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Zaproszenie na Kongres
Już po raz 8. Katowice staną się centrum
dyskusji nad przyszłością rozwoju małej
i średniej przedsiębiorczości (17-19 października). O wyzwaniach, jakie stoją przed przedsiębiorcami, dyskutować będą przedstawiciele świata biznesu, nauki i polityki.
Wydarzenie to jest już na stałe zapisane w tradycji europejskich wydarzeń gospodarczych.
W ciągu trzech dni Kongresu zaplanowano kilkadziesiąt sesji panelowych oraz szereg warsztatów i spotkań, w których udział wezmą eksperci
z kraju i zagranicy.
Siedem poprzednich edycji zawsze gromadziło
liczne grono przedstawicieli biznesu, środowisk
gospodarczych, nauki i polityki, którzy rozmawiali o szansach i barierach stojących przed mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami.
— Wypełniliśmy niszę, która istniała w Europie.
Udowadniamy, że refleksja nad tą problematyką
jest potrzebna zarówno w tym kraju, jak i w całej Europie. W Polsce jest 1,7 mln działających
firm, w tym 3800 dużych przedsiębiorstw. Skala
problemów: zautonomizowania, zorganizowania
się tych firm oraz reprezentowania ich stanowisk
przed administracją publiczną i samorządową,
rządem i parlamentem — to główne wyzwania
i zadania, jakie stoją przed Kongresem — mówi

RAZEM WSPIERAMY BIZNES!
Sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw stanowi dla Unii Europejskiej jeden z czołowych
priorytetów, dlatego też zadbaliśmy o to, by
przedsiębiorcy z województwa śląskiego mieli
zapewnione odpowiednie wsparcie z Programu
Regionalnego. Rozmowa z Wojciechem Saługą,
marszałkiem województwa śląskiego.
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Tadeusz Donocik, Honorowy Prezes Regionalnej
Izby Gospodarczej w Katowicach oraz Przewodniczący Rady Programowej Kongresu.
W ramach Europejskiego Kongresu Małych
i Średnich Przedsiębiorstw zaplanowano Konferencję „Doświadczenia i prognozy dla Firm na półmetku Perspektywy Finansowej 2014 – 2020”,
która odbędzie się 18 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
Początek dyskusji panelowej o godz. 10.
Będzie to dobra okazja, by porozmawiać
o efektach wdrażania unijnej perspektywy 2014
– 2020, a także poznać fundusze unijne, po które
wciąż można sięgać w ramach programów regionalnych i krajowych. Na stoisku województwa
śląskiego każdy przedsiębiorca będzie mógł uzyskać informacje na temat dostępnego unijnego
wsparcia, ale również przygotowanych w województwie terenów inwestycyjnych czy wspieranych działań eksportowych.
— Współpraca i wymiana doświadczeń jest
kluczowa w kontekście budowania i rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w Polsce. Sześć
tysięcy uczestników, którzy odwiedzili kongres
w 2017 roku, to dowód na to, że przyjęta przez
nas formuła Europejskiego Kongresu Małych
i Średnich Przedsiębiorstw sprawdziła się. Przedsiębiorcy poszukują przestrzeni, w której łączy

WSPÓŁPRACA PRZEMYSŁU I NAUKI
— Rosną nakłady na działalność badawczo-rozwojową w województwie śląskim. W obecnych czasach
globalizacji, szybkiego postępu technologicznego,
sztucznej inteligencji czy przemysłu 4. to konieczność. Rozwój wymaga odważnych rozwiązań, nieszablonowych pomysłów, wprowadzania innowacji,
ale także funduszy — podkreśla Michał Gramatyka,
wicemarszałek województwa śląskiego. strona 4

się naukę z biznesem i polityką — mówi Tomasz
Zjawiony, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej
w Katowicach, organizator kongresu.
Regionalna Izba Gospodarcza przygotowała
dwanaście ścieżek tematycznych. Dotyczą m.in.
rynku pracy, rewolucji cyfrowej w przedsiębiorstwach i oszczędności wynikających z wdrażania
rozwiązań IT, współpracy logistyków i producentów Grupy Wyszehradzkiej.
8. edycja EKMŚP to, poza sesjami panelowymi i warsztatami, również wydarzenia specjalne.
Z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości
odbędzie się uroczysta sesja Sejmiku Województwa Śląskiego, połączona z wręczeniem odznaczeń dla samorządów przyjaznych MPŚ.
Nie mogło zabraknąć również targów Biznes
Expo, na których wystawiają się firmy ze specjalną ofertą dla MŚP.

Pełny program Europejskiego
Kongresu Małych i Średnich
Przedsiębiorstw dostępny jest
na stronie www.ekmsp.pl. Udział
w wydarzeniu jest bezpłatny.
Wystarczy się zarejestrować.

SPRAWDŹ I SKORZYSTAJ
Warto sięgnąć po dofinansowanie na szkolenia
pracowników w ramach Podmiotowego Systemu
Finansowania. To inwestycja, która się opłaci. PSF
to największy program wspierający kompetencje
przedsiębiorców o wartości ok. 420 mln zł finansowany ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020.
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rpo w liczbach

Stan realizacji RPO Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020
Stan na dzień 28 września 2018 r.
Budżet ogółem w zł

Środki zaangażowane w nabory

Wnioski wybrane do doﬁnansowania

14 904 836 370 zł

100%

13 641 529 399 zł

91%

60%

9 096 019 624 zł
subregion północny

Podpisane umowy

56%

8 412 732 535 zł
BUDŻET
445 585 579,64 zł

zintegrowane inwestycje terytorialne (zit)
oraz regionalne inwestycje terytorialne (rit)
W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) oraz Regionalnych
Inwestycji Terytorialnych (RIT) podpisano:

972
2,64
55,53

BUDŻET
3 398 581 007,71 zł
subregion centralny
BUDŻET
451 817 902,22 zł
subregion zachodni

umów na kwotę

mld zł, co stanowi

BUDŻET
449 466 597,92 zł
subregion południowy

procent wykorzystania budżetu

Zgłoś się i wygrywaj
Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa oraz Wydział
Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Śląskiego zapraszają do debaty oksfordzkiej na temat Unii Europejskiej i samorządności w Polsce.

