Spotkanie informacyjne
Środa z funduszami
dla przedsiębiorców na rozwój
2 marca 2016 r.

PUNKTY INFORMACYJNE
FUNDUSZY EUROPEJSKICH

NASZ SCHEMAT ORGANIZACYJNY
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.

NASZE USŁUGI
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).

NASZE USŁUGI
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.

GŁÓWNY PUNKT INFORMACYJNY
W KATOWICACH PRZY
UL. DĄBROWSKIEGO 23

NASI KONSULTANCI PODCZAS MOBILNYCH PUNKTÓW
INFORMACYJNYCH

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

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)

Dofinansowanie dla Przedsiębiorców
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa III Konkurencyjność MŚP
Działanie 3.2 Innowacje w MŚP
Typ projektu: Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych
Innowacja: w województwie śląskim nie dłużej niż 3 lata.
- wsparcie wdrażania nowych/ulepszonych produktów/usług,
- innowacje technologiczne (produktowe i/lub procesowe),
- wspierane przez innowacje nietechnologiczne (organizacyjne/marketingowe),
- preferencje dla projektów zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Śląskiego 2013-2020.

Min. wartość dofinansowania – 100 000,00 zł
Max. wartość dofinansowania – 2 000 000,00 zł
Max. wartość projektu - 10 000 000,00 zł

ZASADY KONKURSU – DZIAŁANIE 3.2.
KONKURS
charakter zamknięty;
jeden wnioskodawca – jeden projekt;
planowany termin rozpoczęcia naborów wniosków: listopad 2016 - styczeń 2017
anulowanie konkursu (awaria LSI, przyczyny losowe)
możliwość zapewnienia rezerwy finansowej (5% alokacji) na projekty wyłonione w procedurze odwoławczej;

możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na konkurs – po rozstrzygnięciu;

BENEFICJENCI: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
Zgodnie z definicją zawartą w Załączniku nr I do ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
 forma prawna zgodna z klasyfikacją PKD,
 wpis do KRS lub CEIDG,
które na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie prowadzą działalność gospodarczą.

UWAGA: Status przedsiębiorstwa jest badany na etapie oceny wniosków i poddawany ponownej weryfikacji na etapie podpisania umowy
o dofinansowanie. W przypadku zmian również w okresie realizacji i trwałości.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 3.2.
REGIONALNA POMOC INWESTYCYJNA
POZIOM WSPARCIA RPI:
do 45% wydatków kwalifikowalnych – MIKRO, MAŁE FIRMY
do 35% wydatków kwalifikowalnych – ŚREDNIE FIRMY
INWESTYCJE W:
 NOWE ŚRODKI TRWAŁE;
 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 3.2.
POZIOM WSPARCIA POMOC DE MINIMIS:
do 50% wydatków kwalifikowalnych - SEKTOR MŚP
KOSZTY:
 SZKOLEŃ;
 USŁUG DORADCZYCH;
 KOSZTY PROMOCJI PROJEKTU
Źródło: Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dn. 18 grudnia 2013r.

SKŁADANIE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE


za pomocą Wniosku Aplikacyjnego Przedsiębiorców (w LSI);



składany wyłącznie w wersji elektronicznej;



załączniki składane w formie elektronicznej.



wymagany podpis elektroniczny lub profil zaufany;



wniosek wypełniany w języku polskim.



o złożeniu decyduje wpływ podpisanego wniosku w formie elektronicznej.

UWAGA: sposób wypełniania wniosku określa załącznik 3 do Regulaminu konkursu. Instrukcja wypełniania
wniosku o dofinansowanie; Szczegółowe informacje dotyczące obsługi systemu LSI 2014 znajdują się pod
adresem: https://rpo.slaskie.pl/czytaj/lokalny_system_informatyczny_2014

Wniosek należy podpisać za pomocą:
a) bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem lub,
b) certyfikatu CC SEKAP, lub
c) profilu zaufanego ePUAP.
Uwaga: Wniosek musi zostać podpisany elektronicznie przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania
Wnioskodawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym oraz dokumentami potwierdzającymi statut przedsiębiorstwa.
Jako faktyczny termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu podpisanego wniosku w formie elektronicznej do IOK.
Potwierdzeniem złożenia wniosku jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO, w przypadku platformy SEKAP, które
Wnioskodawca znajdzie w dokumentach odebranych) lub Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia (UPP, w przypadku platformy
ePuap, które Wnioskodawca znajdzie w katalogu „Odebrane”).

Załączniki
1. Dokument potwierdzający formę prawną wnioskodawcy
2. Opinia o innowacyjności projektu
3. Zezwolenie na inwestycję
4. Kopie dokumentów finansowych za ostatnie 3 lata obrachunkowe
5. Uproszczony bilans oraz uproszczony rachunek wyników
6. Pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy, jeżeli w podpisany przez podmiot ubiegający się o wsparcie

(jeśli dotyczy);
7. Kopie dokumentów potwierdzających finansowanie projektu
8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis ( jeśli dotyczy)

9. Kopie zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis ( jeśli dotyczy)
10. Formularz pomocy publicznej
11. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej
12. Załączniki dotyczące ochrony środowiska:
a) formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach oraz raportem o
oddziaływaniu na środowiska
b) stosowny dokument potwierdzający, że dla danej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach: opinia lub decyzja
o umorzeniu postępowania (jeżeli dotyczy);
c) zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 (jeśli dotyczy).

Opinia o innowacji
Instytucja jest:
jednostką naukową w rozumieniu art. 2, pkt 9 z wyłączeniem lit.F ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. O zasadach finansowania nauki
(tekst jednolity: dz. U. Z 2014 r.Poz. 1620z późn. Zmianami) z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. Przepisy
wprowadzające ustawy reformujące system nauki (dz.U. Nr 96, poz. 620 z późn. Zm.), tj: jednostką naukową - prowadzącą w sposób
ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, taką jak:
a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni*,
b) placówki naukowe polskiej akademii nauk*,
c) instytuty badawcze*,
d) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów*,
e) polska akademia umiejętności*,
lub
centrum badawczo-rozwojowym w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. O niektórych formach wspierania działalności
innowacyjnej (tekst jednolity dz. U. Z 2014 r. Poz. 226z późn. Zmianami) z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (dz.U. Nr 96, poz. 620 z późn. Zm.)*;
Stowarzyszeniem naukowo-technicznym o zasięgu ogólnopolskim lub branżową izbę gospodarczą, których zakres działania jest
związany z inwestycją będącą przedmiotem wniosku*.
*Właściwe podkreślić

OCENA FORMALNA PROJEKTU








maksymalnie do 60 dni roboczych od zakończenia naboru;
prowadzona przez co najmniej 2 pracowników ŚCP;
zgodnie z kryteriami oceny projektów;
a) 0/1
b) weryfikacja braków formalnych i oczywistych omyłek.
możliwość 1-razowej poprawy – bez istotnej modyfikacji;
poprawa w formie elektronicznej;
termin poprawy: 7 dni od doręczenia wezwania

WYNIK OCENY FORMALNEJ

a) zakwalifikowania do dalszej oceny;
b) odrzucenia wniosku z powodu błędów formalnych.
UWAGA: odrzucenie wniosków bez załączników, z niewypełnionymi polami lub zawierających Informacje
uniemożliwiające identyfikację projektu lub Wnioskodawcy.

