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ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ 
INNOWACJI 

 
       Jednym z najważniejszych czynników rozwoju przedsiębiorstw jest ich zdolność do stałej 
zmiany, do wykorzystywania szans, które tworzy rynek i wpływania na jego kształt 
w kontekście aktualnych wyzwań dla biznesu oraz obecnych realiów gospodarczych. Kryzys 
finansowy udowodnił, że w trudnych czasach receptą na dalszy rozwój i wzmocnienie pozycji 
rynkowej jest dokonywanie inwestycji w innowacje. Jakie są dzisiaj na to szanse? 
Czy przeciętne przedsiębiorstwo może podjąć ryzyko inwestowania w innowacyjne 
technologie? Jak zminimalizować ryzyko inwestycyjne i pozyskać kapitał na 
współfinansowanie? Odpowiedzi na te pytania uzyskają uczestnicy konferencji „Pomysł na 
Patent." Zaprezentujemy, jak dokonać stosownej oceny potrzeb technologicznych, aby 
usprawnić funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz jak uzyskać wsparcie we wdrożeniu 
technologii mogących przynieść dodatkowe korzyści związane z rozwojem i podniesieniem 
konkurencyjności. Mamy również propozycję finansowania rozwoju dla firm rozpoczynających 
działalność tzw. start-upów. Sprawdzimy także, jakie są Państwa oczekiwania w tej kwestii.  
 
 
Przede wszystkim jednak przedstawimy szczegółowo obecne źródła pozyskiwania kapitału: 
 kredyt technologiczny, który wykorzystując środki unijne pozwala na wprowadzenie 
nowych rozwiązań technologicznych do firmy, 
 NewConnect i Catalyst jako alternatywne ścieżki pozyskania kapitału dla młodych, 
rozwijających się firm, zwłaszcza działających w obszarze nowych technologii - skuteczne 
źródło finansowania 
 fundusze podwyższonego ryzyka - Venture Capital i Private Equity. 
 Anioły biznesu - kluczowy element w rozwoju innowacyjnych start-upów 
 
 
  



 

        
Projekt „Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innowacyjnej gospodarki WKP” jest współfinansowany  ze środków                          

Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

Strona | 2

 

 

 
  



 

        
Projekt „Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innowacyjnej gospodarki WKP” jest współfinansowany  ze środków                          

Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

Strona | 3

 

 



 

        
Projekt „Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innowacyjnej gospodarki WKP” jest współfinansowany  ze środków                          

Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

Strona | 4

 



 

        
Projekt „Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innowacyjnej gospodarki WKP” jest współfinansowany  ze środków                          

Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

Strona | 5

 
 
Za realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2007-2013 odpowiedzialna jest Instytucja Zarządzająca - Zarząd Województwa Kujawsko-
Pomorskiego. 
 
Program zawiera: diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podsumowaną analizą 
SWOT, informację o wsparciu finansowym zewnętrznym dla województwa, w tym ze środków 
przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, strategię rozwoju regionu oraz 
osie priorytetowe, plan finansowy i system wdrażania programu. 
 
Celem głównym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 
latach 2007-2013 jest tworzenie warunków dla poprawy konkurencyjności województwa oraz 
spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej jego obszaru. 
  
Cele szczegółowe programu to: 
1. Zwiększenie atrakcyjności województwa kujawsko-pomorskiego jako obszaru aktywności 
gospodarczej, lokalizacji inwestycji, jako obszaru atrakcyjnego dla zamieszkania i wypoczynku 
zarówno dla mieszkańców regionu, jak i turystów. 
2. Zwiększenie konkurencyjności gospodarki regionu. 
3. Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców. 
Cele programu będą realizowane poprzez ukierunkowane działania określane jako osie 
priorytetowe. 
 
Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw 
Celem osi priorytetowej jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw województwa 
kujawsko-pomorskiego, w tym wzrost ich potencjału ekonomicznego, innowacyjnego, wzrost 
przedsiębiorczości oraz zwiększenie zatrudnienia. 
Działania w ramach osi 
5.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu 
5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw 
5.3. Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska 
5.4. Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii 
5.5. Promocja i rozwój markowych produktów 
5.6. Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje 
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Zmiana harmonogramu konkursów (25.10.2012 r.) 
 
Informujemy, że Uchwałą Nr 43/1296/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 
października 2012 r. dokonano zmiany w harmonogramie konkursów na lata 2008-2013 dla 
projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz harmonogramie konkursów na 2012 rok. 
 
W harmonogramie wieloletnim konkursów i na 2012 r. Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dokonano następujących zmian: 
  
 konkurs w ramach Działania 4.1. Rozwój infrastruktury ICT zaplanowany na październik 2012 r. 
został przesunięty na I kw. 2013 r., 
 konkurs w ramach Działania 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności zaplanowany na październik 
2012 r. został przesunięty na grudzień br., 
 konkurs w ramach Działania 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług zaplanowany na listopad 2012 r. 
został przeniesiony na I kw. 2013 r., 
 konkurs w ramach Działania 5.5.Promocja i rozwój markowych produktów zaplanowany na 
październik 2012 r. został przeniesiony na grudzień br. 
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Celem głównym Programu Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 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 
 
Cel główny Programu wychodzi naprzeciw celom stawianym przez podstawowy średniookresowy 
dokument strategiczny UE - odnowioną w 2005 roku Strategię Lizbońską. Główne założenia Strategii 
Lizbońskiej to wzrost gospodarczy i zatrudnienie przy zachowaniu pełnej zgodności z celami 
zrównoważonego rozwoju i Strategicznymi Wytycznymi Wspólnoty. 
 
Cele te Program realizuje, przeznaczając ponad 90 proc. funduszy na działania w obszarach badania 
+ rozwój (B+R), innowacje, technologie informacyjne i komunikacyjne. Program Innowacyjna 
Gospodarka jest więc programem w największym stopniu wpisującym się w realizację Strategii 
Lizbońskiej. 
 
Instytucja Zarządzająca programem: minister właściwy ds. rozwoju regionalnego. 
 
Instytucje pośredniczące: 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
Ministerstwo Gospodarki  
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 
 
Instytucje pośredniczące II stopnia: 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  
Ośrodek Przetwarzania Informacji 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych 
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Poniżej prezentujemy informację o aktualnych i dotychczasowych rundach aplikacyjnych dla 
poszczególnych działań w Programie Innowacyjna Gospodarka z informacjami o Instytucjach 
Wdrażających. 
 
Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy 
 
Poddziałanie 1.1.1  Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight.  
Ogłoszenie konkursu wstrzymane do odwołania. Informacja o dotychczasowych naborach na stronie 
Ośrodka Przetwarzania Informacji  
  
 
Poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych;  
Nie planuje się kolejnego konkursu - alokacja została wyczerpana. Informacja o dotychczasowych 
naborach na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
  
 
Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki  Projekt Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 
 
 Program VENTURES    
 Program TEAM    
 Program Międzynarodowe Projekty Doktoranckie (MPD)   
 Program WELCOME  
 Program HOMING PLUS   
 Program POMOST   
 
 
Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki 
naukowe  
 
Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe 
  
Ogłoszenie konkursu wstrzymane do odwołania. Informacja o dotychczasowych naborach na stronie 
Ośrodka Przetwarzania Informacji  
  
 
Poddziałanie 1.3.2 Wsparcie ochrony własności przemysłowej.  
W chwili obecnej nie jest prowadzony nabór wniosków. Informacja o konkursach na 
stronie  Ośrodka Przetwarzania Informacji   
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Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych 
W chwili obecnej nie jest prowadzony nabór do działania. Informacja o konkursach na 
stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  
  
 
Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym 
Ogłoszenie konkursu wstrzymane do odwołania. Informacja o dotychczasowych naborach na stronie 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
  
