
Wersja z dnia 30.12.2009r.  

Harmonogram realizacji działań w trybie konkursowym  
w ramach PO IG w 2010 r. 

 

Działanie/poddziałanie PO IG 
Planowana 

data ogłoszenia konkursu 
Miejsce ogłoszenia 

konkursu 

Termin ukończenia 
naboru 

projektów 
 

Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii 
 

Poddziałanie 1.1.1  Projekty 
badawcze z wykorzystaniem 
metody foresight 
15 lutego 2010 
- ogłoszenie konkursu 
1 marca 2010 
- nabór wniosków   

Poddziałanie 1.1.1 Projekty 
badawcze z wykorzystaniem 
metody foresight 
31 marca 2010 

Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych 
dla budowy gospodarki opartej na wiedzy 

Poddziałanie 1.1.2 
Strategiczne programy badań 
naukowych i prac 
rozwojowych 
Nie planuje się kolejnego 
konkursu – alokacja została 
wyczerpana. 

Strony internetowe: 
www.nauka.gov.pl 
www.opi.org.pl 

Poddziałanie 1.1.2  
Strategiczne programy badań 
naukowych i prac 
rozwojowych 
Nie planuje się kolejnego 
konkursu – alokacja została 
wyczerpana. 

Projekt Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – tryb indywidualny 
Wsparcie dla odbiorców ostatecznych: 

Program VENTURES          
1) styczeń 2010 
2) sierpień 2010 

Program VENTURES          
1) 15 kwietnia 2010  
2) 31 października 2010  

Program TEAM  
1) styczeń 2010 
2) lipiec 2010 

Program TEAM  
1) 15 marca 2010  
2 ) 30 września 2010  

Program Międzynarodowe 
Projekty Doktoranckie 
(MPD) 
styczeń 2010 

Program Międzynarodowe 
Projekty Doktoranckie 
(MPD) 
1) 15  marca 2010 

Program WELCOME       
1) 27 lipca 2009 
2) sierpnia 2010 

Strona internetowa FNP: 
www.fnp.org.pl 
 

Program WELCOME  
1) 15 kwietnia 2010  
2) 15 października 2010 

Program HOMING PLUS 
1) styczeń 2010 
2) sierpień 2010 

 
Program HOMING PLUS 
1) 31 marca 2010 
2) 15 października 2010 

Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału 
kadrowego nauki 

Program POMOST 
1) styczeń 2010 
2) sierpień 2010 

 
Program POMOST 
1) 31 marca 2010 
2) 15 października 2010 

Poddziałanie 1.3.1 
Projekty rozwojowe  
(INFO, TECHNO, BIO) 
15 lutego 2010 
- ogłoszenie konkursu 
1 marca 2010 
- nabór wniosków   

Strony internetowe: 
www.nauka.gov.pl 
www.opi.org.pl 

Poddziałanie 1.3.1 
Projekty rozwojowe  
(INFO, TECHNO, BIO) 
30 kwietnia 2010 

Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R 
na rzecz przedsiębiorców realizowanych 
przez jednostki naukowe 
 

Poddziałanie 1.3.2 Wsparcie 
ochrony własności 
przemysłowej 
Przewidziano dwie rundy 
aplikacyjne  
1) 15 lutego 2010 
 - ogłoszenie konkursu 
1 marca 2010 
- nabór wniosków 
2) 18 sierpnia 2010 
- ogłoszenie konkursu 
1 września 2010  
- nabór wniosków 

Strony internetowe: 
www.nauka.gov.pl 
www.opi.org.pl 
 

Poddziałanie 1.3.2 Wsparcie 
ochrony własności 
przemysłowej 
 
 
1) 30 kwietnia 2010 
 
 
 
2) 30 września 2010  
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Działanie 1.4 Wsparcie projektów 
celowych 

Przewidziano dwie rundy 
aplikacyjne 
1) 5 marca 2010  
– ogłoszenie konkursu 
2 kwietnia 2010 
- nabór wniosków 
2) 3 września 2010 
- ogłoszenie konkursu 
1 października 2010  
– nabór wniosków 

