Spotkanie informacyjne
„Środa z Funduszami
dla przedsiębiorstw na projekty B+R
oraz innowacje”
Katowice, 2 września 2015 r.

PUNKTY INFORMACYJNE
FUNDUSZY EUROPEJSKICH

 ogólnopolska sieć informacyjna, stworzona oraz koordynowana przez Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju, finansowana w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna;
 świadczy usługi informacyjne w zakresie wszystkich programów operacyjnych,
finansowanych ze środków EFRR, EFS, FS;
 wszystkie usługi są bezpłatne.

W województwie śląskim Sieć PIFE funkcjonuje od 1 lipca 2014 r. i obejmuje:
 1 Główny Punkt Informacyjny (GPI) – w ramach Wydziału Europejskiego
Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego;
 4 Lokalne Punkty Informacyjne (LPI) – w Bielsku-Białej, Częstochowie,
Rybniku i Sosnowcu.

Udzielamy informacji nt. funduszy europejskich w zakresie:
 ogólnym – informacje dotyczące ogólnej charakterystyki funduszy
europejskich (poszukiwanie możliwości dofinansowania dla projektów);

 specjalistycznym – szczegółowe informacje nt. warunków ubiegania się
o dotacje (wstępna pomoc przy opracowywaniu wniosków konkursowych)
oraz realizacji projektów (wstępna pomoc przy sprawozdawczości, rozliczaniu).

Rodzaje naszej pomocy w zakresie funduszy europejskich:
 konsultacja bezpośrednia,

 konsultacja telefoniczna: (32) 77 40 172 / 193 / 194,
 konsultacja za pośrednictwem poczty lub e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl,
 mobilne punkty informacyjne (MPI),
 spotkania informacyjne oraz szkolenia,
 indywidualna konsultacja u klienta.

Katowice, ul. Dąbrowskiego 23 (parter)
tel. 32 77 40 172 / 193 / 194
punktinformacyjny@slaskie.pl
Punkt czynny w dni robocze:
poniedziałki 7:00 – 17:00
wtorek-piątek 7:30 – 15:30

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej
Cieszyńska 367, 43-382 Bielsko-Biała
Telefony do konsultantów: 33 47-50-135 33 49-60-201
lpibielsko@bcp.org.pl
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rybniku
ul. Powstańców Śląskich 34, 44-200 Rybnik
Telefony do konsultantów: 32 431 50 25 32 423 70 32
lpirybnik@oddzial.fundusz-silesia.pl

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sosnowcu
Ul. Kilińskiego 25, 41-200 Sosnowiec
Telefony do konsultantów: (32) 263 50 37 (32) 360 70 62
lpisosnowiec@oddzial.fundusz-silesia.pl
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie
Aleja NMP 24, I klatka, lokal 1,4, 42-202 Częstochowa
Telefony do konsultantów: 34 3605687 34 3245075 fax: 34 360 57 47
lpiczestochowa@arr.czestochowa.pl

Nowa perspektywa finansowa
w Unii Europejskiej
na lata 2014-2020

Nowa perspektywa finansowa w Unii Europejskiej na lata 2014-2020
Realizacja celów Strategii Europa 2020
Celem strategii „Europa 2020” jest osiągnięcie wzrostu gospodarczego, który będzie:
inteligentny − dzięki bardziej efektywnym inwestycjom w edukację, badania naukowe
i innowacje; zrównoważony − dzięki zdecydowanemu przesunięciu w kierunku
gospodarki niskoemisyjnej; oraz sprzyjający włączeniu społecznemu, ze szczególnym
naciskiem na tworzenie nowych miejsc pracy i ograniczanie ubóstwa. Strategia
koncentruje się na pięciu dalekosiężnych celach w dziedzinie zatrudnienia,
innowacyjności, edukacji, walki z ubóstwem oraz w zakresie klimatu i energii.

Nowa perspektywa finansowa w Unii Europejskiej na lata 2014-2020

Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020
Polska otrzyma łącznie ok.

82,5 mld euro

z EFRR, EFS i FS

3,47 mld euro

alokacja na RPO WSL 2014-2020:
(w tym ok. 28% EFS i 72% EFRR)

Obszary wsparcia - cele tematyczne polityki spójności 2014-2020:
1. Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji;
2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnokomunikacyjnych;
3. Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego
(w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR);
4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach;
5. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem;
6. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania
zasobami;

Obszary wsparcia - cele tematyczne polityki spójności 2014-2020:
7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu
najważniejszej infrastruktury sieciowej;
8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników;
9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją;
10. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania
umiejętności i uczenia się przez całe życie;
11. Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz
sprawności administracji publicznej;

Programy operacyjne w Polsce w latach 2014-2020
w ramach polityki spójności:

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2014 - 2020

Oś priorytetowa I
Nowoczesna gospodarka

Działanie 1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza
Typy projektów:
1. Budowa, wyposażenie w aparaturę naukowo-badawczą kluczowej infrastruktury badawczej, służącej realizacji badań naukowych
zgodnych z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami

Typ beneficjenta:
Projekty mogą być realizowane przez następujące podmioty:
• Jednostki naukowe
• Konsorcja naukowe
• Konsorcja naukowo-przemysłowe
• Konsorcja, których liderem jest jednostka naukowa z udziałem podmiotów:
• Uczelnie
• Jednostki naukowe
• Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
• Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych
• Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej
• Fundacje
Przypisana kwota wsparcia ze środków UE: 50 000 000 euro

Działanie 1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza
Tryb Konkursowy
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Nabór i ocena wniosków: Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
Protesty: Wydział Rozwoju Regionalnego
Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu: 85%
Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych: 15%
IZ RPO WSL może ustalić wartość minimalną projektu na etapie ogłoszenia o konkursie.
IZ RPO WSL może ustalić wartość minimalną wydatków kwalifikowalnych projektu na etapie ogłoszenia o konkursie.

Dodatkowe wyjaśnienia:
Wsparcie dla działania 1.1 skoncentrowane będzie na wzmocnieniu tzw. regionalnych inteligentnych specjalizacji, zdefiniowanych
w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020. Obejmie ono w szczególności inwestycje w kluczową
infrastrukturę badawczą, służącą tworzeniu i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w najbardziej perspektywicznych sektorach
gospodarki województwa.
Przedsięwzięcia w ramach Działania 1.1. realizowane będą na obszarze całego województwa.
W ramach działania 1.1 nie przewiduje się stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków, natomiast przewiduje się możliwość
wypłacania zaliczek dla beneficjentów.

Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach
Typy projektów:
1. Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej
2. Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach

Typ beneficjenta:
W ramach działania zakłada się wsparcie dla projektów, których beneficjentem lub liderem konsorcjum/porozumienia jest
przedsiębiorstwo. Projekty mogą być realizowane przez następujące podmioty:
• Przedsiębiorstwa

• Spółki celowe/spin-off ustanawiane przez publiczne instytucje badawcze oraz przedsiębiorstwa
• Konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych
• Konsorcja przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółek celowych uczelni)
• Konsorcja przedsiębiorstw i instytutów badawczych
• Porozumienia wyżej wymienionych podmiotów, reprezentowanych przez lidera
Przypisana kwota wsparcia ze środków UE: 176 483 992 euro

Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach
Tryb konkursowy
Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków:
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie protestów:
Protest jest wnoszony za pośrednictwem Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości na zasadach unormowanych w art. 56 ustawy
wdrożeniowej i rozpatrywany przez Wydział Rozwoju Regionalnego
Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu dot. prac B+R: do 80%
Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu dot. zaplecza B+R: do 50%
Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych uzależniony jest od zastosowanej podstawy prawnej
udzielenia pomocy.
Minimalna wartość dofinansowania o którą musi aplikować wnioskodawca to 200 000,00 PLN (wartość obowiązująca na etapie
wnioskowania).
Maksymalna wartość dla typu projektu:
•tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności
innowacyjnej - 10 mln zł,
•wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach - 5 mln zł.