OCENA MERYTORYCZNA





maksymalnie do 60 dni roboczych;
na podstawie listy projektów po ocenie formalnej;
prowadzona przez min. 2 członków Komisji Oceny Projektów;
zakończenie pracy KOP następuje w momencie zakończenia oceny wszystkich projektów.

LISTA RANKINGOWA




projekty rekomendowane przez KOP do dofinansowania;
lista ułożona według liczby punktów na ocenie merytorycznej.

UWAGA: informacje nt wyników oceny przekazywane są za pośrednictwem systemu
elektronicznego. Należy zwrócić uwagę na zapewnienie funkcjonowania kanałów szybkiej
komunikacji.

Kwalifikowalność wydatków
pełny katalog wydatków kwalifikowalnych znajduje się w Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków
z EFRR w ramach RPO WSL 2014 - 2020
 Koszt nabycia nowego środka trwałego* – w tym m.in. koszty zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia,
transportu, opakowania, rozładunku, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego sprzętu, koszty szkolenia personelu, instruktażu)
pod warunkiem, że koszty te podnoszą wartość początkową zakupionego/wytworzonego środka trwałego, co ma odzwierciedlenie w
ewidencji środków trwałych,
*nowy środek trwały – fabrycznie nowy, wcześniej nieużytkowany (w szczególności nie był ujęty w ewidencji środków trwałych beneficjenta, sprzedawcy)

 Koszt nabycia wartości niematerialnych i prawnych
w szczególności zakup licencji i oprogramowania (w tym m.in.: koszty zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego
uruchomienia, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego oprogramowania, koszty szkolenia personelu, instruktażu) pod
warunkiem, że koszty te ujęte są w wartości początkowej zakupionej / wytworzonej wartości niematerialnej i prawnej w ewidencji
środków trwałych / wartości niematerialnych i prawnych beneficjenta; zakup wartości niematerialnych i prawnych dedykowanych
/wytworzonych bezpośrednio dla beneficjenta lub powszechnie niedostępnych, powinien być dokonany bezpośrednio od wytwórcy/
producenta lub wyłącznego/ autoryzowanego dystrybutora;

 Koszty nabycia nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w formie leasingu finansowego poniesione
w okresie realizacji projektu; kwalifikowalne są jedynie raty kapitałowe leasingu finansowego z obowiązkiem zakupu aktywów przez
beneficjenta po wygaśnięciu umowy leasingu;

ZASADY KONKURSU – DZIAŁANIE 3.2.
REALIZACJA PROJEKTU


rozpoczęcie realizacji po złożeniu wniosku;



realizacja projektu: n+2;



obowiązek zachowania trwałości projektu (3 lata);



realizacja na terenie Województwa Śląskiego;

UWAGA: rozpoczęcie realizacji projektu to rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub
pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub innych śr. trwałych/wartości
niematerialnych i prawnych lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna,
w zależności od tego co nastąpi najpierw.

ZASADY KONKURSU – DZIAŁANIE 3.2.


wkład finansowy wolny od pomocy publicznej w wysokości min. 25% kosztów kwalifikowalnych w przypadku udzielania

pomocy w oparciu o rozporządzenie RPI

Przykład:

ZASADY KONKURSU – DZIAŁANIE 3.2.
BRAK MOZLIWOŚCI DOFINANSOWANIA:


w postaci cross-finansingu oraz ryczałtu;



w postaci płatności zaliczkowych;



projektów realizowanych przed złożeniem wniosku;



projektów naruszających zasadę podwójnego finansowania;



działalności wykluczonych z możliwości otrzymania wsparcia
UWAGA: Definicje sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o wsparcie – Załącznik 6 do Regulaminu konkursu;



podmiotów znajdujących się w trudnej sytuacji lub w relacji powiązanej z przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji

UWAGA: art. 2 pkt 18 Rozporządzenia 651/2014;


brak możliwości podwyższania wartości dofinansowania wskazanej we wniosku.

Wydatki kwalifikowalne ponoszone zgodnie z rozporządzeniami dotyczącymi
pomocy de minimis (pomoc de minimis)*
 Koszty szkoleń – związane z realizacją projektu w tym m.in. szkolenia pracowników korzystających
z produktu projektu, szkolenia dla osób zaangażowanych we wdrażanie projektu, szkolenia dla użytkowników
oprogramowania i sprzętu – wydatki kwalifikowalne w wysokości do 5% wartości pozostałych rzeczywiście
poniesionych wydatków kwalifikowalnych nieobjętych limitami procentowymi,
 Warunkiem kwalifikowania powyższych wydatków jest ich poniesienie w okresie realizacji projektu,
natomiast rozliczenie może nastąpić jedynie w ramach wniosku o płatność końcową na podstawie rzeczywiście
poniesionych kosztów.

*Beneficjent nie może wnioskować ani otrzymać pomocy na wydatki objęte wyłącznie pomocą de minimis

Wydatki kwalifikowalne ponoszone zgodnie z rozporządzeniami
dotyczącymi pomocy de minimis (pomoc de minimis)*
 Koszty usług doradczych – w tym m.in. zakup usług doradczych związanych z zastosowaniem
i wykorzystaniem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych , usługi doradcze dotyczące
opracowania dokumentacji źródłowej / konstrukcyjnej nowego systemu, usługi doradcze związane
z planowanym wprowadzeniem produktów – wydatki kwalifikowalne w wysokości do 5% wartości
pozostałych rzeczywiście poniesionych wydatków kwalifikowalnych nieobjętych limitami procentowymi,
 Warunkiem kwalifikowania powyższych wydatków jest ich poniesienie w okresie realizacji projektu,
natomiast rozliczenie może nastąpić jedynie w ramach wniosku o płatność końcową na podstawie
rzeczywiście poniesionych kosztów.

