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Programy Operacyjne

Podstawowymi instrumentami realizacji polityki spójności są
programy operacyjne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Program Infrastruktura i Środowisko – współfinansowany z EFRR i FS
Program Innowacyjna Gospodarka – współfinansowany z EFRR
Program Kapitał Ludzki – współfinansowany z EFS
16 Programów Regionalnych – finansowane z EFRR
Program Rozwój Polski Wschodniej – finansowany z EFRR
Program Pomoc Techniczna – finansowany z EFRR
Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej – finansowany z EFRR

Program Operacyjny
Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka został utworzony z
myślą o wspieraniu szeroko rozumianej innowacyjności.
Szczegółowe cele to przede wszystkim:
1.
2.
3.
4.

zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw,
zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym, udziału
innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku
międzynarodowym,
tworzenie trwalszych i lepszych miejsc pracy,
rozwój technologii informacyjnych i komunikacji w
gospodarce.

Program Operacyjny
Innowacyjna Gospodarka

W latach 2007-2013 w ramach POIG przedsiębiorcy, instytucje
otoczenia biznesu, jednostki badawcze i naukowe oraz instytucje
administracji publicznej
uzyskają wsparcie w wysokości
przekraczającej 9,71 miliarda euro na realizację projektów,
przyczyniających się do podnoszenia innowacyjności polskiej
gospodarki.
Ponad 90% funduszy z POIG przeznaczonych jest na działania w
obszarach badań i rozwoju (B+R), innowacji, technologii
informacyjnych i komunikacyjnych.

Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. pełni rolę
Regionalnej Instytucji Finansującej dla województwa śląskiego

Obecnie odpowiada za wdrażanie wybranych Działań
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Budżet Działań obsługiwanych przez Regionalne Instytucje
Finansujące wynosi 3,4 mld euro

POIG w województwie śląskim

GARR S.A. jako Regionalna Instytucja Finansująca uczestniczy we
wdrażaniu następujących działań POIG:
1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie
wyników tych prac
4.2
Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie
w zakresie wzornictwa przemysłowego
4.4
Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
5.4.1
Wsparcie na uzyskanie / realizację ochrony własności
przemysłowej – od 2012 roku
6.1
Paszport do eksportu
8.1
Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki
elektronicznej
8.2
Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

POIG w województwie śląskim

Już ponad miliard złotych z POIG dla przedsiębiorców
z województwa śląskiego !!!
Od maja 2008 r. GARR S.A.
 przyjęła i oceniła 2.075 wniosków o dofinansowanie na kwotę
3,4 mld zł
 podpisała 567 umów o wartości dofinansowania 1,1 mld zł
Stan na 29.02.2012 r.

POIG w województwie śląskim
Wartość złożonych wniosków w mln zł

Źródło danych: GARR S.A.

POIG w województwie śląskim
na tle całego kraju wg. wartości
złożonych wniosków

Źródło danych: PARP, GARR S.A.

POIG w województwie śląskim
Wartość podpisanych umów w mln zł

Źródło danych: GARR S.A.

POIG w województwie śląskim
na tle całego kraju wg. wartości
podpisanych umów

Źródło danych: PARP, GARR S.A.

POIG w województwie śląskim
Działanie 1.4 i Działanie 4.1

Wsparcie projektów celowych oraz wdrożenie wyników prac B+R
Wartość podpisanych umów z województwa śląskiego
218.766.232 PLN
Przykłady projektów:
1. Energooszczędny i inteligentny system oświetlenia zewnętrznego
bazujący na technologii HBLED
2. Most w 3 miesiące - wdrożenie innowacyjnej technologii
prefabrykowanych mostów łukowych
3. Wytwarzanie opakowań w pełni biodegradowalnych otrzymywanych z
przetwarzania serwatki
4. Opracowanie innowacyjnego systemu rozpoznawczo-obserwacyjnego
bazującego na latających platformach bezzałogowych

Budżet wyczerpany

POIG w województwie śląskim
Działanie 4.4

Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
Wartość podpisanych umów z województwa śląskiego
745.053.230 PLN
Przykłady projektów:
1. Wdrożenie produkcji innowacyjnych opakowań szklanych,
z wykorzystaniem uszlachetniania związkami glinu
2. Wdrożenie innowacyjnej proekologicznej technologii produkcji mieszanek
rozpuszczalników dla przemysłu farmaceutycznego
3. Uruchomienie nowoczesnego zakładu produkcji lekkich samolotów
dyspozycyjnych własnej konstrukcji
4. Produkcja skór w technologii bezchromowej

Budżet wyczerpany

POIG w województwie śląskim
Działanie 5.4.1

Wsparcie na uzyskanie / realizację ochrony własności przemysłowej
Cel działania:
poprawa efektywności funkcjonowania rynku innowacji i
przepływu rozwiązań innowacyjnych poprzez upowszechnianie stosowania
prawa własności intelektualnej, w szczególności poprzez uzyskiwanie
ochrony własności przemysłowej.
Planowane zmiany:
•
•
•

wprowadzenie możliwości ubiegania się o wsparcie przez dużych
przedsiębiorców,
rozszerzenie katalogu wydatków kwalifikowanych,
rezygnacja z dofinansowania projektów związanych z realizacją ochrony
własności przemysłowej

