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Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (Competitiveness and Innovation
Framework Programme – CIP) jest instrumentem przygotowanym przez Komisję Europejską,
służącym realizacji Strategii Lizbońskiej, której głównym celem jest uczynienie gospodarki euro
pejskiej najbardziej konkurencyjną i dynamiczną gospodarką na świecie; gospodarką opartą na
wiedzy, w której stworzone są przyjazne warunki dla funkcjonowania małych i średnich przedsię
biorstw (MSP) oraz następuje większa zbieżność między państwami członkowskimi. Strategia
Lizbońska kluczowe znaczenie przypisuje skutecznemu wdrażaniu technologii informacyjnych
i komunikacyjnych (ICT) jako czynników mających bezpośredni wpływ na wzrost gospodarczy,
konkurencyjność gospodarki i, w efekcie, na wzrost zatrudnienia.
Program CIP przewiduje działania wspierające innowacyjność (włącznie z eko-innowacjami), po
prawę dostępu do finansowania oraz usprawnienie świadczenia usług okołobiznesowych w re
gionach. Stanowi on najważniejszą podstawę prawną dla działań wspólnotowych w dziedzinach
innowacyjności i konkurencyjności. Beneficjentami Programu CIP mogą być: małe i średnie
przedsiębiorstwa (MSP), instytucje otoczenia biznesu, wyższe uczelnie, instytucje finansowe,
samorządy, administracja.
W programie uczestniczą członkowie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) – kraje Unii
Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (z wyjątkiem Szwajcarii), państwa
kandydujące oraz państwa Bałkanów Zachodnich. Inne kraje zainteresowane współpracą ze
Wspólnotą w zakresie działalności innowacyjnej mogą uczestniczyć w Programie CIP, o ile stanowić
tak będą zawarte przez nie umowy dwustronne.
Budżet Programu CIP na lata 2007–2013 dla wszystkich państw uczestniczących wynosi
3.631,3 mln euro.

Programy szczegółowe CIP to:
P
 rogram na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (Entrepreneurship and Innovation Programme
– EIP), obejmujący działania na rzecz przedsiębiorczości, małych i średnich przedsiębiorców,
konkurencyjności i innowacji;
P
 rogram na Rzecz Wspierania Polityki w zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (Information Communication Technologies – Policy Support Programme – ICT-PSP)
mający na celu szybkie wdrożenie technologii informacyjnych i komunikacyjnych, a także
pobudzenie innowacji poprzez zwiększenie zakresu stosowanych technologii;
Inteligentna Energia – Program dla Europy (Intelligent Energy Europe Programme – IEE)
obejmujący działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej oraz racjonalne
wykorzystanie zasobów energetycznych, promowanie nowych i odnawialnych źródeł energii
oraz wspieranie dywersyfikacji jej źródeł.

W ramach Programu CIP podejmowane będą działania i inicjatywy na rzecz:
zwiększania konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich;
promocji innowacji, w tym innowacji ekologicznych;
ułatwienia dostępu do finansowania na rozpoczęcie i rozwój działalności MSP;
przyspieszenia tworzenia konkurencyjnego, innowacyjnego społeczeństwa informacyjnego;
promocji efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii we wszystkich sektorach
gospodarki, w tym w transporcie.
W Programie CIP nie ma kwot przypisanych na dany kraj lub region. Oznacza to finansowanie
najlepszych ofert złożonych w ogólnowspólnotowych konkursach lub przetargach.

Chociaż Program koncentruje się na przedsiębiorstwach, to nie zawiera „twardych”
działań w rodzaju dotacji inwestycyjnych, lecz szereg działań „miękkich”, pośrednio
wspierających przedsiębiorstwa:
pomoc w zdobyciu kapitału dla MSP działających w sektorach tradycyjnych oraz tych, które inwe
stują w ICT, innowacje i technologie dla środowiska;
w zakresie dostępu do usług mających na celu wsparcie europejskiego biznesu i innowacji: zapew
nienie dostępu do informacji związanych z funkcjonowaniem i perspektywami rynku wewnętrznego;
w zakresie tworzenia sieci między zainteresowanymi stronami: ułatwienie przepływu wiedzy
i pomysłów.