Dodatkowe wyjaśnienia:
Działanie 1.2 realizowane będzie poprzez wsparcie przedsięwzięć przyczyniających się do podnoszenia innowacyjności regionu
poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw zaangażowanych w B+R jak również poprawę jakości infrastruktury badawczej. W ramach
działania finansowane będą przedsięwzięcia, które przyczynią się do realizacji założeń RIS WSL 2013-2020.
Projekty powinny być realizowane na terenie Województwa Śląskiego.
W celu zapewnienia, że udzielona pomoc będzie służyła rozwojowi województwa śląskiego, przedsiębiorstwo (a w przypadku realizacji
projektu w ramach konsorcjum/porozumienia lider ) w momencie wypłaty pomocy musi mieć zakład lub oddział na terenie
Województwa Śląskiego.
W ramach działania 1.2 nie planuje się systemu zaliczek.
Ryczałt - kwoty oraz zakres ryczałtu zostaną opublikowane w ramach ogłoszenia o konkursie

Działanie 1.3 Profesjonalizacja IOB

Typy projektów:
1. Wsparcie profesjonalizacji wysokospecjalistycznych usług doradczych świadczonych przez IOB dla przedsiębiorców
2. Budowa i wyposażenie niezbędnej infrastruktury (w tym laboratoria) istniejących IOB
3. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji

Typ beneficjenta:
• Instytucje Otoczenia Biznesu
• Samorząd Województwa w partnerstwie z:
- Instytucjami Otoczenia Biznesu
- Instytucjami naukowo-badawczymi

Przypisana kwota wsparcia ze środków UE: 18 666 666 euro

Działanie 1.3 Profesjonalizacja IOB
Tryb konkursowy
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Nabór i ocena wniosków: Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
Protesty: Wydział Rozwoju Regionalnego
Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu: 85%
Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych: 15%
IZ RPO WSL może ustalić wartość minimalną projektu na etapie ogłoszenia o konkursie.
IZ RPO WSL może ustalić wartość minimalną wydatków kwalifikowalnych projektu na etapie ogłoszenia o konkursie.

Dodatkowe wyjaśnienia:
Wsparcie w ramach działania 1.3 ma na celu dostarczenie nowych (zaawansowanych lub znacząco ulepszonych) specjalistycznych usług
w odpowiedzi na pojawiające się/zmieniające się potrzeby biznesowe w oparciu o zdiagnozowane i udokumentowane oczekiwania sektora
biznesu.
Wsparcie przeznaczone jest na rozwój zaawansowanych usług, przeznaczonych przede wszystkim dla MŚP, przyczyniając się do rozwoju
innowacyjności i prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Wspierane będą działania w zakresie inteligentnych specjalizacji, w tym
profesjonalizacji usług instytucji sektora B+R i innowacyjnego dla przedsiębiorstw.
O dofinansowanie mogą ubiegać się IOB, które w okresie 3 ostatnich lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie wyświadczyły min. 9
wysokospecjalistycznych, proinnowacyjnych usług doradczych dla przedsiębiorstw.
Przedsięwzięcia w ramach Działania 1.3. realizowane będą na obszarze całego województwa.
W ramach działania 1.3 nie przewiduje się stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków, natomiast przewiduje się możliwość
wypłacania zaliczek dla beneficjentów.

Oś priorytetowa III
Konkurencyjność MŚP

Działanie 3.2 Innowacje w MŚP
Typy projektów:
Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych

Typ beneficjenta:
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Przypisana kwota wsparcia ze środków UE: 132 262 417,00 € euro

Działanie 3.2 Innowacje w MŚP
Tryb konkursowy:
Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków:
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
Protest jest wnoszony za pośrednictwem Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości na zasadach unormowanych w art. 56 ustawy
wdrożeniowej i rozpatrywany przez Wydział Rozwoju Regionalnego
Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu: do 50%
Minimalny wkład własny beneficjenta jest uzależniony od zastosowanej podstawy prawnej udzielenia pomocy.
Nie ustalono minimalnej wartości projektu, jednakże minimalna wartość dofinansowania o którą musi aplikować wnioskodawca to
100 000,00 PLN (wartość obowiązująca na etapie wnioskowania).
W ramach przedmiotowego działania Beneficjent będzie mógł uzyskać wsparcie maksymalnie w wysokości 2 000 000,00 PLN.
Wartość maksymalna - 10 000 000,00 PLN całkowitej wartości projektu.
W ramach działania 3.2 nie planuje się systemu zaliczek.
Ryczałt - kwoty oraz zakres ryczałtu zostaną opublikowane w ramach ogłoszenia o konkursie.

Dodatkowe wyjaśnienia:
W ramach działania 3.2 realizowane będą działania przyczyniające się do rozwoju innowacyjności w mikro, małych oraz średnich
przedsiębiorstwach. Wsparcie uzyskają projekty koncentrujące się na pozyskaniu i implementacji innowacji produktowych
i procesowych z możliwością zastosowania innowacji nietechnologicznych jako wspomagające wraz z możliwością ich promocji na
arenie krajowej i międzynarodowej.
W ramach Działania 3.2 wspierane będą projekty obejmujące wprowadzenie na rynek produktu/usługi lub procesu innowacyjnych co
najmniej w skali regionu. Innowacja wdrażana w wyniku realizacji projektu musi być stosowana w województwie śląskim nie dłużej niż
3 lata.
Działanie 3.2 obejmuje rozwój/rozbudowę przedsiębiorstwa, w szczególności inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz
sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług. Inwestycje w rozwój
przedsiębiorstw, zwiększające skalę ich działalności, spowodują wzrost zasięgu oferty firm (nowe rynki zbytu).

Mikro -, małe i średnie przedsiębiorstwa ubiegające się o wsparcie w ramach RPO WSL muszą realizować projekt na terenie
Województwa Śląskiego.

Działanie 3.4 Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania
przedsiębiorczości
Typy projektów:
Wkład programu w fundusze poręczeniowe, pożyczkowe oraz inne instrumenty finansowe wspierające rozwój MŚP na rynku

Typ beneficjenta:
Podmioty wdrażające instrumenty finansowe

Tryb konkursowy:
Zgodny z zapisami art. 38 pkt 4 Rozp. UE 1303/2013

Dodatkowe wyjaśnienia:
W ramach działania wspierane będą usługi przyczyniające się do rozwoju mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw w formie
zwiększenia dostępu przedsiębiorstw do kapitału zewnętrznego poprzez rozwój instrumentów finansowych.
Instrumenty finansowe będą ukierunkowane przede wszystkim na rozwój przedsiębiorstw poprzez wzmacnianie podstawowej
działalności lub realizację nowych projektów lub wchodzenie na nowe rynki. Instrumenty finansowe będą zatem wspierać inwestycje
zarówno w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, jak również kapitał obrotowy, pod warunkiem powiązania z inwestycją
rozwojową.
Działanie pozwoli na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, poprawę pozycji rynkowej i wzrost obrotów firm ubiegających się
o powyższe wsparcie.
Instrumenty zewnętrznego finansowania przedsiębiorczości są rozumiane w ramach RPO WSL 2014-2020 jako ponadregionalne,
regionalne i lokalne fundusze poręczeniowe, mikropożyczkowe oraz inne instrumenty finansowe.

Program Operacyjny
Inteligentny Rozwój
2014 - 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020
Osie priorytetowe:
I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
II. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
IV. Badania naukowe i prace rozwojowe

V. Pomoc techniczna

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020
I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
W ramach osi finansowane są projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, w tym projekty obejmujące przygotowanie
prototypów doświadczalnych oraz instalacji pilotażowych. W przypadku, gdy firma nie posiada wystarczającego potencjału
kadrowego czy też infrastrukturalnego do samodzielnej realizacji takich prac, może część projektu zlecić podmiotom zewnętrznym
(np. jednostkom naukowym).
Ponadto w I osi POIR przewidziany został schemat finansowania projektów B+R, realizowany we współpracy z funduszami venture
capital. Dzięki wsparciu firmy te będą mogły dalej rozwijać i komercjalizować innowacyjne produkty, usługi i technologie.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020
Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw
1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace
rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).
Beneficjent może powierzyć realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie
podwykonawstwa nie może przekroczyć progów określonych w regulaminie konkursów.