Budżet do wykorzystania w 2012 roku to 35 mln zł
Terminy naborów w 2012 roku: planowany od marca nabór ciągły

POIG w województwie śląskim
Działanie 6.1

Paszport do eksportu
Wartość podpisanych umów z województwa śląskiego
6.427.070 PLN
Cel działania: Wzmocnienie pozycji polskiej gospodarki poprzez promocję
Polski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego i miejsca nawiązywania
wartościowych kontaktów handlowych, a także zwiększenie wielkości
polskiego eksportu oraz zwiększenie liczby przedsiębiorstw prowadzących
działalność eksportową

Planowane zmiany:
•
•
•

rezygnacja z pierwszego etapu wsparcia na przygotowanie planu rozwoju
eksportu – przygotowanie PRE będzie kosztem kwalifikowanym II etapu,
rozszerzenie katalogu wydatków kwalifikowanych o usługi doradcze,
wprowadzeni przepisów dotyczących nowych intensywności wsparcia oraz
limitów wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Budżet do wykorzystania w 2012 roku to 324 mln zł

POIG w województwie śląskim
Działanie 6.1

Paszport do eksportu
Terminy naborów w 2012 roku:
Ogłoszenie naboru
I.
II.
III.

marzec 2012
18.06.2012
15.10.2012

Data rozpoczęcia
naboru
02.07.2012
29.10.2012

Data zakończenia
naboru

nabór przez 15 dni
20.07.2012
16.11.2012

Przykłady targów:
•
•
•
•
•

Targi EXPOCEM 2010 Moskwa, Rosja – budowa maszyn
Targi Cosmoprof Bolonia, Włochy – akcesoria fryzjerskie
Targi Towarów i usług dla dzieci BABYEXPO 2010 Kijów, Ukraina - zabawki
ENERGIE & HABITAT Belgia – branża budowlana
ARABLAB Dubaj, Emiraty Arabskie – technologie laboratoryjne

POIG w województwie śląskim
Działanie 8.1

Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
Wartość podpisanych umów z województwa śląskiego
91.072.395 PLN
Cel działania: Stymulowanie rozwoju rynku usług świadczonych w formie
elektronicznej (e-usług) poprzez wsparcie mikro- i małych przedsiębiorców,
którzy prowadzą działalność gospodarczą nie dłużej niż 1 rok od dnia
rejestracji
Planowana zmiana:
Rozszerzenie katalogu beneficjentów o przedsiębiorców, którzy prowadzą
działalność gospodarczą nie dłużej niż 2 lata – zmiana zaakceptowana już
przez Komisję Europejską.

POIG w województwie śląskim
Działanie 8.1

Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
Budżet do wykorzystania w 2012 roku to 431,7 mln zł (143,9 mln zł na każdy
z 3 naborów)
Terminy naborów w 2012 roku:

I.
II.
III.

Ogłoszenie naboru

Data rozpoczęcia
naboru

Data zakończenia
naboru

12.03.2012
09.07.2012
05.11.2012

26.03.2012
23.07.2012
19.11.2012

20.04.2012
17.08.2012
14.12.2012

POIG w województwie śląskim
Działanie 8.1

Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Przykłady projektów:
1. Budowa internetowego serwisu poprzez który świadczona będzie e-usługa
optymalizacji kosztów zużycia energii
2. Wytworzenie i promocja e- usługi surdologopedia online
3. Wirtualny, interaktywny trener fitness online
4. Internetowa platforma mobilnych przewodników turystycznych
5. Stworzenie portalu tematycznego dla rodziców z zestawem
e-usług

POIG w województwie śląskim
Działanie 8.2

Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Wartość podpisanych umów z województwa śląskiego
24.932.420 PLN
Cel działania: Stymulowanie tworzenia wspólnych przedsięwzięć
biznesowych prowadzonych w formie elektronicznej. Wdrażanie ICT w
przedsiębiorstwach i tworzenie usług elektronicznych dla przedsiębiorstw
oraz między przedsiębiorstwami (tzw. Business–to-Business - B2B)
Budżet do wykorzystania w 2012 roku to 1.168,8 mln zł (389,6 mln zł na
każdy z 3 naborów)
Terminy naborów w 2012 roku:

I.
II.
III.

Ogłoszenie naboru

Data rozpoczęcia
naboru

Data zakończenia
naboru

23.01.2012
28.05.2012
01.10.2012

06.02.2012
11.06.2012
15.10.2012

02.03.2012
06.07.2012
09.11.2012

- zakończony

POIG w województwie śląskim
Działanie 8.2

Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Przykłady projektów:
1. Wdrożenie systemu informatycznego
typu B2B usprawniającego
współpracę z kontrahentami w zakresie zamówień, sprzedaży, dostaw
2. Platforma B2B - automatyzacja realizowanych procesów biznesowych
pomiędzy firmą a partnerami projektu

3. Racjonalizacja procesów biznesowych w zakresie zakupów i sprzedaży
poprzez wdrożenie systemu klasy B2B
4. Wdrożenie systemu B2B w firmie w celu elektronicznej wymiany danych i
informacji z partnerami biznesowymi

Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Regionalna Instytucja Finansująca
Regionalny Punkt Konsultacyjny KSU
ul. Powstańców 17
40-039 Katowice
tel. 32 72 85 800
fax. 32 72 85 803

www.garr.pl, www.poig.garr.pl,
www.konsultacje.garr.pl