CZTEROOSOBOWE ZESPOŁY
Dyskusja odbędzie się 26 października 2018 roku w zabytkowej Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46. W debacie będą uczestniczyć czteroosobowe zespoły uczniów szkół średnich, pod nadzorem
merytorycznym nauczycieli. Dzięki formule debaty uczestnicy będą mogli rozwinąć umiejętności przydatne w życiu zawodowym, takie jak praca
w grupie, prezentacja i argumentacja.

ZGŁOŚ SIĘ
Aby wziąć udział w debacie, należy stworzyć swój zespół i wysłać
formularz zgłoszeniowy do 12 października 2018 roku na adres
agnieszka.cieplik@slaskie.pl. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność
zgłoszeń. Każda ze szkół uczestniczących w konkursie zobowiązana
jest do udziału wraz z publicznością – grupą minimum 20 uczniów.
Udział w debacie jest bezpłatny.

ZASADY DEBATY
Konkurs będzie się odbywał na zasadzie turnieju debat. Cztery drużyny metodą losowania zostaną dobrane w pary, które będą rywalizować
w półfinałach. Debata oksfordzka ma dokładnie ustalony przebieg. Celem dyskusji jest wymiana myśli na temat postawionej tezy. Debatują
przeciwnicy tezy oraz jej obrońcy.
Honorowy patronat nad konkursem objęli: europoseł Jan Olbrycht,
Komisja Europejska oraz Krakowskie Stowarzyszenie Mówców.
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej
www.rpo.slaskie.pl oraz w siedzibie Wydziału Rozwoju Regionalnego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
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DEBATA OKSFORDZKA

EUROPEJKI 
I EUROPEJCZYCY
ROZMAWIAJĄ

Lubisz rozmawiać?
Nie boisz się trudnych
tematów?
Podyskutuj z nami!

Rozmowa z Wojciechem Saługą,
marszałkiem województwa śląskiego

Brzmi to bardzo obiecująco, ale co w takim razie
z tymi przedsiębiorcami, których działalność
nie pokrywa się z żadną ze wspomnianych
przez Pana gałęzi gospodarki? Nie ma żadnej
opcji wsparcia dla tych MŚP, które nie są aż tak
„nowoczesne i innowacyjne”?

Wkrótce (17-19 października) będziemy
gościć w Katowicach uczestników kolejnego, ósmego już, Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. To
dobra okazja, by porozmawiać o wsparciu,
jakie przedsiębiorcy mogą uzyskać z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
Sektor MŚP stanowi dla Unii Europejskiej jeden
z czołowych priorytetów, dlatego też zadbaliśmy o to, by przedsiębiorcy z województwa śląskiego mieli zapewnione odpowiednie wsparcie
z Programu Regionalnego. Drugiego dnia Kongresu zaplanowaliśmy konferencję dotyczącą
„Doświadczeń i prognoz dla firm na półmetku
Perspektywy Finansowej 2014-2020”, podczas
której omówimy dotychczasowe efekty wdrażania RPO wśród przedsiębiorców i wskażemy
środki europejskie, które wciąż są w zasięgu śląskich firm. Zapraszam również na stoisko Województwa Śląskiego, na którym specjaliści będą
prezentować uczestnikom Kongresu możliwości,
z jakich mogą oni skorzystać, by pozyskać finansowanie z funduszy europejskich dla swoich
biznesów. Jest to o tyle ważne, że wraz z aktualizacją Programu wprowadziliśmy kilka nowych
możliwości wsparcia przedsiębiorców.
Mógłby Pan wskazać obszary, w których
firmy z naszego województwa mogą szukać
wsparcia finansowego z UE?
Regionalny Program Operacyjny oferuje kilka
działań, które są przeznaczone bezpośrednio
dla przedsiębiorstw. Wspomniane działania leżą
głównie w gestii Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości i są ukierunkowane m.in. na rozwój
małych, średnich oraz mikroprzedsiębiorstw. Coraz śmielej stawiamy również na działalność badawczo-rozwojową i innowacyjność w biznesie
– obie kwestie stanowiły ważną część ostatniej
aktualizacji Programu. W dwóch dotychczas rozstrzygniętych konkursach dotyczących innowacji
w MŚP przedsiębiorcy z całego województwa
złożyli ponad 1100 wniosków, spośród których
wybraliśmy do dofinansowania ponad 450 projektów. To naprawdę imponujący wynik, który
świadczy o kreatywności i zaangażowaniu naszych przedsiębiorców. Teraz, gdy zwiększyliśmy
możliwości wsparcia zarówno w samych zapisach
programowych, jak i poprzez rozszerzenie listy
inteligentnych specjalizacji o kilka nowych dziedzin, przedsiębiorstwa zyskają jeszcze większe
szanse na pozyskanie unijnych funduszy.
Wspomniał Pan o inteligentnych
specjalizacjach. Czym właściwie są?
To część Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego (RIS). Wskazanie inteligentnych specjalizacji dla każdego państwa członkowskiego, jak i dla poszczególnych regionów ma
na celu zwiększenie nakładów na badania naukowe we wskazanych obszarach, a tym samym ich
wzmożony rozwój. W ramach RPO mamy aż 550
mln euro na wsparcie inteligentnych specjalizacji,
zarówno w sferze prac badawczo-rozwojowych,
jak i wdrażania ich wyników. Finalnie inteligentne
specjalizacje sprzyjają budowie nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki.
W jakich dziedzinach specjalizuje się
województwo śląskie?
Początkowo były to trzy obszary: technologie
informacyjno-komunikacyjne, medycyna oraz
energetyka. Technologie informatyczne, czyli
jedna z najprężniej rozwijających się gałęzi gospodarki, w którą inwestujemy z przekonaniem,