Typy projektów
- badania przemysłowe i prace rozwojowe
- prace rozwojowe

Typ beneficjenta
- przedsiębiorstwa

Przypisana kwota wsparcia ze środków UE: 1 879 958 563 euro

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020
Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw
1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej / demonstracyjnej
Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów które obejmują wyłącznie prace rozwojowe z uwzględnieniem
wytworzenia instalacji demonstracyjnej.
Beneficjent może powierzyć realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie
podwykonawstwa nie może przekroczyć progów określonych w regulaminie konkursów.

Typy projektów
-prace rozwojowe

Typ beneficjenta
- przedsiębiorstwa

Przypisana kwota wsparcia ze środków UE: 656 988 256 euro
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Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw
Tryb wyboru projektów: konkursowy
Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków oraz przyjmowanie protestów: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 50 mln euro
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Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R
Projekty B+R realizowane w ramach programu sektorowego INNOLOT / INNOMED
Programy sektorowe służą realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki.
W programach sektorowych inicjatorem wspólnego przedsięwzięcia jest grupa przedsiębiorstw, które występują w imieniu branży (np.
za pośrednictwem platformy technologicznej, inicjatywy klastrowej, etc.), przedstawiając zarys agendy badawczej wraz z konkretnym
zapotrzebowaniem sektora na prace B+R.
Wsparcie kierowane jest na projekty wpisujące się w Krajową Inteligentną Specjalizację, w tym nowe specjalizacje wynikające z
procesu przedsiębiorczego odkrywania.

Typy projektów
- badania przemysłowe i prace rozwojowe
- prace rozwojowe

Typ beneficjenta
- przedsiębiorstwa

- konsorcja przedsiębiorstw
Przypisana kwota wsparcia ze środków UE: 874 984 359 euro
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Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R
Tryb wyboru projektów: konkursowy
Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków oraz przyjmowanie protestów:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
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Działanie 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych
1.3.1 Wsparcie rozwoju przedsięwzięć z sektora nauki w fazie seed – BRIdge Alfa
Wsparcie kierowane jest do przedsiębiorstw znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju i prowadzących prace B+R w obszarze
zaawansowanych technologii. Finansowanie obejmuje koszty badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych oraz inne
koszty, związane z przygotowaniem wyników prac B+R do wdrożenia oraz oceną potencjału komercyjnego projektu.
Utworzone zostaną wehikuły inwestycyjne, których celem będzie wyszukiwanie innowacyjnych pomysłów, pochodzących głównie ze
środowiska jednostek naukowych w Polsce. Wehikuły inwestycyjne będą weryfikować racjonalność pomysłów na projekt B+R we
wczesnej fazie rozwoju (seed).

1.3.2 Publiczno-prywatne wsparcie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych
- BRIdge VC
Współfinansowanie projektów badawczo-rozwojowych we wczesnych fazach rozwoju z udziałem środków publicznych.
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II. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia
działalności B+R+I
W ramach II osi programu współfinansowane są projekty obejmujące stworzenie lub rozwój infrastruktury B+R w
przedsiębiorstwach. Realizowane są też działania polegające na wsparciu proinnowacyjnych usług dla przedsiębiorstw, świadczonych
przez instytucje otoczenia biznesu, lub jednostki naukowe, w tym usług związanych z prowadzeniem prac B+R, transferem
technologii, ochroną własności przemysłowej oraz współpracą w obszarze B+R+I.
W ramach II osi POIR realizowane są również projekty o charakterze systemowym i pilotażowym, polegające na testowaniu nowych
form wsparcia oraz mające na celu zwiększenie wiedzy i skłonności przedsiębiorstw do podejmowania działalności B+R+I.
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Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
Wsparcie obejmuje tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i
inną niezbędną infrastrukturę, która służy tworzeniu innowacyjnych produktów i usług. Oferowane wsparcie przyczyni się do
powstawania działów B+R i laboratoriów w przedsiębiorstwach oraz tworzenia centrów badawczo-rozwojowych.
Podstawą oceny projektu jest agenda badawcza, którą przedsiębiorstwo będzie realizować z wykorzystaniem infrastruktury
badawczej wybudowanej lub zmodyfikowanej w ramach projektu.
Czynnikami decydującymi o przyznaniu wsparcia będą m.in.:
- plan wykorzystania wytworzonej infrastruktury,
- poziom nakładów na działalność B+R,
- wielkość zatrudnienia pracowników zaangażowanych w działalność B+R.
Realizacja agendy badawczej przez przedsiębiorstwo będzie monitorowana w trakcie realizacji projektu oraz oceniana po jego
zakończeniu. Niezrealizowanie agendy badawczej przez przedsiębiorstwo skutkuje obowiązkiem proporcjonalnego zwrotu
dofinansowania. Inwestycje infrastrukturalne mogą być uzupełnione o działania związane z rozwojem umiejętności pracowników
obsługujących nową aparaturę badawczą (w ramach cross financingu).
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Działanie 2.2 Otwarte innowacje - wspieranie transferu technologii
Wsparcie w ramach instrumentu kierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) zainteresowanych
pozyskaniem technologii w formie patentu lub nieopatentowanej wiedzy technicznej oraz realizacją inwestycji rozwojowej
opartej o implementację pozyskanej technologii. Celem instrumentu jest wykorzystanie formuły otwartych innowacji (open
innovation) dla podniesienia poziomu innowacyjności przedsiębiorstw, a także stworzenie efektywnego (łączącego kapitał
prywatny z publicznym) modelu finansowania innowacyjnych przedsięwzięć.
W ramach instrumentu stworzony zostanie bank technologii zbudowany z patentów oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej,
pozyskanej z zasobów przedsiębiorstw, w szczególności spoza sektora MSP.
Planowany instrument finansowy może mieć formę funduszu koinwestycyjnego, który będzie angażował się kapitałowo
równolegle z inwestorami prywatnymi. Instrument zapewni kompleksowe wsparcie dla MSP w procesie pozyskania oraz
implementacji rozwiązań technologicznych o wysokim potencjale innowacyjnym. Poprzez przyjęcie modelu inwestycji
kapitałowych fundusz koinwestycyjny oraz inwestor prywatny będą zaangażowani w zarządzanie innowacyjnym
przedsięwzięciem. Udział sektora prywatnego w dokonywanych inwestycjach pozwoli dodatkowo uzyskać efekt w postaci
generowania nakładów prywatnych na finansowanie innowacyjnych projektów.
Przy wyborze ostatecznych odbiorców wsparcia zapewniona zostanie procedura konkurencyjna oparta o przejrzyste i obiektywne
kryteria.
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Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP
Celem instrumentu jest zwiększenie dostępności specjalistycznych, wysokiej jakości proinnowacyjnych usług, powiązanych z
krajowymi inteligentnymi specjalizacjami świadczonymi przez akredytowane Ośrodki Innowacji. Dzięki realizacji działania nastąpi
wsparcie przedsiębiorstw w procesie wprowadzania innowacji poprzez finansowanie usług świadczonych na ich rzecz, które
przyczyniać się będą do rozwoju działalności B+R+I w firmach lub będą z nią powiązane. W ramach instrumentu
współfinansowane będą skoncentrowane na wsparciu innowacyjnej przedsiębiorczości usługi proinnowacyjne:
wspierające procesy prowadzące do wdrożenia u przedsiębiorcy innowacji (obejmujące etapy rozwoju innowacji od pomysłu i
konceptualizacji poprzez realizację przedsięwzięcia, działania weryfikujące trafność uzyskanych rezultatów, po działania
prowadzące do wdrożenia) oraz dotyczące przedsięwzięć realizowanych w obszarach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji –KIS.
2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP
Celem instrumentu jest stymulowanie współpracy nauki z przedsiębiorcami poprzez finansowanie usług dla mikro, małych i
średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostkę naukową przyczyniających się do rozwoju ich produktów (wyrobów lub
usług). W ramach instrumentu udzielane będzie wsparcie na zakup usługi polegającej na:
opracowaniu dla mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy prowadzącego lub zamierzającego rozpocząć
działalność produkcyjną nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, nowej lub znacząco ulepszonej technologii produkcji,
nowego projektu wzorniczego; opracowaniu dla mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy nowej lub znacząco
ulepszonej usługi.
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Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych
Wsparcie projektów mających na celu wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw działających w ramach
Krajowych Klastrów Kluczowych na rynkach międzynarodowych.
2.3.4 Ochrona własności przemysłowej
W ramach bezpośredniego wsparcia skierowanego do MSP finansowane będzie pokrycie kosztów uzyskania ochrony prawa
własności przemysłowej, tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe (z
wyłączeniem kosztów zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego do Urzędu Patentowego RP w celu
uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium RP).
Dofinansowane zostaną również działania zmierzające do wzmocnienia pozycji polskich przedsiębiorstw w sporach dotyczących
ochrony własności przemysłowej, tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory
przemysłowe.
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Typy beneficjentów dla II osi priorytetowej
• przedsiębiorstwa, w tym konsorcja przedsiębiorstw
• koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych
• podmioty zarządzające Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi
• beneficjenci projektów pozakonkursowych – podmiot publiczny lub państwowa osoba prawna, wykazujący się odpowiednim
potencjałem technicznym i merytorycznym oraz doświadczeniem, odpowiadające za realizację działań o charakterze pilotażowym i
systemowym, których zadaniem będzie przede wszystkim opracowanie szczegółowej tematyki instrumentu wsparcia, koncepcji jego
realizacji oraz wybór ostatecznych odbiorców wsparcia w procedurze konkurencyjnej, opartej na przejrzystych i obiektywnych
kryteriach
• podmiot wdrażający instrument finansowy

