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śląskie małopolskie wielkopolskie



 

to kwota wydana 
na inwestycje w… 

 
 

 

• sprzęt,  

• badania i rozwój technologii,  

• pobudzanie innowacji, transfer technologii, usługi  w 

zakresie zaawansowanego wsparcia dla 

przedsiębiorstw,  

• tworzenie klastrów,  

• inne inwestycje przedsiębiorców np. w zakresie 

rozwoju usług turystyki oraz infrastruktury 

okołoturystycznej.   



nabory projektów prowadzi nie tylko 
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości -  także 
Zarząd Województwa   
i Wojewódzki Urząd Pracy; 
 

wsparcie kierowane jest na obszary 

określone jako inteligentne 
specjalizacje - wynikające z Regionalnej  

Strategii Innowacji (RIS). 
 

w ofercie wsparcia jest nie tylko dotacja -   
również  instrumenty zwrotne;  
 



• będąca ważnym 
sektorem gospodarczym 
regionu i gospodarki 
narodowej 

Energetyka 

• stanowiąca jeden z 
wyróżników 
województwa śląskiego  
w kraju  

Medycyna 

• mające horyzontalne 
znaczenie dla rozwoju 
technologicznego, 
gospodarczego                       
i społecznego  

Technologie  

Informacyjno- 

Komunikacyjne 

wynikają                                        

z  



 

   na wzmocnienie badań naukowych, rozwój technologii 

i innowacji oraz podniesienie konkurencyjności MŚP; 

na działania zmierzające do podniesienie kompetencji  
i kwalifikacji kadr pracowniczych przedsiębiorstw wraz 
z poprawą dostępu do usług ułatwiających pozostanie  
w zatrudnieniu i powrót do pracy;  
 
 
na stworzenie dogodnych warunków dla 
samozatrudnienia oraz wzrost aktywności zawodowej 
osób pozostających bez pracy jak również na 
łagodzenie skutków restrukturyzacji przedsiębiorstw; 

na poprawę efektywności energetycznej poprzez m.in. 
modernizację i rozbudowę linii produkcyjnych na 
bardziej efektywne energetycznie, modernizację 
energetyczną budynków, zastosowanie 
energooszczędnych technologii produkcji i 
użytkowania energii itp. 



I. Nowoczesna gospodarka 

III. Konkurencyjność MŚP 

IV. Efektywność energetyczna, OZE i gospodarka niskoemisyjna 

X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna 

VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy 

VII. Regionalny rynek pracy 



Pieniądze na:  

  

  

  

 tworzenie lub rozwój istniejącej infrastruktury 
badawczej w przedsiębiorstwach; 

 prace badawczo-rozwojowe zakończone 
wdrożeniem; 

Wsparcia udzielać 
będzie: 
 
Śląskie Centrum 
Przedsiębiorczości 
 
Zarząd 
Województwa 

 rozwój kluczowej infrastruktury B+R 



Przedmiotem projektu jest 
infrastruktura badawcza, 
wykorzystywana do prowadzenia 
działalności gospodarczej w rozumieniu 
przepisów prawa wspólnotowego, 
dotyczących pomocy publicznej 

 Część projektu dotycząca wykorzystania infrastruktury 
badawczej do prowadzenia działalności gospodarczej jest 
nie mniejsza niż 40% wartości kosztów kwalifikowalnych 
projekt.u 

 Plan finansowy przedsięwzięcia przewiduje 
znaczny wzrost udziału przychodów ze źródeł 
sektora przedsiębiorstw w ogólnych 
przychodach wnioskodawcy 

 Dostępność infrastruktury badawczej dla 
podmiotów/osób spoza jednostki otrzymującej 
wsparcie 

 Finansowy udział wnioskodawcy jest nie mniejszy niż 2,5% 
kosztów kwalifikowalnych projektu 

 Przedsięwzięcie w zakresie infrastruktury 
badawczej wpisuje się w Regionalną Strategię 
Innowacji Województwa Śląskiego na lata 
2013–2020 i służy pracom badawczo-
rozwojowym z obszarów regionalnych 
inteligentnych specjalizacji 

 Podzielenie projektu na część niegospodarczą i gospodarczą. 