że Śląskie może stać się liderem w zakresie nowoczesnych technologii. Podobnie jest z energetyką – jako region, gdzie ulokowało się dużo
firm przemysłowych oraz notujemy wysoką gęstość zaludnienia, co przekłada się oczywiście
na wzmożoną konsumpcję energii, posiadamy
świetne warunki do testów i wdrażania nowych
rozwiązań w tym obszarze. Jak istotne, nie tylko
dla gospodarki, ale przede wszystkim dla społeczności, jest zapewnienie wysokiej jakości usług
medycznych, nie trzeba nikogo przekonywać.
Mamy to szczęście, że już posiadamy wysokiej
klasy jednostki badawcze i lecznicze, jak Śląskie
Centrum Chorób Serca w Zabrzu, które wespół
z innymi instytutami medycznymi rokrocznie inwestuje europejskie środki w kolejne przełomowe projekty badawcze. Ciągłe doskonalenie w tej
dziedzinie wymaga inwestycji w zaawansowane
technologie medyczne, co poniekąd wiąże się
również z dwoma poprzednimi specjalizacjami.
Kompleksowość to cecha charakterystyczna
naszych inteligentnych specjalizacji. Świadczy
o tym chociażby porozumienie „Silesia pod błękitnym niebem”, które Województwo Śląskie
zawarło z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Do celu porozumienia, czyli ograniczenia
poziomu zanieczyszczeń powietrza, dążymy poprzez wsparcie jednostek naukowych oraz firm
z sektora MŚP w realizacji projektów zarówno
z zakresu energetyki i informatyki, jak i inżynierii biomedycznej. Na przedsięwzięcia z tego
zakresu przeznaczyliśmy 100 mln zł (po 50 mln
z RPO i POIR).
„Silesia pod błękitnym niebem” obejmuje również dwie nowe specjalizacje, które dodaliśmy
do Strategii w bieżącym roku. Są to takie formy
biznesowe, które coraz prężniej się rozwijają
i które warto promować, ponieważ będą stanowić o silnej gospodarce w najbliższej przyszłości.
Mam tutaj na myśli tzw. „przemysły wschodzące”, czyli nowe, innowacyjne i kreatywne sektory
gospodarki związane m.in. z usługami telekomunikacyjnymi, informacyjnymi i rozrywkowymi,
efektywnym transportem towarów i usług czy
medycyną spersonalizowaną. Druga nowa specjalizacja regionalna to tzw. „zielona gospodarka”
– obszar, w ramach którego będziemy wspierać
te przedsiębiorstwa, które podejmą działalność
opartą o energię odnawialną, „czyste technologie”, niskoemisyjny transport, budownictwo
energooszczędne, ekoturystykę, gospodarkę odpadami czy recykling.

Naszym celem jest wspieranie szeroko pojętej
przedsiębiorczości, to, że stawiamy na innowacje,
nie oznacza, że zapominamy o pozostałych sektorach. Jest wręcz przeciwnie – mamy naprawdę
szeroki wachlarz możliwości wsparcia. Przedsiębiorcy mogą przykładowo pozyskać dodatkowe
fundusze w ramach instrumentów finansowych
RPO – w tym zakresie mamy prawie 180 mln
euro do rozdysponowania.
Instrumenty finansowe RPO to pożyczki
oparte na bardzo preferencyjnych warunkach.
Pozyskane w ten sposób fundusze mogą być
przeznaczone między innymi na rozszerzenie
działalności przedsiębiorstwa lub wzmocnienie
jego podstawowej działalności, realizację nowych projektów czy próbę rozszerzenia działalności na nowe rynki. Można też finansować zakup środków trwałych.
Natomiast osoby otwierające działalność gospodarczą powinny kontaktować się ze Stowarzyszeniem Bielskie Centrum Przedsiębiorczości,
które zostało wybrane na pośrednika finansowego w ostatnich dniach. Dla tych osób przewidzieliśmy mikropożyczki na cele inwestycyjne
i obrotowe do 100 000 zł oraz wsparcie doradcy
zawodowego przed rozpoczęciem działalności.

46 607
393
101

Finansowe wsparcie

Razem wspieramy biznes!

uczestników
szkoleń

inwestycji innowacyjnych
w MŚP

projektów badawczych
w ﬁrmach

Stan na dzień 30 września 2018 r.

Ponadto osoby samozatrudnione, jak również
pracownicy MŚP mogą skorzystać z Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF). To system
wspierający podnoszenie kompetencji przedsiębiorców i ich pracowników. Poprzez PSF umożliwiamy przedsiębiorcom pozyskanie dofinansowania unijnego na usługi szkoleniowe. W ramach
PSF współfinansujemy szkolenia, studia podyplomowe, doradztwo, e-learning, mentoring oraz
coaching. Na ten cel przeznaczyliśmy ponad 400
milionów złotych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, bo wierzymy, że silna gospodarka to wszechstronnie wykształceni i przedsiębiorczy ludzie.

„Razem zmieniamy Śląskie” Biuletyn informacyjny RPO WSL, wydawany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Wydział Rozwoju Regionalnego.
Redakcja: Barbara Warpechowska BawArte • Współpraca: Agnieszka Cieplik (UMWSL), Agnieszka Gajewska (UMWSL), Agata Woźniak (UMWSL).
Realizacja: Agora SA, Tychy, ul. Towarowa 4 • Opracowanie graficzne i skład: Adam Szojda, Agora Grafika • Druk: Agora Poligrafia sp. z o.o.
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Badania i rozwój

Nakłady na działalność B+R
w województwie śląskim cały
czas rosną. W 2005 r. wynosiły
438,5 mln zł, a dziesięć lat
później - ponad 989 mln zł.

Zachęta do współpracy biznesu
ze światem nauki
Przedsiębiorstwa z województwa śląskiego
realizujące projekty B+R — w pojedynkę lub
z naukowcami — mogą starać się o dofinansowanie.
28 września ruszył konkurs dla firm, które chcą
stworzyć lub rozwijać zaplecze badawcze. Unijne
wsparcie na ten cel oferuje działanie 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego („Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”).