*Beneficjent nie może wnioskować ani otrzymać pomocy na wydatki objęte wyłącznie pomocą de minimis

Wydatki kwalifikowalne ponoszone zgodnie z rozporządzeniami
dotyczącymi pomocy de minimis (pomoc de minimis)*
 Koszty promocji projektu z zastrzeżeniem, że zamieszczona treść będzie w całości dotyczyć efektu realizacji
projektu (publikacje w mediach, reklamy, out-door, koszty wynajęcia powierzchni wystawienniczej
bezpośrednio od organizatora imprezy targowej); warunkiem kwalifikowalności działań związanych z promocją
jest zamieszczenie na informacji o współfinansowaniu projektu zgodnie z Wytycznymi horyzontalnymi
w zakresie informacji i promocji – wydatki kwalifikowalne w wysokości do 10% wartości pozostałych
rzeczywiście poniesionych wydaktów kwalifikowalnych nieobjętych limitami procentowymi.
 Warunkiem kwalifikowania powyższych wydatków jest ich poniesienie w okresie realizacji projektu,
natomiast rozliczenie może nastąpić jedynie w ramach wniosku o płatność końcową na podstawie rzeczywiście
poniesionych kosztów.
*Beneficjent nie może wnioskować ani otrzymać pomocy na wydatki objęte wyłącznie pomocą de minimis

Wydatki niekwalifikowalne














wydatki poniesione przed złożeniem wniosku o dofinansowanie;
wydatki poniesione w formie gotówkowej, kompensaty,
leasing w formie operacyjnej, zwrotnej,
koszty leasingu finansowego niebędące ratami kapitałowymi,
wkład niepieniężny,
podatek VAT,
używane środki trwałe,
środki transportu,
zakup nieruchomości zabudowanej/niezabudowanej;
koszty robót budowlanych/zakup materiałów budowlanych,
dzierżawa / najem gruntów i budynków,
Wydatki poniesione w ramach cross- financingu,
wydatki poniesione niezgodnie z zasadą uczciwej konkurencji, Wytycznymi horyzontalnymi, niezgodne z zapisami umowy
o dofinansowanie, nieujęte we wniosku o dofinansowanie, z rachunku bankowego, którego posiadaczem nie jest
beneficjent,

UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ W KWESTIACH DOTYCZĄCYCH KONKURSU
z DZIAŁANIA 3.2
OSOBIŚCIE:
ul. Katowicka 47 (I piętro) Chorzów
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.
(uzgadnianie terminu spotkania: (32) 743 91 60
LISTOWNIE:
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów
TELEFONICZNIE:
tel.: (32) 743 91 71
fax: (32) 743 91 61
E-MAILOWO:
punkt.informacyjny@scp-slask.pl; scp@scp-slask.pl

Oś Priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka
Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach
Typ projektu:
- Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej
- Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach
W ramach działania zakłada się wsparcie dla projektów, których beneficjentem lub liderem konsorcjum/porozumienia jest
przedsiębiorstwo.
Typ beneficjenta: Przedsiębiorstwa
Wartość alokacji na działanie : 209 600 000 zł
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.
Min. wartość dofinansowania – 200 000,00 zł
Nabór wniosków przewidziany jest na maj – czerwiec 2016 r.

Oś Priorytetowa III Konkurencyjność MŚP
Działanie 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności
gospodarczej
Typ projektu:
Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych w procesach biznesowych przedsiębiorstw.
Typ beneficjenta: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
Wartość alokacji na działanie : 60 800 000 zł
Maksymalna wartość dla typu projektu:
Nie ustalono minimalnej wartości projektu z zaznaczeniem, że Wnioskodawca będzie mógł ubiegać się o minimalne wsparcie w
wysokości 50 000,00 PLN (wartość obowiązująca na etapie wnioskowania).
Nie ustalono maksymalnej wartości projektu. Jednakże w ramach przedmiotowego działania Beneficjent będzie mógł uzyskać wsparcie
maksymalnie w wysokości 500 000,00 PLN.
Nabór wniosków przewidziany jest na lipiec - sierpień 2016 r.

Oś Priorytetowa III Konkurencyjność MŚP
Działanie 3.4 Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania
przedsiębiorczości
Typ projektu:
Wkład programu w fundusze poręczeniowe, pożyczkowe oraz inne instrumenty finansowe wspierające MŚP na wolnym rynku.
Grupa docelowa: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
Wartość alokacji na działanie : 91 000 000 €
Maksymalna wartość dla typu projektu:
Nie ustalono minimalnej wartości projektu.
Nie ustalono maksymalnej wartości projektu.
Nabór wniosków ogłoszony będzie po wybraniu Operatora/ Operatorów środków w 2016 r.

Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii
i gospodarka niskoemisyjna
Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w mikro,
małych i średnich przedsiębiorstwach
Typ projektu:
Poprawa efektywności energetycznej w sektorze MŚP. Wspierane będą działania polegające na modernizacji energetycznej obiektu/
instalacji wraz z zastosowaniem instalacji do produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej ze źródeł odnawialnych - pod warunkiem, że
będzie ona wykorzystywana na potrzeby własne obiektu/instalacji podlegającego modernizacji energetycznej.
Typ beneficjenta: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
Wartość alokacji na działanie : 33 000 000 €
Maksymalna wartość dla typu projektu:
Nie ustalono minimalnej wartości projektu
Nie ustalono maksymalnej wartości projektu.
Nabór wniosków prawdopodobnie ogłoszony będzie po wyborze Operatora/Operatorów w 2016 r.

Oś Priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
Działanie 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw,
przedsiębiorców i ich pracowników – WUP oraz ZIT/RIT
Grupa docelowa:
- Pracownicy przedsiębiorstw sektora MŚP;
- Kadra zarządzająca przedsiębiorstwem sektora MŚP.
-

dostarczenie usług rozwojowych doradczych i szkoleniowych zgodnych z potrzebami przedsiębiorstwa, m.in. w zakresie:
•
wsparcia kapitałowego;
•
zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej;
•
budowania i rozwoju biznesu;
•
zarządzania strategicznego;
•
transferu i komercjalizacji wiedzy oraz ochrony własności przemysłowej;
•
rozwoju kwalifikacji pracowników, zgodnie z potrzebami pracodawców;
•
usług prawnych, marketingowych, organizacyjnych, ekonomiczno-finansowych.
•

Wartość alokacji: 95 928 141 Euro

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Hasło przewodnie POIR to wsparcie projektów od pomysłu do rynku.
Założeniem jest zapewnienie wsparcia na każdym etapie realizacji procesu powstawania innowacji: od fazy tworzenia się pomysłu,
poprzez etap prac badawczo-rozwojowych, przygotowanie prototypu, aż po komercjalizację wyników badań i ewentualną
internacjonalizację innowacyjnych rozwiązań.