Strony internetowe: 
www.parp.gov.pl 
www.nauka.gov.pl 

 
 
1) 30 kwietnia 2010 
(lub do wyczerpania alokacji 
na konkurs) 
 
2) 30 października 2010  
(lub do wyczerpania alokacji 
na konkurs) 

 
Priorytet II Infrastruktura sfery B+R 

 
Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o 
wysokim potencjale badawczym 

31 marca 2010  
 

Strona internetowa: 
www.nauka.gov.pl 

Maj 2010 

Działanie 2.2 Wsparcie tworzenia 
wspólnej infrastruktury badawczej 
jednostek naukowych 

Nie planuje się kolejnego 
konkursu – alokacja została 
wyczerpana. 

Strona internetowa: 
www.nauka.gov.pl 

Nie planuje się kolejnego 
konkursu – alokacja została 
wyczerpana. 

Działanie 2.3 Inwestycje związane z 
tworzeniem infrastruktury informatycznej 
nauki 

26 lutego 2010  
 

Strona internetowa: 
www.nauka.gov.pl 

26 kwietnia 2010 

 
Priorytet III Kapitał dla innowacji 

 
Działanie 3.1 Inicjowanie działalności 
innowacyjnej 

22 luty 2010 
– ogłoszenie konkursu 
8 marca 2010  
– nabór wniosków 

Strona internetowa 
PARP: 
www.parp.gov.pl 

Nabór ciągły, do wyczerpania 
alokacji na 2010 rok lub do 
końca roku 2010.  

Działanie 3.2 Wspieranie funduszy 
kapitału podwyższonego ryzyka 

Projekt KFK- tryb indywidualny                                                

Poddziałanie 3.3.1 Wsparcie 
dla IOB  
15 marca 2010  
– ogłoszenie konkursu 
29 marca 2010 
– nabór wniosków (pod 
warunkiem dostępności 
środków) 

Poddziałanie 3.3.1 Wsparcie 
dla IOB  
Nabór ciągły, do wyczerpania 
alokacji na 2010 rok lub do 
końca roku 2010.  

Działanie 3.3 Tworzenie systemu 
ułatwiającego inwestowanie w MSP 

Poddziałanie 3.3.2 
Wsparcie dla MSP  
25 stycznia 2010 
– ogłoszenie konkursu 
8  lutego 2010  
 – nabór wniosków  

Strona internetowa 
PARP: 
www.parp.gov.pl 

Poddziałanie 3.3.2 
Wsparcie dla MSP  
Nabór ciągły, do wyczerpania 
alokacji na 2010 rok lub do 
końca roku 2010.  

 
Priorytet IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia 

 
Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń 
wyników prac B+R 

Patrz dz. 1.4 Strony internetowe: 
www.parp.gov.pl 
www.nauka.gov.pl  

Patrz dz. 1.4 

Działanie 4.2 Stymulowanie działalności 
B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w 
zakresie wzornictwa przemysłowego 

Przewidziano dwie rundy 
aplikacyjne 
1) 29 stycznia 2010  
– ogłoszenie konkursu 
15 lutego 2010  
– nabór wniosków  
2) 16 sierpnia 2010  
– ogłoszenie konkursu 
6 września 2010  
– nabór wniosków 

Strona internetowa 
PARP: 
www.parp.gov.pl 
 

 
 
1) 12 marca 2010  
(lub do wyczerpania alokacji 
na konkurs) 
 
2) 30 września 2010 
(lub do wyczerpania alokacji 
na konkurs) 
 

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny 15 kwietnia 2010 
– ogłoszenie konkursu 
 

Strona internetowa BGK:
www.bgk.com,pl 

Nabór ciągły, do wyczerpania 
alokacji na 2010 rok 
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Działanie 4.4 Nowe inwestycje o 
wysokim potencjale innowacyjnym 

1 czerwca 2010  
– ogłoszenie konkursu 
15 czerwca 20101   
– nabór wniosków  

Strona internetowa 
PARP: 
www.parp.gov.pl 

15 lipca 2010  
 

Poddziałanie 4.5.1 Wsparcie 
inwestycji w sektorze 
produkcyjnym  
Po wejściu w życie 
rozporządzenia zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej 
dla nowych inwestycji o 
dużym znaczeniu dla 
Gospodarki w ramach POIG. 
Nie później niż w I kwartale 
2010.  

