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Kapitał dla innowacji
Takie bezzwrotne wsparcie będzie można otrzymać w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka - „Kapitał dla innowacji”. Celem projektu jest umożliwienie powstawania innowacyjnych
przedsięwzięć, które nie zaistniałyby bez wsparcia kapitałowego. Pomoc dla przedsiębiorcy będzie
mieć charakter dwuetapowy – najpierw uzyska on wsparcie doradcze w zakresie oceny pomysłu
i tworzenia biznesplanu, następnie pomoc finansową.

Cały program podzielony jest na trzy uzupełniające się działania: inicjowanie działalności
innowacyjnej (w postaci dotacji na selekcję najlepszych projektów oraz na objęcie udziałów
w tworzonym przedsiębiorstwie), wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka (poprzez
dokapitalizowanie funduszy) oraz tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w małe i średnie
firmy (poprzez działania informacyjne i doradcze oraz kojarzenie inwestorów z przedsiębiorcami).
Ministerstwo Gospodarki ma nadzieję, że „Kapitał dla innowacji” przyczyni się do powstania systemu
zewnętrznego finansowania różnych rodzajów nowatorskiej działalności. Ma bowiem umożliwić
zwiększenie inwestycji kapitałowych w przedsięwzięcia o charakterze innowacyjnym i liczbę
podmiotów, oferujących zewnętrzne wsparcie finansowe dla firm. Tym samym wzrośnie liczba
innowacyjnych przedsiębiorstw i poziom kapitału prywatnego.
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 został przyjęty przez w grudniu
ubiegłego roku. Łączna wielkość środków finansowych, zaangażowanych w jego realizację wynosi
prawie 9,7 mld euro,a czego ponad osiem mld pochodzi z Unii Europejskiej.
Szczegółowe informacje na temat konferencji oraz portalu „Winnova” dostępne są na stronie
internetowej: www.winnova.pl.
PAP – Nauka w Polsce, Katarzyna Pawłowska
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