Oś priorytetowa I
Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw
1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej
Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R
Projekty B+R realizowane w ramach programu sektorowego INNOLOT (zakończony)
Projekty B+R realizowane w ramach programu sektorowego INNOMED (zakończony)
Projekty B+R realizowane w ramach programu sektorowego INNOCHEM (zakończony )
Projekty B+R realizowane w ramach programu sektorowego INNOTEXTILE (planowany)
Projekty B+R realizowane w ramach programu sektorowego NNOSBZ (planowany)
Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych
1.3.2 Publiczno-prywatne wsparcie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych - BRIdge VC

1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez
Ogłoszenie konkursu dla MŚP
przedsiębiorstwa
1 marca 2016 r.
Typy projektów:
- badania przemysłowe i prace rozwojowe
- prace rozwojowe
Projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania.

nabór wniosków
4 kwietnia - 29 lipca 2016 r.
Ogłoszenie konkursu dla dużych firm :
II kwartał 2016
nabór wniosków: III kwartał 2016

Typ beneficjenta:
Konkurs jest skierowany wyłącznie do przedsiębiorców występujących samodzielnie - nie będą finansowane projekty realizowane
przez konsorcja z udziałem przedsiębiorców ani jednostki naukowej.
Warunkiem otrzymania przez przedsiębiorstwo inne niż MŚP wsparcia w konkursie jest wykazanie we wniosku o dofinansowanie
występowania (w trakcie realizacji projektu lub w okresie trwałości) efektu dyfuzji poprzez opis planowanej współpracy z MŚP,
organizacją pozarządową lub organizacją badawczą , w tym w zakresie działalności B+R związanej ściśle z realizowanym projektem.
Nie ma ograniczeń co do liczby złożonych wniosków przez jeden podmiot. Projekt który nie został zakwalifikowany do objęcia
wsparciem może zostać złożony ponownie po upływie 3 miesięcy od dnia opublikowania wyników poprzedniego naboru.
Wnioskodawca może rozpocząć realizację projektu w dniu następującym po dniu złożenia wniosku. W przypadku naruszenia tej
zasady wszystkie wydatki będą uznane z niekwalifikowalne.
Podmiot odpowiedzialny:
Narodowe Centrum Badan i Rozwoju http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/

Limity:
Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 2 mln PLN , dla woj. mazowieckiego 5 mln zł (decyduje obszar realizacji), 12 mln PLN
dla innych niż MŚP
Maksymalna wartość dofinansowania:
20 mln EUR – jeżeli koszty kwalifikowalne badań przemysłowych stanowią więcej niż połowę całkowitych kosztów kwalifikowalnych
projektu;
15 mln EUR – jeśli koszty kwalifikowane prac rozwojowych stanowią więcej niż połowę całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu
Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro
Maksymalna intensywność pomocy publicznej wynosi:
50% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku badań przemysłowych;
25% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku prac rozwojowych;
W przypadku badań przemysłowych i prac rozwojowych ulega zwiększeniu o:
10 punktów procentowych – w przypadku średnich przedsiębiorców; 20 punktów procentowych – w przypadku mikro- i małych
przedsiębiorców;
W przypadku badań przemysłowych i prac rozwojowych ulega zwiększeniu o:
15 punktów procentowych – jeżeli zostanie spełniony jeden z warunków:
a) projekt obejmuje skuteczną współpracę,
b) wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane,
do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych

Dodatkowe informacje:
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 (50% kosztów kwalifikowanych).
W ramach konkursu nie ma wymagań odnośnie minimalnego okresu funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku.
Prace przemysłowe i rozwojowe (lub tylko prace rozwojowe) powinny zostać podzielona na maksymalnie 4 etapy, z których co najmniej 1
musi dotyczyć prac rozwojowych

W ramach konkursu dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie projekty które przed rozpoczęciem realizacji cechuje co najmniej II poziom
gotowości technologicznej TRL.
Przedmiot projektu mus się wpisywać w Krajowe Inteligentne Specjalizacje
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/10888/Wykaz_Krajowych_Inteligentnych_Specjalizacji.pdf
Dofinansowanie może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się beneficjenta do wdrożenia wyników w okresie 3 lat od
zakończenia projektu:
- we własnej działalności lub
- poprzez udzielenie licencji innemu przedsiębiorcy lub
- poprzez sprzedaż praw do wyników badań.

1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej
/demonstracyjnej
Typy projektów:
Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują wyłącznie prace rozwojowe
z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej

Ogłoszenie konkursu
III kwartał 2016 r.
rozpoczęcie naboru:
IV kwartał 2016 r.

Typ beneficjenta:
Wsparcie otrzymać mogą wyłącznie przedsiębiorcy (MSP i duże) realizujący projekt samodzielnie.
Wnioskodawcą może być nowo założona spółka.
Wnioskodawca może złożyć w ramach konkursu tylko jeden wniosek. Złożenie większej liczby wniosków w konkursie będzie skutkowało
odrzuceniem wszystkich wniosków złożonych przez Wnioskodawcę.
Wnioskodawca może powierzyć realizację części prac w projekcie podwykonawcy.
Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć progów określonych w regulaminie konkursów (50%
wartości kosztów kwalifikowalnych)
Podmiot odpowiedzialny:
Narodowe Centrum Badan i Rozwoju http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie

Limity:
Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 5 mln PLN , 20 mln PLN dla innych niż MŚP
Maksymalna wartość dofinansowania:
Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro
Maksymalna intensywność pomocy publicznej wynosi:
45% kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małego przedsiębiorcy
35 % kosztów kwalifikowalnych dla średniego przedsiębiorcy
25% kosztów kwalifikowalnych dla dużego przedsiębiorcy
Wnioskodawca może otrzymać premię 15 punktów procentowych z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników projektu na podstawie
art. 25 ust. 6 lit. b lit. ii) rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

Dodatkowe informacje:
Ocena projektu obejmuje:
Ocenę formalną wniosku o dofinansowanie – I etap oceny;
Ocenę merytoryczną – II etap oceny;
Ocenę merytoryczną dokonywaną przez Panel ekspertów – III etapy oceny
Projekt jest kierowany do III etapu wyłącznie w przypadku gdy w II etapie spełni wszystkie kryteria dostępu oraz uzyska co najmniej 3
punkty w każdym z następujących kryteriów merytorycznych punktowanych:
•„Nowość rezultatów prac B+R”,
•„Zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu” oraz
•„Opłacalność wdrożenia”.
Pozytywna ocena przyznawana jest projektom posiadającym co najmniej VI poziom technologii, w ramach których istnieje funkcjonalny
prototyp, a w projekcie przewidziane jest osiągnięcie poziomu gotowości technologicznej TRL IX. .
Przedmiot projektu musi się wpisywać w Krajowe Inteligentne Specjalizacje
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/10888/Wykaz_Krajowych_Inteligentnych_Specjalizacji.pdf

Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R
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.

Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów które obejmują badania przemysłowe i prace
rozwojowe lub prace rozwojowe.
Wsparcie kierowane jest na projekty wpisujące się w Krajową Inteligentną Specjalizację, w tym nowe
specjalizacje wynikające z procesu przedsiębiorczego odkrywania.
Podmiot odpowiedzialny:
Narodowe Centrum Badan i Rozwoju http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie

Program sektorowy INNOLOT
Program realizuje nadrzędny cel sformułowany w Strategii Badawczej Przemysłu Lotniczego jakim jest oparcie rozwoju
Lotnictwa w Polsce o krajowy sektor badawczy, przy jednoczesnym podniesieniu właściwych kompetencji tego sektora do
poziomu światowego.
Główne obszary tematyczne:
1) Innowacyjny System Napędowy,
2) Innowacyjny Śmigłowiec/Wiropłat,
3) Innowacyjny Samolot,
4) Mały Bezzałogowy Statek Powietrzny
5) Inne
Dwie grupy programowe – II konkurs:
Grupa A: dofinansowanie 10 -50 mln zł (300 mln zł), projekty 5 letnie,
Grupa B: dofinansowanie 1-7,5 mln zł (100 mln zł), projekty 4 letnie, MŚP lub konsorcjum z liderem MŚP
W drugim konkursie (do 7 lipca2015) w grupie A wpłynęło 14 wniosków, rekomendowano do dalszej oceny 7 wniosków o
łącznej wartości 614 760 ml zł, w grupie B wpłynęło 15 wniosków, rekomendowano do dalszej oceny 11 wniosków o
łącznej wartości 91 538 mln zł

Program sektorowy INNOMED
Program jest skierowany do podmiotów podejmujących działania badawcze i prace przygotowawcze do wdrożenia wyników badań,
ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii w zakresie:
- poszukiwania nowych leków innowacyjnych;
- rozwoju innowacyjnych leków i terapii;
- personalizacji terapii i prewencji
- innowacyjnych technologii produkcji leków generycznych
Obszary tematyczne:
1. technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne w onkologii (obszar obejmuje badania do fazy przedklinicznej
włącznie)
2. diagnostyka i terapia, w tym terapia sperso- nalizowana w chorobach nowotworowych
3. wytwarzanie produktów leczniczych do zastosowań w onkologii
W drugim konkursie płynęło 18 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 97 629 810,58 zł.
W wyniku oceny panelowej (II etap oceny merytorycznej) 9 projektów zostało ocenionych pozytywnie. Łączna kwota
dofinansowania projektów zakwalifikowanych do dofinansowania to 57 608 374,46 zł

Program sektorowy INNOCHEM
ma na celu poprawę pozycji konkurencyjnej na rynkach światowych polskiego sektora chemicznego poprzez wzmocnienie zdolności
do generowania innowacyjnych rozwiązań we współpracy z sektorem nauki w perspektywie roku 2023
Obszary tematyczne:
1)
2)
3)
4)
5)

Pozyskiwania surowca;
Wytwarzania produktów podstawowych;
Wytwarzania produktów specjalistycznych;
Nowych technologii;
Obszarów horyzontalnych (optymalizacja prowadzonych procesów, niskoemisyjne technologie wytwórcze).

Limity:
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 1 mln PLN.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 20 mln PLN.
Okres realizacji projektu nie może przekraczać 3 lat.
Przedsiębiorca może powierzyć realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie
podwykonawstwa nie może przekroczyć:
60% wartości kosztów kwalifikowalnych – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorcę;
50% wartości kosztów kwalifikowalnych – w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum przedsiębiorstw.

Planowane konkursy:
1. Program sektorowy INNOTEXTILE:
Program sektorowy INNOTEXTILE ma na celu finansowanie badań przemysłowych
oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla przemysłu włókienniczego.
Jest on rezultatem pozytywnie ocenionego studium wykonalności programu sektorowego
INNOTEXTILE, złożonego do NCBR przez Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego „PIOT”.

2. Program sektorowy INNOSBZ
Program sektorowy INNOSBZ – systemy bezzałogowe, jest rezultatem pozytywnie ocenionego programu
sektorowego, złożonego przez Polską Platformę Technologiczną Systemów Bezzałogowych

ogłoszenie konkursu
15 marca 2016 r.
nabór wniosków.:
III kw. 2016 r.

ogłoszenie konkursu
II kwartał 2016 r.
nabór wniosków.:
II- III kw. 2016 r.

Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych
1.3.2 Publiczno-prywatne wsparcie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych - BRIdge VC
Wsparcie dla przedsiębiorstw znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju i prowadzących prace B+R w obszarze
zaawansowanych technologii.

Celem poddziałania jest rozwój publiczno-prywatnych form finansowania, nakierowanych na wspieranie komercjalizacji
projektów badawczo-rozwojowych w fazie pre-inkubacji, inkubacji i akceleracji.
W ramach instrumentu wybrany zostanie podmiot zarządzający, który utworzy fundusz funduszy, zasilony środkami POIR
przekazanymi przez NCBR oraz środkami inwestorów prywatnych. Następnie zarządzający funduszem funduszy dokona wyboru
funduszy venture capital, których zadaniem będzie dokonywanie bezpośrednich inwestycji w innowacyjne spółki realizujące
projekty B+R, wychodzące z fazy seed i poszukujące kolejnych rund finansowania.
Fundusze venture capital zostaną zasilone środkami przekazanymi przez fundusz funduszy, jak również środkami inwestorów
prywatnych.
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Oś Priorytetowa II. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do
prowadzenia działalności B+R+I

Oś Priorytetowa II. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do
prowadzenia działalności B+R+I
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.

Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
W ramach działania 2.1 POIR pomoc może być udzielona na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych
poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę. Przez niezbędną infrastrukturę rozumie się
niezbędne wydatki dotyczące tworzenia lub rozwijania działalności B+R związane z zakupem lub wytworzeniem środka trwałego w
postaci budowli i budynków, pod warunkiem, że ich nabycie pozostaje w bezpośrednim związku z celami projektu objętego
wsparciem, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Do konkursu w ramach działania 2.1 PO IR, mogą przystąpić:
- mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy spełniający kryteria określone w Załączniku nr I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014
oraz
-przedsiębiorcy inni niż mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa.

Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów dla niniejszej rundy aplikacyjnej wynosi 1 000 000 000 zł,
w tym 89 000 000,00 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim oraz 911 000 000,00 zł dla projektów
zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie.
Instytucja organizująca konkurs
Ministerstwo Rozwoju
Departament Wdrażania Programów Operacyjnych
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

Planowany termin składania wniosków
01.03.2016 do 29.04.2016
01.09.2016 do 31.10.2016

Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
Zasady finansowania projektów
Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie wynosi 2 mln PLN.
Dofinansowanie w ramach działania 2.1 PO IR stanowi:
w zakresie infrastruktury – regionalną pomoc inwestycyjną udzielaną zgodnie z art. 14 Rozporządzenia 651/2014 oraz zgodnie z § 3
i § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014 – 2020;
Maksymalna intensywność wsparcia wynosi 70% wartości kosztów kwalifikowanych w zależności od statusu przedsiębiorstwa i
miejsca lokalizacji inwestycji.
w zakresie prac rozwojowych – pomoc na projekty badawczo-rozwojowe udzielane zgodnie z art. 25 Rozporządzenia 651/2014;
Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 45% wartości kosztów kwalifikowanych w przypadku mikro- lub małego
przedsiębiorcy, 35% w przypadku średniego przedsiębiorcy, 25% w przypadku innego niż mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo.
pomoc de minimis – udzielaną zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013;
Maksymalna wartość dofinansowanie w ramach danej pomocy w okresie bieżącego roku i dwóch poprzednich lat podatkowych wraz
z pomocą, o którą Wnioskodawca się ubiega nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200.000 euro, a w przypadku
przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze drogowego transportu towarów - 100.000 euro. Ponadto, maksymalna
intensywność dofinansowania wynosi 45% wartości kosztów kwalifikowanych w przypadku mikro- lub małego przedsiębiorcy, 35% w
przypadku średniego przedsiębiorcy, 25% w przypadku innego niż mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa.

Działanie 2.2 Otwarte innowacje - wspieranie transferu technologii
Cele szczegółowe działania
I komponent
W ramach I komponentu podjęte zostaną działania ukierunkowane na zbudowanie systemu wsparcia procesu transferu technologii,
budowania modelu otwartych innowacji, zorientowanego na pozyskiwanie technologii od partnerów zewnętrznych oraz
udostępnianie posiadanych przez przedsiębiorstwa zasobów stanowiących własność intelektualną wybranym kontrahentom.
W budowanym w ramach projektu systemie podjęte będą w szczególności następujące inicjatywy:
• skatalogowanie dostępnych zasobów technologicznych pochodzących w szczególności od dużych przedsiębiorstw, jednostek
naukowych, instytutów naukowo - badawczych oraz przedsiębiorstw z sektora MŚP (w tym znajdujących się w fazie start-up);
• skatalogowanie portfeli potrzeb związanych z poszukiwanymi technologami pochodzącymi od przedsiębiorstw (w tym przede
wszystkim z sektora mikro, małych i średnich) oraz partnerów społeczno - gospodarczych, przedsiębiorstw społecznych,
organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.);
• podejmowanie działań doradczych zorientowanych na pomoc przedsiębiorcom w doborze odpowiedniej dla ich potrzeb
technologii oraz animujących powstawanie transakcji między dawcą a biorcą;
• zbudowanie bazy technologii, ekspertów oraz obejmującej portfele potrzeb;
• budowanie wiedzy oraz promocja modelu otwartych innowacji, prezentowanie dobrych praktyk wśród przedsiębiorców;
• wsparcie finansowe projektów końcowych odbiorców (przedsiębiorców z sektora MŚP),obejmujących zakup licencji lub prawa
własności do technologii (w rozumieniu wartości niematerialnych i prawnych) oraz usługi doradcze przygotowujące
przedsiębiorców do transakcji transferu technologii.

Działanie 2.2 Otwarte innowacje - wspieranie transferu technologii
Cele szczegółowe działania
II komponent
W ramach działania przewiduje się także utworzenie instrumentu finansowego, który zapewni dostęp do kapitału dla
przedsiębiorstw sektora MŚP, realizujących inwestycje rozwojowe w oparciu o pozyskaną własność intelektualną. Planowany jest
wybór funduszu VC, który będzie dokonywał inwestycji w modelu koinwestycyjnym, np. z partnerem branżowym.
Typy projektów
I komponent:
budowanie kompleksowego systemu wsparcia procesu transferu technologii do przedsiębiorstw w formule otwartych innowacji,
II komponent:
Dokapitalizowanie funduszu venture capital, wspierającego inwestycje rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, oparte
o zastosowania technologii (przede wszystkim pozyskanych w ramach I komponentu działania lub w modelu zgodnym z interwencją
realizowaną w ramach I komponentu) pozyskanych w formule otwartych innowacji.

Działanie 2.2 Otwarte innowacje - wspieranie transferu technologii
Typ beneficjenta
I komponent: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
II komponent: podmiot wdrażający instrument finansowy.
Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
Instytucja pośrednicząca
Minister właściwy do spraw gospodarki-obsługiwany przez właściwą komórkę organizacyjną (departament).

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.
Typy projektów
Usługi proinnowacyjne (powiązane z aktywnością badawczo-rozwojową lub innowacyjną), świadczone przez akredytowane
instytucje otoczenia biznesu
Typ beneficjenta
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
Instytucja wdrażająca
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Planowany termin składania wniosków
18.01.2016 do 18.03.2016
09.2016 do 02.2017

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
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 Działania 2.3 Poddziałania 2.3.2 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od
wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego
projektu wzorniczego.

Projekty mogą dodatkowo obejmować zakup od wykonawcy usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, o ile będzie
towarzyszyła usłudze, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Usługa dotycząca innowacji nietechnologicznej nie może
przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu.
Kosztem kwalifikowalnym projektu jest także koszt materiałów pod warunkiem, że są niezbędne do realizacji usługi, polegającej na
opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.
Koszt materiałów nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu.
Wykonawcą usług, o których mowa powyżej, mogą być jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia
2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r., poz. 1620, z późn. zm.), posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej oraz przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:
1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi: 4 484 000,00zł.
2) zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi: 41 616 000,00 zł.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 60 000,00 zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 400 000,00 zł.
Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:
1) 80% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku mikro lub małego przedsiębiorcy,
2) 70% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku średniego przedsiębiorcy.
Pomoc w ramach konkursu jest udzielana w ramach pomocy de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr
1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP
Typy projektów
Usługi badawczo-rozwojowe polegające na opracowaniu:
a)nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, nowej lub znacząco ulepszonej technologii produkcji, nowego projektu wzorniczego;
b)nowej lub znacząco ulepszonej usługi.
Usługi mogą dotyczyć innowacji nietechnologicznych, w tym nowych modeli biznesowych, jeśli będą towarzyszyły usłudze, o której
mowa w pkt a) lub b) powyżej.
Typ beneficjenta
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
Instytucja wdrażająca
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Planowany termin składania wniosków
06.06.2016 do 30.01.2017