 Dofinansowanie części gospodarczej możliwe na poziomie 
50%, a części niegospodarczej, co do zasady, możliwe w 
całości. 

 Wkład własny w części gospodarczej wolny od 
pomocy publicznej. 



Pieniądze na:   

  

  

 inwestycje w rozwiązania teleinformatyczne służące 
rozwojowi produktów i usług opartych na technologiach 

informacyjno-komunikacyjnych; 

 wsparcie dostępu przedsiębiorstw do kapitału 
zewnętrznego poprzez rozwój instrumentów finansowych  

        w postaci pożyczek, poręczeń i gwarancji. 

 pozyskanie i implementacja innowacji  
produktowych i procesowych; 

Wsparcia udzielać 
będzie: 
 
Śląskie Centrum 
Przedsiębiorczości 
 
wybrany fundusz 
pożyczkowy 



Pieniądze na:   

 rozwój istniejących inkubatorów przedsiębiorczości 
oraz akademickich inkubatorów przedsiębiorczości; 

 uzbrojenie terenów inwestycyjnych typu brownfield 
na potrzeby MŚP. 

Wsparcia udzielać 
będzie: 
 
Zarząd Województwa 
wraz z podmiotami 
wdrażającymi 
Zintegrowane 
i Regionalne Inwestycje 
Terytorialne  



Pieniądze na:  

  

  

 modernizację i rozbudowę linii produkcyjnych                      
na bardziej efektywne energetycznie; 

 poprawę efektywności energetycznej  
w przedsiębiorstwach; 

 produkcję i dystrybucję energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych - wyłącznie na potrzeby własne 

przedsiębiorstwa. 

Wsparcia udzielać 
będzie: 
 
wybrany fundusz 
pożyczkowy  



Pieniądze na:  

  

  

 bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej; 

 
 preferencyjne pożyczki dla osób planujących 

rozpoczęcie działalności gospodarczej; 
 

 wsparcie typu outplacement dla pracowników 
przedsiębiorstw zagrożonych zwolnieniem, 
przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych  

         z przyczyn dotyczących zakładu pracy; 
 

 
 
 

Wsparcia udzielać 
będzie: 
 
Wojewódzki Urząd 
Pracy   
 
Powiatowe Urzędy 
Pracy 
 
wybrany fundusz 
pożyczkowy  



Pieniądze na:  

 zapewnienie usług rozwojowych doradczych, 
szkoleniowych zgodnych z potrzebami 
przedsiębiorstwa; 

 

Wsparcia udzielać 
będzie: 
 
Wojewódzki Urząd 
Pracy   
 



Pieniądze na:  

 utworzenie i funkcjonowanie podmiotów opieki nad dzieckiem  
        do lat 3, w tym żłobków, klubów dziecięcych lub punktów     
        dziennej opieki i niań;  

 opracowywanie i wdrażanie programów zdrowotnych   
        dot. rehabilitacji leczniczej, ułatwiających powroty do pracy  
        i utrzymanie zatrudnienia we współpracy z pracodawcami; 

 działania w zakresie przekwalifikowania osób starszych 
pracujących w trudnych warunkach, pozwalające im na zdobycie 
kwalifikacji do wykonywania prac, które będą uwzględniały ich 
umiejętności i stan zdrowia. 

Wsparcia udzielać 
będzie: 
 
Zarząd Województwa 
 wraz z podmiotami 
wdrażającymi 
Zintegrowane 
i Regionalne Inwestycje 
Terytorialne  



Pieniądze na:  

 zagospodarowanie przestrzeni miejskich poprzez  
przebudowę oraz remont obiektów poprzemysłowych, 
powojskowych i popegeerowskich oraz przebudowa  

       lub remont zdegradowanych budynków 

Wsparcia udzielać 
będzie: 
 
wybrany fundusz 
pożyczkowy  





punktinformacyjny@slaskie.pl 
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