcze
w październiku region ogłosi konkurs z budżetem 1,2 mln euro. Analogiczny nabór z pulą
5 mln euro zaplanowano też w drugim kwartale przyszłego roku. 100 mln euro na tworzenie
infrastruktury badawczo-rozwojowej w firmach pozostało też w programie „Rozwój Polski
Wschodniej” (działanie I. Wspieranie innowacji).
Współpraca nauki i przemysłu
Jak wskazują specjaliści z firmy doradczej Accreo Taxand, przedsiębiorstwa mogą też
startować w programie Innotech, zarządzanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
(NCBiR). Ma on wspierać rozwój innowacji technologicznych w oparciu o współpracę
sektora przemysłu z sektorem badawczo-rozwojowym. Jego cele to zwiększenie liczby
innowacji technologicznych i wydatków firm na badania naukowe i prace rozwojowe służące
gospodarce oraz wzmocnienie współpracy przedsiębiorstw z uczelniami i jednostkami
badawczymi sektora publicznego.
Budżet Innotech nalata 2011 –2013 to 650 mln zł. Harmonogram programu przewiduje
konkursy do 2013 r. włącznie. Nabory projektów są prowadzone w dwóch ścieżkach
programowych In-Tech oraz Hi-Tech. w latach 2012 –2013 planowane są po dwa nabory
wniosków rocznie w ramach każdej ze ścieżek z budżetami po 130 mln zł. Ścieżkę In-Tech
przewidziano dla przedsiębiorców z sektora MSP, ale i dużych firm, konsorcjów naukowych
z udziałem co najmniej jednego przedsiębiorstwa i centrów naukowo-przemysłowych.
w ramach ścieżki Hi-Tech szanse na dotacje mają małe i średnie przedsiębiorstwa. W ścieżce
In-Tech maksymalne dofinansowanie projektu wynosi 10 mln zł, A w Hi-tech 5 mln zł.
Alternatywą dla dotacji rozdzielanych w kraju są tzw. unijne programy pozaramowe. Jednym
z nich jest program Eurostars realizowany w ramach unijnej inicjatywy Eureka. Jest
on przeznaczony dla małych i średnich firm prowadzących projekty badawcze. Jednym
z warunków jest uczestnictwo w konsorcjum projektowym co najmniej dwóch partnerów
z różnych państw członkowskich. Przedsiębiorcy planujący projekty badawcze mogą również
skorzystać ze wsparcia z unijnego 7. Programu Ramowego.
650mln zł to budżet programu Innotech na lata 2011-2013. Tu czeka na przedsiębiorców duża
pula pieniędzy