UŁATWIENIA DLA FIRM
Na pierwszą rundę przeznaczono ponad 85 mln
zł, natomiast na drugą 42 mln zł. Obecny konkurs różni się od poprzednich. Większość zmian
to udogodnienia i nowe rozwiązania dla MŚP.
Jedną z istotniejszych jest możliwość realizacji
przedsięwzięć od przeprowadzenia badań do ich
wdrożenia.
— Podczas negocjacji naszego Programu udało się wprowadzić w II typie projektu także prace
wdrożeniowe. Dlaczego to takie ważne? Przedsiębiorcy, którzy realizowali prace badawczo-rozwojowe, po ich zakończeniu mieli obowiązek ich
komercjalizacji na własny koszt. Zasady były jasno
określone – przekazujemy dofinansowanie w konkretnym celu, wyniki badań musiały służyć rozwojowi naszej gospodarki. W najnowszym konkursie
wprowadzamy możliwość dofinansowania właśnie tego elementu wdrożeniowego. Od pomy-

Michał Gramatyka
wicemarszałek województwa śląskiego
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słu do przemysłu – to prosta droga, żeby najpierw
przeprowadzić badania i następnie w ramach tego
samego projektu, sfinansować wprowadzenie ich
wyników na rynek – wyjaśnia Bartosz Rozpondek,
dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, instytucji organizującej konkurs.
Dofinansowanie komponentu wdrożeniowego
oznacza w praktyce np. możliwość zakupu nowej linii technologicznej bądź specjalnego oprogramowania dla prototypu, który powstał w wyniku przeprowadzonych badań. Przedsiębiorca
może zakupić środki trwałe, które są niezbędne
do wprowadzenia na rynek efektów prac B+R.
Dwie rundy, wydłużające termin na składanie
wniosków aplikacyjnych, to duże ułatwienie dla
przedsiębiorców i zachęta do tego, by zainteresować się tematem badań. Po raz kolejny można realizować projekt w partnerstwie w formie
konsorcjum z ośrodkiem naukowym, co zajmuje więcej czasu, zatem podział na dwie tury to
dodatkowa szansa na zawiązanie współpracy ze
światem nauki.
— Warto zaznaczyć, że w poprzednim konkursie, gdzie dopuszczono realizację w ramach
konsorcjum, pojawiły się takie projekty, co jest
dobrą prognozą na przyszłość. Firmy dostrzegają
potrzebę sięgania po potencjał i know-how nauki, a nie wszystkich stać i nie każdy ma potrzebę tworzenia swojego zaplecza czy działu B+R.
W takim wypadku konsorcjum jest dobrym rozwiązaniem – dodaje Bartosz Rozpondek.

CZAS NA PROJEKT
Tak długi, bo trwający aż do 15 stycznia 2019
roku nabór to wyjątkowa okazja, by dobrze przygotować swoje przedsięwzięcie. Prowadzenie
prac B+R jest obarczone ryzykiem niepowodzenia, dlatego ważne jest, aby każdy element projektu został doprecyzowany – zarówno rzeczowo, jak i finansowo. Dwie rundy to więcej czasu
na odpowiednie przygotowanie dokumentów.
W przypadku, gdy w pierwszej turze projekt
zostanie oceniony negatywnie pod względem
merytorycznym, jest możliwość dokonania odpowiednich korekt i złożenie poprawionego
wniosku w drugim naborze. Przedsiębiorca może
złożyć więcej niż jeden wniosek, nie ma ograniczeń w tym zakresie.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ
DOFINANSOWANIE?
W ramach pierwszego typu projektu fundusze przeznaczone są na tworzenie lub rozwój
istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego
w przedsiębiorstwach, służącego ich działalności
innowacyjnej. To oznacza, że pieniądze otrzymają
firmy, które utworzą, rozbudują lub zmodernizują infrastrukturę do prowadzenia przez nie prac
B+R. Drugi typ projektu daje tym razem szersze
możliwości – przedsiębiorcy mogą sfinansować
badania przemysłowe i prace eksperymentalno-

— Rosną nakłady na działalność badawczo-rozwojową w województwie śląskim.
W obecnych czasach globalizacji, szybkiego postępu technologicznego, sztucznej inteligencji czy przemysłu 4. to konieczność. Niezależnie od branży. Rozwój
wymaga odważnych rozwiązań, nieszablonowych pomysłów, wprowadzania
innowacji, ale także funduszy na nowoczesną aparaturę i urządzenia kontrolno-pomiarowe oraz na wynagrodzenia dla pracowników i ekspertów. Bez tego nie
uda się nie tylko wyprzedzić konkurencji, ale nawet dotrzymać jej kroku.
Dlatego w obecnej perspektywie tak dużą role odgrywają fundusze unijne.
Dotacje pomogą małym i średnim graczom rozwinąć projekty, dzięki którym powstaną technologicznie zaawansowane produkty i usługi. To dobra zachęta, by
przedsiębiorstwa oraz instytucje badawcze zaczęły ściślej ze sobą współpracować z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych.
Patrząc na problem szerzej, to również bardzo dobra prognoza na zmiany czekające województwo śląskie i jego mieszkańców.

i rodzaju przeprowadzanych prac. Beneficjent
może uzyskać dodatkową premię w wysokości
15 proc. (jednak nie więcej niż do 80 proc.
kosztów), jeżeli wyniki projektu są szeroko
rozpowszechniane podczas konferencji, za
pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych
baz czy bezpłatnego lub otwartego oprogramowania. Na 100 proc. dofinansowania mogą
liczyć uczelnie wyższe, wchodzące w skład
konsorcjum.
Podniesiona została w tym rozdaniu także
maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych
– w obu typach projektu wynosi 10 mln zł, co
umożliwi wsparcie przedsięwzięć wymagających
większych nakładów finansowych.
Pierwsza runda potrwa do 14.11.2018 r.,
natomiast druga odbędzie się w terminie od
14.11.2018 do 15.01.2019 r. Szczegóły dotyczące naboru można znaleźć na stronie
www.scp-slask.pl w zakładce Konkursy.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu
wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI
2014) lsi.slaskie.pl. Należy go przesłać w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs
- Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

128 mln zł
tyle przeznaczono dla firm, które
chcą stworzyć lub rozwijać zaplecze
badawcze. Na pierwszą rundę konkursu
w ramach działania 1.2 Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego („Badania, rozwój i innowacje
w przedsiębiorstwach”) asygnowano
ponad 85 mln zł, natomiast na drugą
42 mln zł.