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych
Dofinansowanie przeznaczone jest dla projektów dotyczących kompleksowych usług, w tym usług doradczych, wspierających
wprowadzanie na rynki zagraniczne oferty klastra i/lub jego członków, ze szczególnym uwzględnieniem produktów zaawansowanych
technologicznie.
Dofinansowanie będzie mógł uzyskać Koordynator Krajowego Klastra Kluczowego w odniesieniu do:
(1) kosztów na zapewnienie organizacji usług w zakresie internacjonalizacji, w ramach których udziela pomocy de minimis członkom
Krajowych Klastrów Kluczowych:
a) wspomagających internacjonalizację oferty klastra (wspierających dostosowanie i wprowadzanie na rynki zagraniczne lub
wzmocnienie na rynkach zagranicznych oferty/produktów klastra i/lub jego członków, ze szczególnym uwzględnieniem produktów
zaawansowanych technologicznie);
b) związanych z aktywizacją członków klastra w obszarze internacjonalizacji, tworzeniem sieci kontaktów, wymianą wiedzy z
partnerami zagranicznymi, współpracą międzynarodową, zwiększeniem widoczności klastra na rynkach międzynarodowych.
(2) kosztów personelu i administracji koordynatora klastra dotyczących:
a) aktywizacji klastra w celu ułatwienia współpracy, dzielenia się informacjami oraz świadczenia lub kierowania specjalistycznych i
dopasowanych usług wsparcia dla biznesu;
b) marketingu klastra w celu zwiększenia udziału nowych przedsiębiorstw lub organizacji oraz zwiększenia rozpoznawalności klastra;
c) zarządzania zapleczem klastra, organizacji programów szkoleniowych, warsztatów i konferencji w celu wsparcia dzielenia się
wiedzą, tworzenia sieci kontaktów i współpracy transnarodowej.

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:
1)zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 3 988 000,00 zł
2)zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 37 012 000,00 zł.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 500 000,00 zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 6 000 000,00 zł.
Maksymalna intensywność dofinansowania kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy operacyjnej dla koordynatora klastra
wynosi do 50% łącznych kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna intensywność dofinansowania kosztów kwalifikowalnych usług objętych pomocą de minimis wynosi:
1) do 80% łącznych kosztów kwalifikowalnych usług dla członków klastra będących mikro- i małymi przedsiębiorcami;
2) do 70% łącznych kosztów kwalifikowalnych usług dla członków klastra będących średnimi przedsiębiorcami;
3) do 50% łącznych kosztów kwalifikowalnych usług dla członków klastra będących przedsiębiorcami innymi niż MŚP.

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych
Typy projektów
Usługi skierowane do członków Krajowych Klastrów Kluczowych:
a) wspomagające internacjonalizację oferty klastra (wspierające dostosowanie i wprowadzanie na rynki zagraniczne lub
wzmocnienie na rynkach zagranicznych oferty/produktów klastra i/lub jego członków, ze szczególnym uwzględnieniem
produktów zaawansowanych technologicznie);
b) związane z aktywizacją członków klastra w obszarze internacjonalizacji, tworzeniem sieci kontaktów, wymianą wiedzy z
partnerami zagranicznymi, współpracą międzynarodową, zwiększeniem widoczności klastra na rynkach międzynarodowych.
Typ beneficjenta
- koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych
- członkowie Krajowych Klastrów Kluczowych
Instytucja wdrażająca
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Planowany termin składania wniosków
30.11.2015 do 09.12.2016

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
2.3.4 Ochrona własności przemysłowej
Dofinansowanie przeznaczone jest dla projektów dotyczących uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym,
regionalnym, unijnym lub międzynarodowym, z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony
wyłącznie na terytorium Polski i jej realizacji.

Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące:
- uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji
wzorów przemysłowych) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi
doradczej
albo
- realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu
broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z
rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z
rejestracji wzoru przemysłowego.

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
2.3.4 Ochrona własności przemysłowej
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:
1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 4 440 000,00 zł
2) zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 45 560 000,00 zł.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 000 000 zł.
Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.
Typ beneficjenta
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
Instytucja wdrażająca
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Planowany termin składania wniosków
22.10.2015 do 31.03.2016
18.07.2016 do 20.01.2017

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
• 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 3 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

Utworzenie i zasilenie funduszu funduszy, realizującego inwestycje w instrumenty kapitałowe i quasi-kapitałowe funduszy venture capital,
w celu inwestowania w MŚP, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw innowacyjnych oraz prowadzących działalność B+R.
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

Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand
Celem realizacji poddziałania jest udzielenie wsparcia przedsiębiorcom uczestniczącym w branżowych programach promocji oraz programach
promocji o charakterze ogólnym. Poddziałanie ukierunkowane jest na promowanie polskich marek produktowych poprzez Markę Polskiej
Gospodarki przy zaangażowaniu przedsiębiorstw:
- posiadających innowacyjny produkt/usługę (markę produktową, która ma szanse stać się marką globalną, rozpoznawalną na rynkach
zagranicznych),
- prowadzących działalność eksportową,
- prowadzących samodzielną działalność badawczo-rozwojową, lub które zakupiły/wdrożyły odpowiednie rozwiązania innowacyjne.

Ogólne założenia:
- kontynuacja wspierania MSP w zakresie internacjonalizacji względem wdrażanych przez PARP i Ministerstwo Gospodarki w latach 2007-2013:
działania 6.1 PO IG i poddziałania 6.5.2 PO IG;
- brak konieczności posiadania Planu Rozwoju Eksportu;
- wsparcie skierowane zarówno dla początkujących eksporterów, jak i przedsiębiorstw z wieloletnią tradycją w tym obszarze;
- określony katalog imprez wystawowych (branżowych i ogólnych).

Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

•

Typ Beneficjenta: MSP

•

Wsparcie: do 85% maksymalnie w zależności od statusu przedsiębiorstwa oraz rodzaju kosztów (szczegóły na etapie
ogłoszenia o konkursie).

•

Poziom dofinansowania:
85% w przypadku mikroprzedsiębiorstw
75% w przypadku małych przedsiębiorstw
60% w przypadku średnich przedsiębiorstw

•

Minimalna wartość projektu – brak

•

Maksymalna wartość projektu – 1 000 000 PLN

Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

•

Rodzaje kosztów podlegających dofinansowaniu:
1. Wydatek wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego (pomoc publiczna do 50%)
2. Pozostałe wydatki objęte są pomocą de minimis tj.:
- delegacji i zakwaterowania pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach i misjach gospodarczych;
- transportu i ubezpieczenia w związku z udziałem w targach;
- opłaty rejestracyjnej, w tym rezerwacji miejsca wystawowego na targach;
- wpisu do katalogu targowego;
- udziału w seminariach, kongresach i konferencjach;
- informacyjno-promocyjne projektu

•

Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków oraz przyjmowanie protestów: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

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 3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka

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

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

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.