Poddziałanie 4.5.1 Wsparcie 
inwestycji w sektorze 
produkcyjnym  
Nabór ciągły, do wyczerpania 
alokacji na 2010 rok lub do 
końca roku 2010.  
 

Działanie 4.5 Wsparcie inwestycji o 
dużym znaczeniu dla gospodarki 

Poddziałanie 4.5.2 Wsparcie 
inwestycji w sektorze usług 
nowoczesnych 
Po wejściu w życie 
rozporządzenia zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej 
dla nowych inwestycji o 
dużym znaczeniu dla 
Gospodarki w ramach POIG. 
Nie później niż w I kwartale 
2010.  

Strona internetowa MG: 
www.mg.gov.pl 

Poddziałanie 4.5.2 Wsparcie 
inwestycji w sektorze usług 
nowoczesnych  
Nabór ciągły, do wyczerpania 
alokacji na 2010 rok lub do 
końca roku 2010.  
 

 
Priorytet V Dyfuzja innowacji 

 
Działanie 5.1 Wspieranie powiązań 
kooperacyjnych o znaczeniu 
ponadregionalnym 

22 lutego 2010  
– ogłoszenie konkursu 
8 marca 2010  
– nabór wniosków 

Strona internetowa 
PARP: 
www.parp.gov.pl 

Nabór ciągły, do wyczerpania 
alokacji na 2010 rok lub do 
końca roku 2010.  
 

Działanie 5.2 Wspieranie instytucji 
otoczenia biznesu świadczących usługi 
proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu 
ponadregionalnym 

Nabór ciągły do wyczerpania 
alokacji na działanie.  

Strona internetowa 
PARP: 
www.parp.gov.pl 

Nabór ciągły do wyczerpania 
alokacji na działanie. 
 

Działanie 5.3 Wspieranie ośrodków 
innowacyjności 

Wyłącznie tryb indywidualny wyboru projektów 

Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie 
na uzyskanie/realizację 
ochrony własności 
przemysłowej  
18 stycznia 2010  
– ogłoszenie konkursu 
1 lutego 2010  
– nabór wniosków  

Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie 
na uzyskanie/realizację 
ochrony własności 
przemysłowej  
Nabór ciągły, do wyczerpania 
alokacji na 2010 rok lub do 
końca roku 2010.  
 

Działanie 5.4 Zarządzanie własnością 
intelektualną 

Poddziałanie 5.4.2 
Popularyzacja wiedzy w 
zakresie własności 
intelektualnej   
Nie planuje się kolejnego 
konkursu – alokacja została 
wyczerpana. 

Strona internetowa 
PARP: 
www.parp.gov.pl 

Poddziałanie 5.4.2 
Popularyzacja wiedzy w 
zakresie własności 
intelektualnej   
Nie planuje się kolejnego 
konkursu – alokacja została 
wyczerpana. 