Oś III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Typy działań:

• Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
• Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
• Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka

Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R III oś POIR
• wdrożenia wyników prac B+R służące uruchomieniu produkcji nowego produktu lub świadczeniu nowej usługi, (Badania na rynek)
• wdrożenia innowacji o charakterze technologicznym, (Kredyt na innowacje technologiczne)
• fundusz gwarancyjny dla projektów innowacyjnych, charakteryzujących się wysokim poziomem ryzyka, realizowanych przez MŚP
(Fundusz Gwarancyjny)

Typ beneficjenta:
• przedsiębiorcy - MŚP,
• podmiot wdrażający instrument finansowy.

Badania na rynek 3.2.1 POIR
Celem instrumentu jest wsparcie projektów dotyczących innowacji produktowej będącej wynikiem prac badawczo-rozwojowych
przeprowadzonych przez Wnioskodawcę samodzielnie bądź na jego zlecenie.

Beneficjenci: Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 10 mln PLN;
Maksymalna wielkość kosztów kwalifikowanych projektu: 50 mln EUR;
Maksymalna wartość dofinansowania: 20 mln PLN; w tym możliwość ponoszenia kosztów:
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych na eksperymentalne prace rozwojowe: 1 mln PLN.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych na doradztwo: 1 mln PLN
Intensywność wsparcia:
Na część eksperymentalnych prac rozwojowych – max 45%
Na część doradczą – max 50%
Na część inwestycyjną – zgodnie z mapą pomocy regionalnej
Preferowane projekty: wpisujące się w KIS, należące do członków KKK, dotyczące innowacji mającej duże znaczenie dla branży, wysoka
opłacalność projektu

Kredyt na innowacje technologiczne 3.2.2 POIR
W ramach poddziałania 3.2.2 wsparcie kierowane będzie dla MSP na projekty dotyczące wdrożenia innowacji technologicznych
będących wynikiem własnych prac B+R przedsiębiorców lub projekty dotyczące wdrożenia wyników prac B+R nabywanych przez
przedsiębiorców w ramach projektu;

• Przedmiotem inwestycji jest wdrożenie nowej technologii w postaci prawa własności przemysłowej, wyników prac rozwojowych lub
niepatentowanej wiedzy technicznej;
• Proces wdrożenia nowej technologii ma prowadzić do wytworzenia nowych lub znacząco ulepszonych towarów procesów bądź usług;
• Wsparciem objęte będą wydatki (m.in. środki trwałe), które będą niezbędne do wdrożenia danej technologii;
• Projekty będą finansowane z kredytu bankowego (przy min. 25% udziale własnym), który zostanie częściowo spłacony ze środków
publicznych w formie tzw. premii technologicznej;
• Pomoc publiczna:
Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 226 z późn.
zm.) – zgodnie z mapą pomocy regionalnej;

Kredyt na innowacje technologiczne 3.2.2 POIR
Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych:
- mazowieckie – 45-80% (zgodnie z możliwą do przyznania intensywnością pomocy), przy czym udział własny, zdefiniowany w art. 2 ust.
1 pkt 14 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 226 z późn. zm.)
nie może stanowić mniej niż 25% wydatków, o których mowa w art. 10 ust. 5 i 6 ustawy;

- pozostałe województwa - 30-65% (zgodnie z możliwą do przyznania intensywnością pomocy), przy czym udział własny, zdefiniowany w
art. 2 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 226 z
późn. zm.) nie może stanowić mniej niż 25%
wydatków, o których mowa w art. 10 ust. 5 i 6 ustawy;

Kredyt na innowacje technologiczne 3.2.2 POIR
Najważniejsze elementy oceny projektów:
• Posiadanie zdolności kredytowej pozostaje nadal warunkiem niezbędnym do udzielenia kredytu na innowacje technologiczne;

• Ocena merytoryczna, w tym ocena innowacyjności pod kątem spełnienia wymagań ustawowych definicji nowej technologii
przeprowadzana z udziałem panelu ekspertów;
• Wprowadzenie preferencji dla projektów realizowanych w obszarach zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami i/lub branżami
priorytetowymi;

• Wprowadzenie preferencji dla podmiotów mikro i małych w stosunku do podmiotów średnich;
• Preferowane będą projekty wpisujące się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje i /lub branże priorytetowe.

Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - 4Stock 3.1.5 POIR
Wsparcie skierowane jest do spółek sektora MŚP polegający na wsparciu przedsiębiorstwa w zakresie przygotowania niezbędnej
dokumentacji do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym i dłużnym.

W ramach instrumentu znajdą się 2 komponenty:
GPW/NewConnect/zagraniczne rynki regulowane (charakter udziałowy),
Dotacja o intensywności wsparcia 50%,
Kwota dofinansowania: NewConnect do 30 tys. zł., GPW do 100 tyś. zł.

W przypadku pozyskania środków, wartość dofinansowania zostałaby odpowiednio zwiększona: NewConnect do 100 tys. zł, a GPW do 800
tyś. zł i wypłacana jedynie w postaci refundacji, jednak nie więcej jak 50% wydatków poniesionych na usługi doradcze.

Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - 4Stock 3.1.5 POIR

• Emisja obligacji (charakter dłużny)
W przypadku wprowadzenia spółki na rynek Catalyst:
Dotacja o intensywności wsparcia 50%,
Kwota dofinansowania do 40 tys. zł.
W przypadku pozyskania środków wartość dofinansowania zostałaby odpowiednio zwiększona (do 80 tys. zł).

Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
III oś POIR
Programy służące umiędzynarodowieniu działalności przedsiębiorstw, reprezentujących obszary określone w Krajowej Inteligentnej
Specjalizacji, w celu zwiększenia ich dostępu do tradycyjnych oraz perspektywicznych rynków, ukierunkowane na sektory gospodarki o
najwyższym potencjale eksportowym;
Świadczenie na rzecz innowacyjnych przedsiębiorstw sektora MŚP specjalistycznych usług doradczych z zakresu internacjonalizacji (w
tym m.in. coaching, mentoring, wsparcie firm w rozwoju działalności w wiodących zagranicznych IOB, wsparcie przedsiębiorstw w
ubieganiu się o realizację zamówień publicznych za granicą, w poszukiwaniu zagranicznych inwestorów kapitałowych i kontrahentów).