25–100 proc.
tyle może wynieść wysokość
dofinansowania kosztów
kwalifikowalnych, w zależności
od wielkości przedsiębiorstwa
i rodzaju przeprowadzanych prac.

Badania i rozwój

-rozwojowe lub wyłącznie prace eksperymentalno-rozwojowe, dodatkowo także uzyskując
wsparcie na komponent wdrożeniowy – koszty
kwalifikowalne, prowadzące do wdrożenia prac
B+R. Należy podkreślić, że mikro-, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo ubiegające się
o fundusze musi prowadzić działalność na terenie naszego regionu, a zakupiona w projekcie
infrastruktura powinna służyć prowadzeniu badań zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami
województwa śląskiego.
Przypomnijmy, że obecnie jest ich pięć: medycyna, energetyka, technologie informacyjno-komunikacyjne oraz dodane w marcu uchwałą
sejmiku województwa dwie kolejne – zielona
gospodarka i przemysły wschodzące. Pierwsza z nich obejmuje gospodarowanie zasobami, odnawialne źródła energii, efektywność
energetyczną i czyste technologie. Natomiast
przyszłościowymi przemysłami wschodzącymi
są m.in. produkcja na rzecz ekologii, przemysły
kreatywne, usług mobilnych i medycyny spersonalizowanej.
Dofinansowanie można przeznaczyć na
koszty zakupu nowych maszyn i urządzeń
służących pracom badawczo-rozwojowym,
aparatury do prowadzenia badań i licencji na
oprogramowanie oraz na wynagrodzenia pracowników i ekspertów zaangażowanych w realizację projektów B+R.
Wartość dofinansowania w konkursie wynosi 25–100 proc. kosztów kwalifikowalnych,
w zależności od wielkości przedsiębiorstwa

15 stycznia 2019 roku
tego dnia kończy się termin drugiej tury
konkursu i przyjmowania wniosków.

ŚWIEŻE SPOJRZENIE I ANALIZA DANYCH

„StorkJet to kreatywna, dynamiczna firma, która łączy
wiedzę inżynierów lotnictwa,
ekspertów IT, naukowców
i pilotów w celu tworzenia
spersonalizowanego i innowacyjnego oprogramowania
lotniczego. Naszą ambicją jest
świeże spojrzenie na IT dla
lotnictwa” - czytam na stronie
internetowej.
To bardzo dobry przykład firmy
tworzącej inteligentne rozwiązania.
Rozmawiamy z Renatą Niedzielą,
prezesem firmy StorkJet.
Czym się zajmuje firma?
Renata Niedziela: - Firma StorkJet
tworzy rozwiązania IT dla branży lotniczej. Specjalizujemy się w analizie
danych lotniczych, na której opieramy rozwój swoich produktów.
Jakie były początki StorkJet?
Nasza przygoda z lotnictwem zaczęła się w 2014 roku, kiedy dostałam

od linii lotniczej zadanie dotyczące
danych z czarnych skrzynek. Potrzebowali specjalisty, który umiałby te dane odczytać i przygotować
na ich podstawie raporty. Jestem
informatykiem, więc zdecydowałam
się podjąć tego zadania. Stworzyliśmy raporty mające na celu m.in.
zebranie danych oraz interpretację
ich wyników, np. dotyczących tego,
ile samolot spala w poszczególnych
fazach lotu.
Lotnictwo to branża, gdzie potencjał tkwiący w zbieraniu danych dopiero jest odkrywany. Ta rewolucja
wprowadzana jest w branży stopniowo, ale linie lotnicze mają świadomość, że muszą analizować dane,
wyciągać wnioski po to, by wiedzieć, jak efektywnie wykonywać
operacje. Analiza takich danych, jak
optymalna wysokość, miejsce startu, użycie silników, pozwala przygotować rekomendacje dotyczące
tego, jak oszczędzać paliwo czy jak
bezpiecznie latać.

Na ile dofinansowanie unijne
pomogło rozwinąć działalność?
Rozpoczynając działalność, wiedziałam, że musimy inwestować
w B+R, żeby nasze produkty były
konkurencyjne. Szukaliśmy funduszy na badania. To duże wsparcie,
ponieważ koszty związane z pracami B+R zwracają się dopiero po
kilku latach.
Do 2018 roku inwestowaliśmy kapitał własny, w tej chwili
mamy dofinansowanie w ramach
konkursu „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”.
Projekt napisaliśmy sami przy
współpracy z Enterprise Europe
Network (instytucji świadczącej
darmowe wsparcie przy pisaniu
wniosków unijnych). Zlecanie
takiej pracy firmie zewnętrznej to dla nas zbyt duże ryzyko.
Gdybyśmy nie uzyskali funduszy
unijnych, rozwój naszych innowacyjnych produktów byłby zdecydowanie dłuższy.

Ilu macie pracowników?
Zespół liczy 10 osób o różnych
specjalnościach, między innymi:
programista, inżynier lotnictwa,
specjalista baz danych.
Najważniejsi klienci?
Skupiamy się na rynku europejskim,
ale pozyskujemy również klientów
spoza kontynentu. Ostatnio świadczyliśmy usługi dla firm z USA, Chile
oraz Meksyku.
Perspektywy rozwoju?
Za nami cztery lata prac B+R. W ramach funduszy unijnych realizujemy dwa projekty, oba zakończą się
w 2019 roku. Przy jednoczesnym
rozwoju produktów musimy pamiętać o zapewnieniu płynności finansowej firmy, dlatego równolegle
prowadzimy sprzedaż gotowych rozwiązań. W ciągu najbliższych dwóch
lat chcemy skupić się na rynku europejskim, później poszerzyć działalność o kolejne rynki (amerykański
i azjatycki).
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Szkolenia

Sprawdź i skorzystaj
z Bazy Usług Rozwojowych
Warto sięgnąć po dofinansowanie na szkolenia pracowników w ramach Podmiotowego
Systemu Finansowania. To inwestycja, która
się opłaci.
Podmiotowy System Finansowania (PSF) funkcjonuje w województwie śląskim od września
2017 roku. To największy program wspierający
kompetencje przedsiębiorców ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, o wartości
ok. 420 mln zł.