 
Priorytet VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym 

 

                                                 
1 Ewentualne wcześniejsze ogłoszenie naboru wniosków jest uzależnione od: zakończenia procedury 
odwoławczej w ramach naborów z 2009 r., ustalenia alokacji, która pozostała w ramach działania oraz ustalenia 
poziomu alokacji niezbędnej do zachowania udziału MSP we wsparciu w ramach działania 4.4. 
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Działanie 6.1 Paszport do eksportu 

 
 

Przewidziano trzy rundy 
aplikacyjne 
1) 1 lutego 2010  
– ogłoszenie konkursu 
15 lutego 2010 
 – nabór wniosków  
2) 17 maja 2010  
– ogłoszenie konkursu 
31 maja 2010  
– nabór wniosków 
3) 6 września 2010  
– ogłoszenie konkursu 
20 września 2010  
– nabór wniosków 

  
 
1) 5 marca 2010  
(lub do wyczerpania alokacji 
na konkurs) 
 
2) 18 czerwca 2010 
(lub do wyczerpania alokacji 
na konkurs) 
 
3) 8 października 2010  
(lub do wyczerpania alokacji 
na konkurs) 

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     
Przewidziano cztery rundy 
aplikacyjne 
1) 1 lutego 2010 
2) 4 maja 2010  
3) 2 sierpnia 2010 
4) 1 października 2010  
(Rozpoczęcie naboru z dniem 
ogłoszenia konkursu) 

Strona internetowa MG: 
www.mg.gov.pl 

Poddziałanie 6.2.2 
Wsparcie działań studyjno-
koncepcyjnych w ramach 
przygotowania terenów 
inwestycyjnych dla projektów 
inwestycyjnych     
 
1) 26 lutego 2010 
2) 31 maja 2010 
3) 31 sierpnia 2010 
4) 29 października 2010 

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 

 
Priorytet VII Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji 

 
Społeczeństwo informacyjne-budowa 
elektronicznej administracji 

Wyłącznie tryb indywidualny wyboru projektów 

 
Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki 

 
Działanie 8.1 Wspieranie działalności 
gospodarczej w dziedzinie gospodarki 
elektronicznej 

Po wejściu w życie 
rozporządzenia zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie 
udzielania przez PARP 
pomocy finansowej na 
wspieranie tworzenia i 
rozwoju gospodarki 
elektronicznej w ramach PO 
IG.  
Ogłoszenie konkursu nie 
później niż w I kwartale 2010. 
Przewidziano dwie rundy 
aplikacyjne 

Strona internetowa 
PARP: 
www.parp.gov.pl 
 
 

Zakończenie konkursu 15 dni 
roboczych od rozpoczęcia 
naboru (lub do wyczerpania 
alokacji na konkurs). 
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Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania 
elektronicznego biznesu typu B2B 

Po wejściu w życie 
rozporządzenia zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie 
udzielania przez PARP 
pomocy finansowej na 
wspieranie tworzenia i 
rozwoju gospodarki 
elektronicznej w ramach PO 
IG.  
Ogłoszenie konkursu nie 
później niż w I kwartale 2010. 
Przewidziano dwie rundy 
aplikacyjne 

Strona internetowa 
PARP: 
www.parp.gov.pl 
 
 

Zakończenie konkursu 15 dni 
roboczych od rozpoczęcia 
naboru (lub do wyczerpania 
alokacji na konkurs). 
 

Działanie 8.3 Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion 

Przewidziano dwie rundy 
aplikacyjne 
1) 18 stycznia 2010  
– ogłoszenie konkursu 
1 lutego 2010  
– nabór wniosków 
2) 19 lipca 2010  
– ogłoszenie konkursu, 
2 sierpnia 2010  
– nabór wniosków 

Strona WWPE: 
www.wwpe.gov.pl 

 
 
1) 30 kwietnia 2010  
 
 
 
2) 29 października 2010  
 

Działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do 
Internetu na etapie „ostatniej mili” 

Przewidziano dwie rundy 
aplikacyjne 
1) 15 lutego 2010  
- ogłoszenie konkursu 
1 marca 2010  
– nabór wniosków 
2) 17 września 2010  
– ogłoszenie konkursu 
1 października 2010  
– nabór wniosków 

Strona WWPE: 
www.wwpe.gov.pl 

 
 
1) 28 maja 2010  
 
 
 
2) 30 grudnia 2010  
 

 

http://www.parp.gov.pl/

	Działanie/poddziałanie PO IG
	Miejsce ogłoszenia konkursu