Typ beneficjenta:
• MŚP,
• beneficjent projektu pozakonkursowego

Inwestycje w innowacyjne start –upy STARTER 3.1.1 POIR

• Instrument będzie się składał z komplementarnej ścieżki wsparcia start-upów przez fundusze seed capital
• Instrument ma dostarczyć kapitału pomysłodawcom lub początkującym przedsiębiorcom w zamian za udziały/akcje w spółce
utworzonej w celu komercjalizacji innowacyjnego rozwiązania, posiadający doświadczenie w realizacji niepublicznych inwestycji
kapitałowych w spółki znajdujące się we wczesnej fazie rozwoju oraz zapewniający odpowiednie wsparcie Zespołu zarządzającego
podmiotem.
• minimalna wartość dofinansowania: 20 milionów PLN,
• maksymalna wartość dofinansowania: 40 milionów PLN,
• kwota inwestycji w ramach pierwszej transzy finansowania nie przekroczy 200 tys. PLN,
• zakłada, że kwota łącznej inwestycji w ramach co najmniej dwóch rund finansowania nie przekroczy 3 milionów PLN.

Inwestycje grupowe aniołów biznesu w MŚP BIZNEST 3.1.2 POIR
Proponowany instrument będzie miał na celu aktywizację rynku inwestorów prywatnych oraz odpowiednie dokapitalizowanie innowacyjnych
startupów przez wsparcie kapitałowe najbardziej obiecujących projektów, spółek przy zastosowaniu grupowego (syndykatowego) modelu
inwestowania aniołów biznesu.


Za grupowe uznaje się kapitałową inwestycję pokrytą wkładem pieniężnym, w którą zainwestuje minimum 2 aniołów biznesu



Minimalna i maksymalna wartości przekazanej pomocy (30 do 50 milionów PLN)



Minimalna kwota dla inwestycji w jedno przedsiębiorstwo: 200 tys. PLN, a maksymalna 4 mln PLN



SAB otrzymywałby wsparcie na poziomie 50% wartości inwestycji, a więc de facto od 100 tys. PLN do 2 mln PLN na jedną inwestycję



Zaangażowanie kapitału publicznego w inwestycji musi być poniżej 50%.



Bierzemy pod uwagę doświadczone sieci aniołów biznesu

Fundusz innowacji - instrument pożyczkowy dla start-upów 3.1.3 POIR
Celem instrumentu jest udzielanie mikro i małym przedsiębiorcom pożyczek

Pożyczki udzielane będą na:
1. uruchomienie działalności przedsiębiorcy, który nie prowadzi jeszcze sprzedaży produktów lub usług i nie generuje przychodów, na
opracowywanie produktu lub usługi i początkowe wprowadzenie ich na rynek;
lub
2. wzrost i rozszerzenie działalności przedsiębiorcy, polegające na zwiększeniu mocy produkcyjnych, rozwoju rynku lub opracowywanie
produktów lub usług.

Maksymalna wysokość finansowania:
• Wnioskodawca współpracujący z Funduszem VC określa kwotę pożyczki w przedziale 0,2-2 mln PLN,
• Wnioskodawca współpracujący z Aniołem Biznesu określa kwotę pożyczki w przedziale 0,2-1 mln PLN

Fundusz gwarancyjny – wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw 3.1.4 POIR
34
• Fundusz gwarancyjny będzie zapewniał gwarancje dla banków kredytujących nakłady związane z wdrożeniem wyników prac B+R
Gwarancje w ramach POIR będą miały za zadanie przejęcie części ryzyka związanego z realizacją innowacyjnego projektu, aby projekty te
mogły uzyskać finansowanie kredytowe,
• Gwarancje przeznaczone są dla MŚP
• Maksymalna kwota gwarancji: 50 mln PLN
• Gwarancja maksymalnie do 80% kapitału kredytu pozostającego do spłaty
• Gwarancje będą udzielane za pośrednictwem banków kredytujących

Numer i nazwa
Działania/Poddziałania

Poddziałanie 3.1.5
Wsparcie MŚP w dostępie do
rynku kapitałowego- 4 Stock

Orientacyjna kwota przeznaczona
na
dofinansowanie projektów w
ramach konkursu (w zł)
Działanie 3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka
Planowany termin naborów

ogłoszenie konkursu
9 grudnia 2015 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
12 stycznia 2016 r.
zakończenie naboru wniosków
31 marca 2016 r.

Typ projektów mogących
uzyskać dofinansowanie

Wsparcie projektów, mających na celu
przygotowanie niezbędnej dokumentacji do
pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania
o charakterze udziałowym i dłużnym, w celu
wprowadzenia zmian organizacyjnych,
produktowych lub technologicznych o
charakterze innowacyjnym.

Instytucja
ogłaszająca konkurs

10 mln PLN

PARP www.parp.gov.pl

500 mln PLN

PARP www.parp.gov.pl

Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1
Badania na rynek

Poddziałanie 3.2.2
Kredyt na innowacje
technologiczne

ogłoszenie konkursu
31 lipca 2015 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
31 sierpnia 2015 r.
zakończenie naboru wniosków
30 września 2015 r.

Wsparcie projektów, obejmujących wdrożenie
wyników prac B+R przeprowadzonych przez
przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do
uruchomienia produkcji nowych produktów lub
usług z zachowaniem preferencji dla KIS.

ogłoszenie konkursu
3 listopada 2015 r.
Wsparcie projektów polegających na wdrażaniu
rozpoczęcie naboru wniosków
innowacji o charakterze technologicznym.
7 grudnia 2015 r.
zakończenie naboru wniosków
20 stycznia 2016 r.
Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacja innowacyjnych przedsiębiorstw
Brak konkursów w 2015 r.

303 mln PLN

IV oś – Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
Przykładowe typy projektów:


Badania naukowe i prace rozwojowe - projekty polegające na prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych, realizowane przez
konsorcja naukowe i naukowo-przemysłowe.
- Strategiczne programy badawcze dla gospodarki
- Regionalne agendy naukowo-badawcze
- Programy badawcze wirtualnych instytutów
- Projekty aplikacyjne



Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki – wybrane projekty z Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej.




Międzynarodowe agendy badawcze, tworzone w Polsce we współpracy z renomowanymi ośrodkami naukowymi z innych państw.
Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R, poprzez projekty B+R w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach, w ramach
międzynarodowych programów badawczych, etc.

Forma finansowania: dotacja
Beneficjenci: jednostki naukowe i ich konsorcja (w tym z przedsiębiorstwami, uczelniami, spółkami celowymi uczelni, IOB), instytucje
otoczenia biznesu, beneficjenci projektów pozakonkursowych odpowiedzialni za realizację działań o charakterze systemowym.

IV oś – Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe
Poddziałanie 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki
Poddziałanie 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze
Poddziałanie 4.1.3 Programy badawcze wirtualnych instytutów
Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne
Działanie 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki

Działanie 4.3 Międzynarodowe Agendy Badawcze
Działanie 4.4 Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R (projekt pozakonkursowy)

Numer i nazwa
Działania/Poddziałania

Planowany termin naborów

Typ projektów mogących
uzyskać dofinansowanie

Orientacyjna kwota przeznaczona na
dofinansowanie projektów w ramach
konkursu (w zł)

Instytucja
ogłaszająca konkurs

Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe

Poddziałanie 4.1.1
Strategiczne programy badawcze dla
gospodarki

Poddziałanie 4.1.2
Regionalne agendy naukowo-badawcze

Poddziałanie 4.1.3
Programy badawcze wirtualnych
instytutów

Poddziałanie 4.1.4
Projekty aplikacyjne

Działanie 4.2
Rozwój nowoczesnej infrastruktury
badawczej sektora nauki

ogłoszenie konkursu
grudzień 2015 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
I kwartał 2016 r.
zakończenie naboru wniosków
II kwartał 2016 r.