DUŻO OFERT
Umożliwia finansowanie usług rozwojowych dla
mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz
osób samozatrudnionych z funduszy unijnych.
Dofinansowanie wynosi od 50 do 80 proc. kosztów usługi. Usługi rozwojowe to m.in.: szkolenia,
studia podyplomowe, mentoring i coaching, doradztwo, e-learning.
Wysokość dofinansowania zależy od wielkości
przedsiębiorstwa oraz spełnienia warunków dodatkowych (np. objęcie wsparciem pracowników
o niskich kwalifikacjach, w wieku 50+ lub z niepełnosprawnościami czy z branż kluczowych dla
rozwoju regionu).
Szkolenia znajdziemy w Bazie Usług Rozwojowych (BUR), która powstała z przekształcenia
portalu www.inwestycjawkadry.pl prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Baza bezpłatnie umożliwia firmom
szkoleniowym i doradczym przedstawienie
swojej oferty, a przedstawicielom biznesu — zamówienie usług rozwojowych z dofinansowaniem unijnym. Można ją znaleźć pod adresem
uslugirozwojowe.parp.gov.pl.
Co ważne, w BUR zarejestrowało się ok. 500
podmiotów z województwa śląskiego, z czego
prawie 300 z nich świadczy usługi dofinansowane z EFS. To najwięcej w Polsce. Przekłada się to
bezpośrednio na ilość dostępnych usług w systemie, która zmienia się, ale może wynosić nawet
ponad 5500. Ponad dwukrotnie wyprzedzamy
kolejne województwo. Przedsiębiorcy mają więc
w czym wybierać. W Bazie znajduje się ponad
20 tys. ofert.

SPRAWDZONE FIRMY
W Bazie Usług Rozwojowych może zarejestrować się każda firma, także jednoosobowa, która
świadczy usługi w obszarze edukacji i rozwoju.
Musi spełnić odpowiednie kryteria. Należą do
nich: zapewnienie potencjału technicznego,
ekonomicznego i kadrowego oraz przestrzeganie zasad etyki zawodowej, a także formalne
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potwierdzenie posiadania systemu zapewnienia
jakości usług.
— Pierwsze cztery kryteria mają charakter deklaratywny. Prawdziwość oświadczenia weryfikowana jest podczas audytów prowadzonych
przez PARP po wpisaniu podmiotu do BUR.
W przypadku ostatniego kryterium podmiot
zaświadcza, że posiada odpowiedni certyfikat
lub dokument potwierdzający akredytację aprobowaną przez instytucje zewnętrzne. Druga
ścieżka spełnienia tego warunku jest możliwa
na podstawie przepisów prawa dotyczących np.
studiów podyplomowych — wyjaśnia Szymon
Kurek z PARP.
PARP publikuje oraz aktualizuje listę certyfikatów i akredytacji. — Wiarygodność i prawidłowość
wszystkich informacji dotyczących spełnienia kryteriów dodatkowych może być sprawdzana przez
PARP lub upoważnionych przez nią audytorów
zewnętrznych - dodaje Szymon Kurek.

SZYTE NA MIARĘ
Oferta BUR gwarantuje szeroki wybór usług
rozwojowych. Bazę można przeszukiwać bez
ograniczeń terytorialnych i branżowych. Jeśli
nie ma szkolenia, jakiego przedsiębiorca szuka,
może je zamówić za pośrednictwem modułu
„Giełda usług”.
Następnie firma szkoleniowa kontaktuje się
z przedsiębiorcą i przygotowuje ofertę dopasowaną do jego wymagań. Bedzie to szkolenie „szyte
na miarę”. Dzięki temu przedsiębiorca otrzymuje
usługę odpowiadającą dokładnie jego potrzebom.
To nowość w obecnej perspektywie finansowej.
Przedsiębiorca zainteresowany dofinansowaniem do usług rozwojowych powinien się zgłosić
do jednego z sześciu wybranych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach operatorów,
którzy realizują projekty PSF. Ich listę można znaleźć pod adresem rpo.wup-katowice.pl w zakładce „Dofinansowanie na szkolenia dla firm
i pracowników”.
— Przedsiębiorcom odpowiada nowy sposób
finansowania szkoleń pracowników. Świadczą
o tym liczby. Już teraz wydaliśmy prawie jedną
czwartą puli z ponad 400 mln zł, co pozwoliło
objąć wsparciem 30 tysięcy osób — podkreślał
na wrześniowej konferencji w Będzinie Grzegorz
Sikorski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

ZADBAĆ
O PRACOWNIKÓW
Przedsiębiorcy w dzisiejszej sytuacji na rynku
pracy nieraz bezskutecznie szukają pracowni-

