
Підтримка Польського
агентства розвитку

підприємництва для
кластерів



Дія 5.1 PO IG „Підтримка розвитку
коопераційних взаємозв’язків”

Мета діяльності – зміцнення
конкурентоспроможності шляхом підтримки

розвитку зв’язків поміж підприємствами, 
установами бізнес-середовища та

дослідними організаціями



Дія 5.1 PO IG “Підтримка розвитку
коопераційних зв’язків”

Бенефіціаром Дії є аніматор (координатор), 
який координує діяльність кластера. 

Координатором може бути асоціація, фонд, 
цільове товариство, дослідна організація, 
установи бізнес-середовища, організація

підприємств.



Допомога надається в двох стадіях:



Початкова стадія розвитку

Метою реалізованих проектів є створення
технічних та організаційних умов
для функціонування коопераційного
зв’язку
Проекти реалізуються на протязі 12 місяців
Максимальна вартість проекту: 2 млн. 

Злотих
Максимальна сума дофінансування: 800 

тис. Злотих



Рання стадія розвитку

Члени коопераційного зв’язку:
I.Підприємства (мінімум 6)
II.Дослідна організація
III.Установа бізнес-середовища



Рання стадія розвитку



Рання стадія розвитку



Рання стадія розвитку



Результати проектів здійснених у
ранній стадії розвитку

23 проекти отримали підтримку розміром
11,4 млн злотих
Створено 23 стратегії розвитку

коопераційних зв’язків
175 малих та середніх підприємств

отримали підтримку



Стадія розвитку

Мета проекту – підготовка членами
коопераційного зв’язку спільного продукту
або послуги інноваційного характеру і
введення на ринок
Необмежений термін реалізації проекту
Необмежена вартість проекту



Стадія розвитку

Члени коопераційного зв’язку:
I.Підприємці (мінімум 10)
II.Дослідна установа
III.Установа бізнес-середовища



Стадія розвитку



Результати проектів реалізованих
у стадії розвитку

32 проекти отримали підтримку загальною
сумою 436 млн. Злотих
534 малі та середні підприємства отримали

підтримку
Створення 178 інноваційних продуктів та

послуг



Інші інструменти підтримки
кластерів

I. Операційна програма Людський капітал
• Дія 2.1 „Розвиток кадрів для сучасної економіки”

• Піддія 2.1.1 „Розвиток людського капіталу підприємства”

• Піддія 2.1.2 „Партнерство заради збільшення адаптаційності”

• Піддія 2.1.3 „Системна підтримка заради підвищення адаптаційної здатності працівників та

підприємств”

II. Операційна програма Розвиток східної Польщі

• Дія 1.4 „Просування та співробітництво”, складова „Співпраця” – спів

фінансування проектів з побудови мереж співпраці, в тому числі пов’язаних з

ідентифікацією та розвитком кластерів



Марія Тика
Департамент підтримки установ бізнес-

середовища
maria_tyka@parp.gov.pl