Nie przewiduje się naboru wniosków w 2015 r.

ogłoszenie konkursu
3 listopada 2015 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
7 grudnia 2015 r.
zakończenie naboru wniosków
20 stycznia 2016 r.
ogłoszenie konkursu
21 września 2015 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
21 października 2015 r.
zakończenie naboru wniosków
19 listopada 2015 r.
ogłoszenie konkursu
30 czerwca 2015 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
1 października 2015 r.
zakończenie naboru wniosków
31 marca 2016 r.

Wsparcie badań przemysłowych i
eksperymentalnych prac rozwojowych o tematyce
określonej w programie strategicznym realizowane
przez konsorcja z udziałem przedsiębiorców, w
których liderem będzie przedsiębiorca.
Projekty obejmujące badania przemysłowe lub
eksperymentalne prace rozwojowe realizowane
przez konsorcja złożone z jednostek naukowych i
przedsiębiorców, liderem konsorcjum powinien być
podmiot mający siedzibę w regionie (lub w jednym
z regionów), który zgłosił agendę.
Projekty Wirtualnych Instytutów Badawczych
ukierunkowane na wprowadzanie
międzynarodowych standardów zarządzania
badaniami i własnością intelektualną oraz na
komercjalizację wyników prac B+R

120 mln PLN

-

NCBR
www.ncbr.gov.pl

NCBR
www.ncbr.gov.pl

-

Projekty aplikacyjne (projekty obejmujące badania
przemysłowe lub eksperymentalne prace
rozwojowe realizowane przez konsorcja)

200 mln PLN

NCBR
www.ncbr.gov.pl

Wybrane projekty dużej, strategicznej infrastruktury
badawczej o charakterze ogólnokrajowym lub
międzynarodowym, znajdujące się na Polskiej
Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej (PMDIB).

804 mln PLN

OPI
www.opi.org.pl

Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój
2014 - 2020

Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Celem realizowanych w POWER innowacji społecznych będzie wypracowanie i przetestowanie nowych, skuteczniejszych rozwiązań
istniejących problemów
- w obszarze rynku pracy,
- integracji społecznej,
- kształcenia przez całe życie,
- zdrowia oraz modernizacji administracji publicznej,
w przypadku których dotychczasowe działania są niewystarczające lub wymagają nowego podejścia.

Cele szczegółowe osi priorytetowej IV
1. Zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy
skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze
oddziaływania EFS.
2. Wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych osób
z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej.
3. Wdrożenie nowych rozwiązań, w szczególności z zakresu aktywizacji
zawodowej, kształcenia przez całe życie i tworzenia oraz realizacji polityk
publicznych, dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi.

Działanie 4.1 Innowacje społeczne
Typy projektów:
1. Mikro-innowacje - inkubacja nowych zalążkowych pomysłów, w tym ich opracowanie i rozwinięcie, oraz przetestowanie i
upowszechnienie, a także podjęcie działań w zakresie włączenia do polityki i praktyki – (Możliwa jest realizacja projektu we współpracy z
partnerem ponadnarodowym, o ile ta możliwość zostanie wskazana w regulaminie konkursu. Projekty realizowane będą w ramach tematów
zaproponowanych przez IZ i zatwierdzonych przez komitet monitorujący Program);
2. Makro-innowacje - opracowanie (o ile będzie to konieczne), przetestowanie, upowszechnienie i włączenie do polityki i praktyki nowych
rozwiązań;

Typ beneficjenta:
- podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami;
- administracja publiczna;
- jednostki samorządu terytorialnego;
- ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego;
- instytucje rynku pracy;
- instytucje pomocy i integracji społecznej;
- szkoły i placówki systemu oświaty;
- uczelnie i inne podmioty realizujące kształcenie na poziomie wyższym;
- przedsiębiorstwa;
- partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER;
- podmioty ekonomii społecznej;
- organizacje pozarządowe;
- federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej;

Tryb wyboru projektów – konkursowy
Podmiot odpowiedzialny: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Maksymalny poziom dofinansowania – 97%;
Minimalny wkład własny – 3%;
Obszary innowacji społecznych:
•
•
•
•
•
•

kapitał społeczny
ludzki
infrastruktura
zasoby naturalne
energia
jakość instytucji.

Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej
Typy projektów:
1. Programy mobilności ponadnarodowej na zasadach określonych dla programu Erasmus+.
2. Programy mobilności ponadnarodowej ukierunkowane na aktywizację zawodową osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym, z
możliwym wykorzystaniem konkursu skoordynowanego na poziomie UE.
3. Programy stypendialne i mobilności ponadnarodowej dla osób zaangażowanych w kreowanie i wdrażanie polityk publicznych.

4. Programy mobilności ponadnarodowej dla osób chcących podnieść swoje kompetencje lub kwalifikacje niezbędne do utrzymania lub podjęcia
zatrudnienia.

Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej
Typy beneficjenta:
W odniesieniu do typu projektu 2-4:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

instytucje rynku pracy
instytucje pomocy i integracji społecznej
szkoły i placówki systemu oświaty
uczelnie i inne podmioty realizujące kształcenie na poziomie wyższym
przedsiębiorstwa
partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER
organizacje pozarządowe
podmioty ekonomii społecznej
jednostki samorządu terytorialnego
federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej

Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej
Grupa docelowa:
• W odniesieniu do typu projektu 2:
osoby młode w wieku od 18 do 35 lat wykluczone społecznie lub zagrożone wykluczeniem społecznym;
• W odniesieniu do typu projektu 3:
a) osoby zatrudnione w administracji publicznej mające wpływ na podejmowanie decyzji w zakresie sposobu kreowania i wdrażania polityk
publicznych, których dotychczasowe doświadczenie zawodowe dowodzi zaangażowania w zakresie spraw publicznych;
b) osoby zatrudnione w administracji państwowej szczebla centralnego lub regionalnego;

c), zaangażowane w kreowanie lub wdrażanie polityk publicznych - z wyłączeniem grup docelowych, w tym kadr systemu oświaty, wspieranych w
ramach typu projektu nr 1;
d) organizacje pozarządowe, partnerzy społeczni, pracownicy podmiotów i instytucji działających na poziomie samorządu terytorialnego
zaangażowani w kreowanie lub wdrażanie polityk publicznych;
• W odniesieniu do typu projektu 4: indywidualne osoby chcące podnieść swoje kompetencje lub kwalifikacje w celu utrzymania lub podjęcia
zatrudnienia;

Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej
Tryb wyboru projektów:
Pozakonkursowy w odniesieniu do typów projektu 1, 3;
Konkursowy w odniesieniu do typów projektu 2, 3 i 4:

Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków oraz przyjmowanie protestów:

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu:
tryb konkursowy -97%;
pozakonkursowy – 100%

Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa
Tryb wyboru projektów:
1. Projekty realizowane w ramach Common Framework tj. konkursu skoordynowanego na poziomie europejskim, w którym określone zostaną
główne zasady i obszary działania.
2. Projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework.
3. Rozszerzenie standardowych projektów o komponent ponadnarodowy.
4. Funkcjonowanie sieci współpracy w obszarach wsparcia EFS, umożliwiających wymianę doświadczeń
i wzajemne uczenie się.

W ramach typów projektów 1-4 możliwa jest realizacja następujących działań:

a) wypracowanie nowych rozwiązań we współpracy z partnerem zagranicznym (powinny również obejmować wdrożenie);
b) import i eksport nowych rozwiązań, ich zaadaptowanie (powinny również obejmować ich wdrożenie);
d) wymiana informacji i doświadczeń;
c) równoległe tworzenie nowych rozwiązań (powinny również obejmować wdrożenie);
e) zainicjowanie współpracy ponadnarodowej ukierunkowanej na rozwiązywanie problemów z zakresu wsparcia EFS w
szczególności aktywizacji zawodowej i społecznej, kształcenia przez całe życie i tworzenia oraz realizacji polityk publicznych

Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa
Typ beneficjenta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami
Administracja publiczna
Jednostki samorządu terytorialnego
instytucje rynku pracy
instytucje pomocy i integracji społecznej
Szkoły i placówki systemu oświaty
Uczelnie
Przedsiębiorstwa
Organizacje pozarządowe
Podmioty ekonomii społecznej
Ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego
Partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER
Federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej.

Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa
Grupa docelowa:
•

osoby/podmioty właściwe dla tematów współpracy ponadnarodowej wskazanych zgodnie z zasadami wdrażania PO WER;

•

grupy docelowe właściwe dla projektów współfinansowanych z EFS realizowanych w ramach PO WER lub regionalnego programu
operacyjnego w przypadku rozszerzenia tych projektów o komponent ponadnarodowy oraz osoby/podmioty niezbędne dla realizacji
współpracy ponadnarodowej;

Tryb wyboru projektów – konkursowy

Instytucja pośrednicząca - Centrum Projektów Europejskich
Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 97%

Inne możliwości wsparcia

Horyzont 2020
Założenia
•

Europa potrzebuje bardziej innowacyjnych MŚP dla wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy

•

Europa potrzebuje strategicznych inwestycji w kluczowe technologie prorozwojowe i przemysłowe wspierające
innowacyjność w istniejących i powstających sektorach

•

Europa musi przyciągać więcej inwestorów prywatnych finansujących badania i innowacje

Horyzont 2020
•
Horyzont 2020, jako nowa odsłona programu ramowego, stawia na intensywną współpracę nauki z przemysłem, jak również
wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw.
•
Program Horyzont 2020 to największy na świecie instrument wspierający badania i innowacje, wdrażany przez Komisję
Europejską (80 mld EUR).
• Celem programu jest rozwój europejskich innowacji o znaczeniu globalnym oraz wypracowanie przewagi konkurencyjnej
gospodarki europejskiej w oparciu o innowacje zgodnie z założeniami Strategii Europa 2020 oraz jej flagowej inicjatywy – Unii
Innowacji.

Horyzont 2020
Kto może brać udział?
PODMIOTY:
- MŚP
- Centra badawcze
- Jednostki publiczne
- Przedsiębiorstwa
- Stowarzyszenia
- Organizacje międzynarodowe

KRAJE:
- Kraje Członkowskie
- Kraje Stowarzyszone i Kandydujące (Albania, Bośnia, Hercegowina, Wyspy Owcze,
Macedonia, Islandia, Izrael, Mołdawia, Czarnogóra, Norwegia, Serbia, Turcja) – plus
umowy w trakcie negocjacji należy sprawdzać na bieżąco
- Kraje trzecie wymienione w Programie Pracy (PKB<3% - uwaga BRIC-Brazylia, Rosja,
Indie, Chiny)
- Inne kraje trzecie jeśli ich udział jest istotny dla polityki UE

Horyzont 2020
Rodzaje działań dla MŚP
•

MŚP mogą uczestniczyć w projektach współpracy ( collaborative projects):
projekty badawcze i badawczo –innowacyjne

•

Fast Track to Innovation – wsparcie konsorcjów z udziałem MŚP zmierzających do komercjalizacji technologii;

•

Działania wspierające MŚP: INNO -SUP: IPR Helpdesk, IPorta2, INNOVA, wsparcie klastrów, coaching, mentoring dla MŚP;
akcje dedykowane dla sieci Enterprise Europe Network, działania na rzecz transferu technologii

Horyzont 2020
Rodzaje działań dla MŚP
•

Faza I - Studium wykonalności – biznesplan ma pozwolić na ocenę potencjału technicznego/ praktycznego i komercyjnego
projektu z uwzględnieniem jego innowacyjnego charakteru w danej branży. \

•

Faza II - W fazie drugiej wsparcie otrzymują innowacyjne projekty, które wykazują duży potencjał w kontekście
konkurencyjności i wzrostu firmy oraz które wsparte są strategicznym planem biznesowym.

•

Faza III - Faza ta polega na komercjalizacji wyników. Wsparcie w fazie III można uzyskać niezależnie od uczestnictwa w
poprzednich etapach całego programu.

•

Działania Marii Skłodowskiej-Curie - Projekty koncentrują się na kształceniu zawodowym, mobilności i rozwoju kapitału
ludzkiego. Współpraca obejmuje wymianę wiedzy, doświadczenia w ramach dwukierunkowego oddelegowania personelu
badawczego uczestników oraz działania z zakresu badań i współpracy.

Horyzont 2020
Główne typy projektów
1.

Research and Innovation Action
projekty badawcze realizowane w konsorcjach międzynarodowych
100%, min. 3 niezależne instytucje z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych

2.

Innovation Action
projekty wdrożeniowe realizowane w konsorcjach międzynarodowych
70 % (100% dla jednostek niedziałających dla zysku), min. 3 niezależne instytucje z 3 różnych krajów członkowskich lub
stowarzyszonych

3

Coordination and Support Action
akcje wspierające i koordynujące
100%, min. 1 instytucja z kraju członkowskiego lub stowarzyszonego

Horyzont 2020
4.

Główne typy projektów

Inducement Prizes
konkursy definiujące zadanie - problem, nie będą wskazywane sposoby rozwiązania, co sprzyja wysoce innowacyjnym
pomysłom; nagroda przyznawana za osiągnięty rezultat, bez względu na poniesione koszty

5.

Pre - Commercial Procurement (PCP)
umożliwienie kilku nabywcom publicznym zamówienia, w drodze przetargu, wykonania ukierunkowanych prac B+R,
mogących przynieść przełomowe rozwiązania w obszarach zaspakajających konkretne potrzeby sektora publicznego

6.

Innovation Procurement (PPI)
umożliwienie kilku nabywcom publicznym zakupu i szybkiego wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, których albo nie było do
tej pory na rynku, albo były rozpowszechnione jedynie na małą skalę w formie przed –komercyjnej

7.

Fast Track to Innovation (FT2I)
szybka ścieżka do innowacji, zwiększenie udziału firm i nowych uczestników w H2020: dowolna tematyka, ciągłe składanie
wniosków, projekty innowacyjne. FTI będzie miał charakter pilotażu w 2015 r. Projekty będą dofinansowane na poziomie
70% kosztów kwalifikowalnych, co ma stanowić od 1 do 2 mln euro
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Instrument dla MŚP
•
•

•

Instrument MŚP skierowany jest do podmiotów z sektora MŚP, które wykazują wysoki potencjał do wzrostu, jak również
posiadają innowacyjną technologię, produkt lub usługę i zamierzają wdrożyć je na rynek.
Wsparcie finansowe oferowane w zakresie instrumentu ma umożliwić skuteczną komercjalizację tego rozwiązania na rynku
europejskim, poprzez weryfikację komercyjną i technologiczną (faza I), doprowadzenie technologii do momentu, kiedy
będzie gotowa do wdrożenia (faza II) oraz opiekę ze strony ekspertów (faza III).
Wsparcie oferowane jest w formie grantów dla fazy I i II (poziom dofinansowania 70% kosztów kwalifikowanych dla projektu,
w wybranych przypadkach może być to także 100%) oraz bezpłatnego mentoringu w fazie III. Preferowane są też rozwiązania,
które plasują się wysoko w skali gotowości technologicznej (TLR 6). Wnioski projektowe w fazie I i II instrumentu należy
składać w określonych obszarach tematycznych. Dofinansowanym projektom przysługiwać będzie również wsparcie w
postaci bezpłatnego coachingu oferowanego za pośrednictwem sieci Enterprise Europe Network.