ków. Dlatego umiejętność ich docenienia jest
szczególnie ważna.
Jednym ze sposobów jest dbanie o rozwój zespołu. Sprzyjają temu szkolenia. Bardzo dużym
zainteresowaniem pracodawców cieszą się kursy z branży beauty. We fryzjerstwie i kosmetyce
wchodzą nowe kosmetyki, trendy i stylizacje oraz
stosowane metody. Na dodatek to są dosyć drogie szkolenia.
Na przykład z dziesięcioosobowego zespołu
Studia Urody Eos w Katowicach na kursach były
cztery kosmetyczki (makijaż permanentny, stylizacja rzęs), fryzjerka (strzyżenie) oraz menedżerka (biznesowe).
— Szkolenia pomagają zyskać niezbędne narzędzia, wiedzę oraz umiejętności. Tym samym
urozmaicić naszą pracę, uczynić ją zdecydowanie
ciekawszą. Budują też pewność siebie pracowników oraz zadowolenie klientów. Podnoszą umiejętności, ale też sprawiają, że rośnie motywacja
wewnętrzna pracowników. Samo wynagrodzenie, nawet najlepsze, to za mało. Pracownicy muszą się czuć docenieni i widzieć dla siebie dalsze
perspektywy w firmie — tłumaczy Izabela Nowicka, właścicielka Studia Urody Eos.
Podobnego zdania są inni pracodawcy. Tomasz
Kanik z Żabnicy, właściciel firmy EACS, już kilkakrotnie wysyłał pracowników na szkolenia. Firma
prowadzi usługi doradcze z zakresu architektury
korporacyjnej, zarządzania procesami biznesowymi oraz integracji systemów. Realizuje projekty dla dużych przedsiębiorstw, przemysłu, wojska
oraz administracji publicznej.
— W branży IT bardzo ważne są kompetencje
pracowników, ale również odpowiednie certyfikaty, które potwierdzają te umiejętności — mówi
Tomasz Kanik.
Kursy dla profesjonalistów IT to jedna z trudniejszych dziedzin szkoleniowych. Biorą w nich
udział osoby, które szukają bardzo konkretnej
wiedzy popartej doświadczeniem, dlatego ważna
jest wiarygodność trenerów.
Przyznaje to Tomasz Kanik: — Oprócz opinii
wystawionych przez innych, wcześniejszych
uczestników szkoleń, wystarczy zajrzeć do internetu, żeby sprawdzić informacje o trenerach.
Jeżeli chcesz skorzystać z dofinansowania usług
szkoleniowych i doradczych dla mikro-, małych
i średnich przedsiębiorstw i ich pracowników,
szukaj informacji na stronie rpo.wup-katowice.pl
w zakładce „Dofinansowanie na szkolenia
dla firm i pracowników” lub u operatorów
(ramka str. 7).

Ponad rok temu Przemysław Puchalski z Bielska-Białej założył firmę ProAlp. Teraz ma już
tyle zleceń, że nie wszystkie może przyjąć.
38-latek przyznaje, że po szkole średniej pracował
w kilku miejscach. W większości jako freelancer.
— Zawsze ciągnęło mnie do prac alpinistycznych, na wysokościach. Remontowałem dachy,
wycinałem drzewa — mówi
Kiedy pytany, dlaczego nie założył wcześniej firmy, zastanawia się. Po chwili tłumaczy: — Nosiłem
się z takim zamiarem, ale może zabrakło mi odwagi,
no i chyba wsparcia.
Taka okazja się w końcu nadarzyła.
Firma Wektor Consulting realizowała projekt
„Sami na swoim — wsparcie dla przedsiębiorczych”
(poddziałanie 7.3.3. Wsparcie dla przedsiębiorczych — konkurs). Rozpoczął się on 1 sierpnia
2016 r., a zakończył 30 kwietnia tego roku. W jego
ramach 40 bezrobotnych w wieku powyżej 30 lat
z województwa śląskiego założyło własne firmy.
Jak wyglądał nabór do projektu? Firma zorganizowała kampanię promocyjną. Były ulotki, plakaty, informacje o spotkaniach. Utworzono fanpage

projektu. Spotkania odbyły się w kilku miastach.
Największy odzew był w Katowicach.
— Rozmawialiśmy z zainteresowanymi projektem. Osoba, która chciała skorzystać z dotacji,
musiała mieć pomysł na firmę i wstępny biznesplan. Ocenialiśmy wiedzę, wykształcenie, przygotowanie, czy dana osoba wie, z kim będzie konkurować, czy ma pomysł na promocję i sprzedaż.
To już pokazuje, czy pomysł jest realny, czy nie
— wyjaśniają w firmie Wektor Consulting.
Potem szkolenia, praca z trenerami, szlifowanie
biznesplanów oraz doradztwo. Zgodnie z procedurami, które obowiązują przy tego typu projektach.
Uczestnicy projektu mogli otrzymać 6-krotność średniej krajowej, czyli w tym przypadku do
24 329 zł. Mogli je przeznaczyć m.in. na środki
obrotowe założonej firmy, materiały i surowce do
produkcji czy wreszcie na promocję. Dodatkowo
przez 6 miesięcy korzystali z tzw. wsparcia pomostowego — 1750 zł, które można było wydać na
stałe opłaty, np. czynsz, telefony, księgowość czy
składki odprowadzane do ZUS.
Kilka osób skorzystało z możliwości przedłużenia wsparcia pomostowego o następne 6 mie-

sięcy. Przemysław Puchalski nie załapał się na to.
— Pewnie za dobrze panu szło — mówię.
— Pewnie tak — zgadza się.
Dotację wykorzystał na zakup m.in. profesjonalnej myjki ciśnieniowej, agregatu malarskiego,
osprzętu.
Pierwsze zamówienia dostał z polecenia. Korzystał też z najtańszych ogłoszeń na OLX czy
w lokalnych gazetach oraz ulotek. Klientów ma
głównie z okolic Bielska-Białej, ale też z Tychów,
Katowic oraz Żywca. Teraz ma już sporo zleceń.
Niektórych już nie może przyjąć, bo są to prace
sezonowe. Na razie nie planuje zatrudniać na stałe pracowników.
Zgodnie z wymogami projektu firmę należy
prowadzić przez rok. Pracownicy Wektor Consulting odwiedzali wszystkich świeżo upieczonych
przedsiębiorców. Sprawdzali, czy nadal działają,
czy opłacili składki. Kontrolowali też faktury, robili
zdjęcia wyposażenia.
Szczegóły dotyczące wsparcia dla osób chcących założyć własną działalność są dostępne na
stronie rpo.wup-katowice.pl w zakładce „Znajdź
dofinansowanie”.

Dobre praktyki

Sami na swoim

Rozwijaj firmę dzięki szkoleniom
Dzisiejsza szybko zmieniająca się rzeczywistość stawia przed firmami zupełnie nowe
wyzwania. Dlatego dojrzałe organizacje
budują swoją przewagę konkurencyjną, inwestując w szkolenia ludzi, ich umiejętności
i kompetencje.
Taką możliwość dają projekty realizowane w ramach działania 8.2. Wzmacnianie potencjału
adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników. Oto przykłady dwóch
firm, które skorzystały z takich okazji.