PROGRAM NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
I INNOWACJI – EIP
Celem Programu jest wsparcie innowacyjności sektora małych i średnich przedsię
biorstw (MSP), poprzez:
wspólnotowe instrumenty finansowe dla MSP, służące ułatwieniu im dostępu do finansowania,
takie jak:
• High Growth and Innovative SME Facility (GIF) – instrument na rzecz wysokiego tempa
wzrostu i innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw,
• SME Guarantee Facility (SMEG) – system poręczeń dla MSP,
• Capacity Building Scheme (CBS) – system rozwijania zdolności instytucji pośrednictwa finan
sowego;
usługi wspierające działalność gospodarczą i innowacyjność (wsparcie na rzecz wybieranych
przez Komisję Europejską partnerów sieciowych);
system wsparcia dla innowacji w biznesie, promujący międzynarodową współpracę programów
wspierających innowacyjność w biznesie;
wspieranie innowacji proekologicznych w zakresie innowacyjnych produktów, procesów
i usług, sprzyjających redukcji szkodliwego wpływu na środowisko;
analizę polityki, rozwój i koordynację z polityką państw uczestniczących w Programie.

PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA POLITYKI w zakresie
TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH I KOMUNIKACYJNYCH
– ICT PSP
W ramach Programu ICT-PSP są realizowane:
działania związane z jednolitą europejską platformą informacyjną, wzmacniające rynek wewnętrz
ny produktów i usług informacyjnych;
działania związane z innowacjami poprzez szersze stosowanie technologii informacyjnych
i komunikacyjnych oraz inwestycje w ICT;
działania związane z tworzeniem społeczeństwa informacyjnego o charakterze integrującym
oraz bardziej skutecznych i wydajnych usług w dziedzinach publicznego zainteresowania,
a także z poprawą jakości życia.
Wsparcie otrzymane za pośrednictwem tego Programu szczegółowego umożliwi również koordynację
i realizację działań na rzecz tworzenia społeczeństwa informacyjnego w państwach członkowskich.

PROGRAM INTELIGENTNA ENERGIA – PROGRAM DLA EUROPY – IEE
Celem programu Inteligentna Energia – Program dla Europy jest:
poprawa efektywności energetycznej oraz racjonalne wykorzystanie zasobów energetycznych;
promowanie nowych i odnawialnych źródeł energii i wspieranie dywersyfikacji źródeł energii;
promowanie efektywności energetycznej oraz zastosowanie nowych i odnawialnych źródeł
energii w transporcie.

Projekty realizowane są w ramach następujących komponentów:
SAVE – projekty dotyczące efektywności energetycznej i racjonalnego wykorzystania energii;
ALTENER – projekty dotyczące promowania nowych i odnawialnych źródeł energii;
STEER – projekty dotyczące energooszczędnego transportu;
Działania Zintegrowane, w ramach których przewiduje się m.in. projekty związane z tworzeniem
lokalnych i regionalnych agencji energetycznych.

Uwaga dla BENEFICJENtów PROGRAMu CIP W POLSCE
Wnioski projektowe należy składać za pomocą systemu elektronicznego EPSS (Electronic Proposal
Submission Services), który jest dostępny na stronie Programu CIP: www.ec.europa.eu/cip

Informacje o aktualnych konkursach znajdują się na stronach:
• http://ec.europa.eu/cip/eip_en.htm
• http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index_en.html
• http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/index_en.htm

KRAJOWE PUNKTY KONTAKTOWE (KPK)
Celem działania KPK jest inspirowanie beneficjentów poszczególnych programów
do aktywnego uczestnictwa w CIP poprzez:
prowadzenie nieodpłatnej działalności usługowej dla zainteresowanych podmiotów, które zwrócą
się o pomoc i konsultacje w zakresie merytorycznym, właściwym dla Programów szczegółowych;
prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej oraz doradczo-konsultacyjnej.

KRAJOWE PUNKTY KONTAKTOWE (KPK)
KPK Programu na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji – EIP
(z wyłączeniem instrumentów finansowych dla MSP)
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
Al. Żwirki i Wigury 81
02-091 Warszawa
tel.: (+48-22) 828 74 83
e-mail: cip.eip@kpk.gov.pl

KPK Programu na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji – EIP
(instrumenty finansowe dla MSP)
Związek Banków Polskich
ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
tel./faks: (+48-22) 696 64 95
e-mail: kpkcip@zbp.pl

KPK Programu na Rzecz Wspierania Polityki w zakresie
Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych – ICT-PSP
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
Al. Żwirki i Wigury 81
02-091 Warszawa
tel.: (+48-22) 828 74 83
e-mail: cip.ict@kpk.gov.pl
tel.: (+48-12) 633 32 53 w. 25
e-mail: cip.ict.@mwi.pl

KPK Programu Inteligentna Energia – Program dla Europy – IEE
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
ul. Mokotowska 35
00-560 Warszawa
tel.: (+48-22) 626 09 10
faks: (+48-22) 626 09 11
e-mail: kpkcip_iee@kape.gov.pl

Strona Programu CIP w Polsce: www.cip.gov.pl
Oficjalna strona Programu CIP: www.ec.europa.eu/cip

Ministerstwo Gospodarki

Ulotka sfinansowana ze środków Ministerstwa Gospodarki.