Poziomy gotowości technologii (TLR)
•

Poziom I — zaobserwowano i opisano podstawowe zasady danego zjawiska najniższy poziom gotowości technologii
oznaczający rozpoczęcie badań naukowych. Zalicza się do nich między innymi badania naukowe nad podstawowymi
właściwościami technologii

•

Poziom II — określono koncepcję technologii lub jej przyszłe zastosowanie. Oznacza to rozpoczęcie procesu poszukiwania
potencjalnego zastosowania technologii. Od momentu zaobserwowania podstawowych zasad opisujących nową
technologię można postulować praktyczne jej zastosowanie, które jest oparte na przewidywaniach. Nie istnieje jeszcze żaden
dowód lub szczegółowa analiza potwierdzająca przyjęte założenia

•

Poziom III — potwierdzono analitycznie i eksperymentalnie krytyczne funkcje lub koncepcje technologii. Oznacza to
przeprowadzenie badań analitycznych i laboratoryjnych, mających na celu potwierdzenie przewidywań badań naukowych
wybranych elementów technologii. Zalicza się do nich komponenty, które nie są jeszcze zintegrowane w całość lub też nie są
reprezentatywne dla całej technologii.

Poziomy gotowości technologii (TLR)
•

Poziom IV — zweryfikowano komponenty technologii lub podstawowe jej podsystemy w warunkach laboratoryjnych. Proces
ten oznacza, że podstawowe komponenty technologii zostały zintegrowane. Zalicza się do nich zintegrowane „ad hoc”
modele w laboratorium. Uzyskano ogólne odwzorowanie docelowego systemu w warunkach laboratoryjnych.

•

Poziom V — zweryfikowano komponenty lub podstawowe podsystemy technologii w środowisku zbliżonym do
rzeczywistego. Podstawowe komponenty technologii są zintegrowane z rzeczywistymi elementami. Technologia może być
przetestowana w symulowanych warunkach operacyjnych.

•

Poziom VI — dokonano demonstracji prototypu lub modelu systemu albo podsystemu technologii w warunkach
zbliżonych do rzeczywistych. Oznacza to, że przebadano reprezentatywny model lub prototyp systemu, który jest znacznie
bardziej zaawansowany od badanego na poziomie V, w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Do badań na tym poziomie
zalicza się badania prototypu w war laboratoryjnych odwzorowujących z dużą wiernością warunki rzeczywiste lub w
symulowanych warunkach operacyjnych

Poziomy gotowości technologii (TLR)
•

Poziom VII - dokonano demonstracji prototypu technologii w warunkach operacyjnych. Prototyp jest już prawie na poziomie
systemu operacyjnego. Poziom ten reprezentuje znaczący postęp w odniesieniu do poziomu VI i wymaga zademonstrowania, że
rozwijana technologia jest możliwa do zastosowania w warunkach operacyjnych. Do badań na tym poziomie zalicza się badania
prototypów na tzw. platformach badawczych.

•

Poziom VIII - zakończono badania i demonstrację ostatecznej formy technologii. Oznacza to, że potwierdzono, że docelowy
poziom technologii został osiągnięty i technologia może być zastosowana w przewidywanych warunkach. Praktycznie poziom
ten reprezentuje koniec demonstracji. Przykłady obejmują badania i ocenę systemów w celu potwierdzenia spełnienia założeń
projektowych, włączając w to założenia odnoszące się do zabezpieczenia logistycznego i szkolenia

•

Poziom IX — sprawdzenie technologii w warunkach rzeczywistych odniosło zamierzony efekt. Wskazuje to, że demonstrowana
technologia jest już w ostatecznej formie i może zostać zaimplementowana w docelowym systemie. M.in. dotyczy to
wykorzystania opracowanych systemów w warunkach rzeczywistych.

•

Poziom X — uruchomienie na skalę przemysłową produkcji nowego lub zmodernizowanego
wyrobu, wdrożenie nowej technologii bądź rozpoczęcie świadczenia usługi .
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Daty składania wniosków 2015 ( cut-off) :
18 marca 2015
17 czerwca 2015
17 września 2015
16 grudnia 2015
W ramach Instrumentu MŚP jednorazowo można składać tylko jeden wniosek do fazy 1 lub 2. Nie ma możliwości aplikowania do
dwóch/ kilku obszarów tematycznych jednocześnie. Kolejny wniosek można składać w momencie otrzymania wyników ewaluacji
lub zakończenia realizacji projektu w dowolnej fazie.
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•

Faza I – Studium wykonalności
Celem tego etapu jest ocena potencjału technicznego i komercyjnego produktu/usługi/technologii będących przedmiotem
projektu. Ocena włącza także ewaluację potencjalnego ryzyka, zarządzanie własnością intelektualną oraz znalezienie
partnerów do projektu. Rezultatem projektu jest sformułowanie wstępnego biznesplanu. Projekty, które zajmą najwyższe
miejsca na liście rankingowej, w fazie 1 otrzymają ryczałt w wysokości 50 000 euro.

•

Faza II- Realizacja
Przedmiotem tego etapu jest przetestowanie w praktyce planowanego rozwiązania/produktu/usługi aż do momentu, kiedy
będzie ono gotowe do komercjalizacji.

Faza druga przewiduje możliwość sfinansowania następujących działań: skalowanie, demonstracja, miniaturyzacja, replikacja oraz
powielanie rynkowe. Realizacja projektów objętych dofinansowaniem powinna trwać od 12 do 24 miesięcy
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•

Faza III – Komercjalizacja i coaching
Projekty zakwalifikowane do tej fazy będą objęte pośrednim wsparciem polegającym na ułatwieniach w dostępie
przedsiębiorstw do kapitałowych i dłużnych instrumentów finansowych, pomocy w networkingu, zabezpieczeniu praw
własności intelektualnej oraz dotarciem z produktem na nowe rynki. Wsparcie będzie udzielone podmiotom, które
otrzymały dofinansowanie w fazie 1 lub 2 Instrumentu MŚP.

Schemat działania Instrumentu MŚP

Przydatne adresy:
• www.kpk.gov.pl
• www.parp.gov.pl
• www.enterprise.fundusz-silesia.pl
Kontakt:
Ośrodek Enterprise Europe Network
Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach ( d. GARR S.A.)
Ul. Powstańców 17, 40-039 Katowice
enterprise@oddzial.fundusz-silesia.pl

Gdzie szukać informacji?

Portal Funduszy Europejskich

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Fundusze Europejskie w woj. śląskim

www.rpo.slaskie.pl / www.efs.slaskie.pl

Inne

www.kpk.gov.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

www.rpo.slaskie.pl
www.scp-slask.pl

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

www.poir.gov.pl
www.ncbr.gov.pl

www.parp.gov.pl
www.bgk.gov.pl
www.mg.gov.pl
www.opi.org.pl

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
www.power.gov.pl
www.mir.gov.pl
www.cpe.gov.pl
Horyzont 2020
www.nauka.gov.pl/horyzont-2020
www.nauka.gov.pl

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Katowice, ul. Dąbrowskiego 23 (parter)
tel. 32 77 40 172 / 193 / 194
punktinformacyjny@slaskie.pl
Punkt czynny w dni robocze:
poniedziałki 7:00 – 17:00
wtorek-piątek 7:30 – 15:30

Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej
Cieszyńska 367, 43-382 Bielsko-Biała
Telefony do konsultantów: 33 47-50-135 33 49-60-201
lpibielsko@bcp.org.pl
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rybniku
ul. Powstańców Śląskich 34, 44-200 Rybnik
Telefony do konsultantów: 32 431 50 25 32 423 70 32
lpirybnik@oddzial.fundusz-silesia.pl

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sosnowcu
Ul. Kilińskiego 25, 41-200 Sosnowiec
Telefony do konsultantów: (32) 263 50 37 (32) 360 70 62
lpisosnowiec@oddzial.fundusz-silesia.pl
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie
Aleja NMP 24, I klatka, lokal 1,4, 42-202 Częstochowa
Telefony do konsultantów: 34 3605687 34 3245075 fax: 34 360 57 47
lpiczestochowa@arr.czestochowa.pl

Dziękujemy za uwagę
Zapraszamy do kontaktu
Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską
w ramach Funduszu Spójności