 
Działanie 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych 
Nie planuje się kolejnego konkursu – alokacja została wyczerpana. Informacja o dotychczasowych 
naborach na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
  
 
Działanie 2.3 Inwestycje związane z tworzeniem infrastruktury informatycznej nauki 
Nie planuje się kolejnego konkursu – alokacja została wyczerpana. Informacja o dotychczasowych 
naborach na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
  
 
Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej 
Nabór zamknięty. Informacja o dotychczasowych naborach na stronie Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości   
 
Działanie 3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka - projekt kluczowy Krajowego 
Funduszu Kapitałowego 
 
 
Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP 
Poddziałanie 3.3.1 Wsparcie dla IOB  
Nie planuje się kolejnego konkursu – alokacja została wyczerpana. Informacja o dotychczasowych 
naborach na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości   
 
Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP  
W chwili obecnej nie jest prowadzony nabór do działania. Informacja o konkursach dostępna na 
stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości   
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Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R 
W chwili obecnej nie jest prowadzony nabór do działania. Informacja o dotychczasowych naborach 
na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości   
 
Działanie 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie 
wzornictwa przemysłowego 
Konkurs wstrzymany z uwagi na wyczerpanie alokacji. Informacja o dotychczasowych naborach na 
stronie  Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości   
 
Działanie 4.3 Kredyt technologiczny 
Informacja o naborze wniosków dostępna na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego   
 
Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym 
Konkurs wstrzymany z uwagi na wyczerpanie alokacji. Informacja o dotychczasowych naborach na 
stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości   
 
Działanie 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki 
Poddziałanie 4.5.1 Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym 
Informacja o naborze wniosków dostępna na stronie  Ministerstwa Gospodarki   
 
Poddziałanie 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych 
Informacja o naborze wniosków dostępna na stronie Ministerstwa Gospodarki   
 
Działanie 5.1 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym  
Informacja o naborze wniosków dostępna na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości   
 
Działanie 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz 
ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym Informacja o naborze wniosków dostępna na 
stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości   
 
Działanie 5.3 Wspieranie ośrodków innowacyjności - Wyłącznie tryb indywidualny wyboru 
projektów 
 
Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną 
Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej  
Informacja o naborze wniosków dostępna na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości   
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Poddziałanie 5.4.2 Popularyzacja wiedzy w zakresie własności intelektualnej  
W chwili obecnej nie jest prowadzony nabór do działania. Informacja o dotychczasowych naborach 
na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości   
 
 
Działanie 6.1 Paszport do eksportu 
W chwili obecnej nie jest prowadzony nabór do działania. Informacja o konkursach dostępna na 
stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości   
 
Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i sprzedających poza Polskę oraz 
powstawanie nowych terenów inwestycyjnych 
Poddziałanie 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów 
inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych. Informacja o naborze dostępna na 
stronie Ministerstwa Gospodarki   
 
Działanie 6.3 Promocja turystycznych walorów Polski - Wyłącznie projekt systemowy 
 
 
Działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne  o znaczeniu ponadregionalnym - Wyłącznie tryb 
indywidualny wyboru projektów 
 
Działanie 6.5 Promocja polskiej gospodarki - Wyłącznie projekt systemowy 
 

 Poddziałanie 6.5.1 Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych - 
Wyłącznie projekt  systemowy 
 
Poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji 
Trwa nabór wniosków. Informacja o naborze wniosków dostępna na stronie  Ministerstwa 
Gospodarki 
 

Priorytet 7 Społeczeństwo informacyjne- budowa elektronicznej administracji - Wyłącznie tryb 
indywidualny wyboru projektów 
 
Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 
Informacja o naborze dostępna na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości   
 
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 
Informacja o naborze na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości   
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Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion 
Informacja o naborze wniosków dostępna na stronie Władzy Wdrażającej Programy Europejskie   
 
Działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” 
Informacja o naborze wniosków dostępna na stronie Władzy Wdrażającej Programy Europejskie   
 
 