HOLIDAY INN
To otwarty dwa lata temu czterogwiazdkowy
hotel w Dąbrowie Górniczej. Pierwszy tej międzynarodowej sieci w województwie śląskim.
Największy w mieście hotel obsługujący na wysokim poziomie przede wszystkim klientów biznesowych to duże wyzwanie.
Nic dziwnego, że hotel cały czas szkoli pracowników. Uzyskał ponad 123 tys. zł dofinansowania
na szkolenia dla kadry zarządzającej oraz pozostałego personelu (obsługa pięter, recepcja, dział
techniczny, administracja). Kursy dotyczyły zagadnień z obszarów HR, IT, gastronomii, finansowych
oraz językowych, których znajomość jest niezbędna. — W hotelu każdy pracownik, bez względu
na stanowisko, powinien zrozumieć, o co pytają
goście, i móc im odpowiedzieć lub skierować do
właściwej osoby. Stąd planujemy dalsze kursy językowe — podkreślała Agata Kemona, kierująca
działem HR.

SPÓŁDZIELNIA RYBKA
Przed innymi wyzwaniami stoi Spółdzielnia Socjalna „Rybka”. Od 6 lat zajmuje się działalnością
gastronomiczną. Większość spółdzielni socjalnych nie wytrzymała zderzenia z rynkiem.
Dwanaście lat temu, w czasach bardzo wysokiego bezrobocia, zaadaptowano włoski pomysł
na nasz grunt. Na ponad 1000 założonych spółdzielni większość zakończyła się katastrofą. Nie
zarobiły na swoje wydatki.
Rybka jest wśród tych nielicznych, które przetrwały. Obecnie prowadzi kawiarnię „U Rybki”
w Katowicach-Giszowcu, bufet w Telewizji Katowice. Jeszcze miesiąc temu był też bufet w Teatrze Śląskim.
— Niestety, pomimo naszych najlepszych chęci
musieliśmy z tego miejsca zrezygnować. Przychody nie pokrywały kosztów — tłumaczy Gabriela
Szymkowiak, prezes spółdzielni.
Rybka rozwija również usługi cateringowe.
Oferta spółdzielni bazuje na tradycji, wysokiej
jakości, różnorodności i elastycznych cenach. Popisowym produktem są ciasta, pieczone również
na duże imprezy zewnętrzne i dla klientów indywidualnych.
Ze szkoleń skorzystało już 19 pracowników
spółdzielni. Dotyczyły m.in. zarządzania zespołem w gastronomii, zmian linii produkcyjnej, aby
w kuchni było ergonomicznie, oraz praktycznego wprowadzania standardu HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point). System
HACCP jest narzędziem umożliwiającym zarządzanie bezpieczeństwem żywności. Jest to
zbiór norm i instrukcji powszechnie obowiązują-

cych we wszystkich organizacjach zajmujących
się żywnością.
Biorąc pod uwagę, że w spółdzielni pracują
również osoby z niepełnosprawnościami, ich
szkolenie wymaga metod, które np. pozwalają
na zapamiętywanie kolejności wykonywanych
czynności.
— Chcemy nadal kierować ludzi na kursy. Ale
największym problemem dla nas jest zgromadzenie własnego wkładu na szkolenia — przyznaje
Gabriela Szymkowiak.

OPERATORZY USŁUG
ROZWOJOWYCH WYBRANI
PRZEZ WUP W KATOWICACH
Fundusz Górnośląski
Centrum Szkoleniowo-Doradcze
Dr Piotr Kurnicki
Agencja Rozwoju Regionalnego
w Częstochowie
Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa
w Gliwicach
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości
i Rozwoju
Szczegóły dotyczące wsparcia są dostępne
na stronie rpo.wup-katowice.pl w zakładce
„Znajdź dofinansowanie”.
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GŁÓWNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH
w województwie śląskim
ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C
40-037 Katowice
godziny otwarcia:
poniedziałki: 7.00-17.00
od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30
telefony:
32 77 40 172
32 77 40 193
32 77 40 194
e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

RZECZNIK FUNDUSZY EUROPEJSKICH
BEATA GOLEŚNA
e-mail: rzecznikfunduszy@slaskie.pl
telefon: 32 77 99 166, 32 77 99 196
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-032 Katowice
z dopiskiem: Rzecznik funduszy europejskich

SZKOLENIA, SPOTKANIA, WYDARZENIA
Data

Typ spotkania

Opis

Szczegóły

Szkolenie

Kontrola, nieprawidłowości, nadużycia finansowe oraz zasada trwałości
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projektach
współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Miejsce spotkania: Katowice

12.10.2018

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne dotyczące aktualnych naborów z działań:
4.1. Odnawialne źródła energii, 4.3. Efektywność energetyczna
i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej
i mieszkaniowej, 4.5. Niskoemisyjny transport miejski
oraz efektywne oświetlenie – typ 4.

Miejsce spotkania: Katowice

12.10.2018

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne dotyczące aktualnych naborów
z działania 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa (EFRR).

Miejsce spotkania: Katowice

15.10.2018

Warsztaty

Warsztaty dotyczące przygotowania i złożenia wniosku o płatność
w Lokalnym Systemie Informatycznym (EFS).

Miejsce spotkania: Katowice

23.10.2018

Warsztaty

Warsztaty dotyczące rozliczania wydatków i wypełniania wniosku
o płatność w Lokalnym Systemie Informatycznym (EFRR).

Miejsce spotkania: Katowice

24.10.2018

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne dotyczące wsparcia z funduszy unijnych
dla przedsiębiorców.

Miejsce spotkania: Częstochowa

9.10.2018

Wszystkie spotkania są bezpłatne. Rejestracja przez stronę rpo.slaskie.pl w zakładce Weź udział w szkoleniach i konferencjach.

Publikacja bezpłatna, współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