10 mln PLN
PARP www.parp.gov.pl

Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1
Badania na rynek

ogłoszenie konkursu
27 kwietnia 2016r.
rozpoczęcie naboru wniosków
1 czerwca 2016r..
zakończenie naboru wniosków
31 sierpnia 2016r.

Poddziałanie 3.2.2
Kredyt na innowacje technologiczne

ogłoszenie konkursu
1 czerwca 2016r.
rozpoczęcie naboru wniosków
Lipiec 2016r.
zakończenie naboru wniosków
Wrzesień 2016r.

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.

Wsparcie projektów polegających na wdrażaniu innowacji o
charakterze technologicznym.

1 000 mln PLN

500 mln PLN

PARP www.parp.gov.pl

BGK www.bgk.pl

Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacja innowacyjnych przedsiębiorstw

Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w
promocji marek produktowych – Go to
Brand

ogłoszenie konkursu 16 maja 2016 r.
rozpoczęcie naboru wniosków 24 czerwca 2016 r.
zakończenie naboru wniosków 5 sierpnia 2016
ogłoszenie konkursu październik 2016 r.
rozpoczęcie naboru wniosków listopad 2016 r.
zakończenie naboru wniosków grudzień 2016 r.

Wsparcie przedsiębiorców uczestniczących w branżowych
programach promocji oraz programach promocji o charakterze
ogólnym.

100 mln
PARP www.parp.gov.pl
200 mln

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
na lata 2014 – 2020
Oś priorytetowa IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
Działanie 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe
Działanie 4.2: Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki;
Działanie 4.3: Międzynarodowe Agendy Badawcze;
Działanie 4.4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R

Oś priorytetowa IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
Cele szczegółowe osi priorytetowej:
Zwiększony poziom rynkowego wykorzystania wyników badań naukowych
Działania: 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe

Wsparcie obejmuje projekty polegające na prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych,
realizowane przez konsorcja naukowe i naukowo-przemysłowe.
Poddziałanie 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki - celem poddziałania jest ukierunkowanie
aktywności jednostek naukowych na realizację prac badawczo-rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi,
których potrzeba przeprowadzenia została zdefiniowana przez konkretnych przedsiębiorców
Poddziałanie 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze - (RANB) umożliwią zapewnienie właściwej
koordynacji i synergii w zakresie prowadzenia prac B+R wpisujących się w regionalne inteligentne specjalizacje.
Poddziałanie 4.1.3 Programy badawcze wirtualnych instytutów - ma na celu przezwyciężenie problemów
związanych z niską efektywnością transferu wyników badań naukowych do gospodarki, jak i ograniczeń związanych
z rozproszeniem najlepszych zespołów badawczych w Polsce.
Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne - celem interwencji jest znaczące zwiększenie skali wykorzystania
nowych rozwiązań technologicznych niezbędnych dla rozwoju przedsiębiorstw oraz poprawy ich pozycji
konkurencyjnej.

Oś priorytetowa IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
Typy projektów:
Poddziałanie 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki:
- badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe związane z rozwiązaniem problemu technologicznego
zgłoszonego przez przedsiębiorcę;

Poddziałanie 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze:
- badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe, wpisujące się w regionalne agendy naukowo-badawcze;
Poddziałanie 4.1.3 Programy badawcze wirtualnych instytutów:
- badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe prowadzone w ramach Wirtualnych Instytutów Badawczych,
- zarządzanie własnością intelektualną oraz komercjalizacją wyników badań;
Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne:
- badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe, realizowane przez jednostki naukowe we współpracy
z konkretnym przedsiębiorcą/przedsiębiorcami;

Oś priorytetowa IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
Typy beneficjenta:
Poddziałanie 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki:
-konsorcjum jednostek naukowych lub konsorcjum z udziałem przedsiębiorstw i jednostek naukowych;
Poddziałanie 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze:
- konsorcjum z udziałem przedsiębiorców i jednostek naukowych, w których liderem jest jednostka naukowa;
Poddziałanie 4.1.3 Programy badawcze wirtualnych instytutów:
- beneficjent projektu grantowego, wybrany w trybie konkursowym;

Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne:
- konsorcjum złożone z nie więcej niż 5 podmiotów: jednostek naukowych i przedsiębiorców, w którym liczba
przedsiębiorców stanowi co najmniej 50% liczby wszystkich członków konsorcjum;

Oś priorytetowa IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
Grupa docelowa:
Poddziałanie 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki:
-jednostki naukowe; - przedsiębiorstwa;
Poddziałanie 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze:
-jednostki naukowe; - przedsiębiorstwa
- organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.);
Poddziałanie 4.1.3 Programy badawcze wirtualnych instytutów:
- jednostki naukowe lub spółki, których nadrzędnym celem jest komercjalizacja badań naukowych,
naukowcy, studenci;
Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne:
-przedsiębiorstwa; - jednostki naukowe;

Oś priorytetowa IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych
na poziomie projektu:
Poddziałanie 4.1.1 , Poddziałanie 4.1.2 i Poddziałanie 4.1.4:
Max. 100% w przypadku jednostek naukowych, oraz max. 25% - 80% (zgodnie z
możliwą do przyznania intensywnością pomocy) w przypadku przedsiębiorstw.

Poddziałanie 4.1.3 :
Max. 100%

Oś priorytetowa IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego

Maksymalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków
kwalifikowalnych :
Poddziałanie 4.1.1 , Poddziałanie 4.1.2 i Poddziałanie 4.1.4:
Min. 0% w przypadku jednostek naukowych, oraz min. 20%-75% (zgodnie z możliwą do
przyznania intensywnością pomocy) w przypadku przedsiębiorstw.

Poddziałanie 4.1.3 :
Min. 0%

Oś priorytetowa IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN):

Poddziałanie 4.1.1:
Minimalna wartość projektu: 5 mln PLN.
Maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć wartości, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt
i lit (ii) oraz (iii) rozporządzenia 651/2014 (badania przemysłowe: 20 mln EUR dla
przedsiębiorstwa; eksperymentalne prace rozwojowe: 15 mln EUR dla przedsiębiorstwa)

Poddziałanie 4.1.2 i Poddziałanie 4.1.4:
Minimalna wartość projektu: 2 mln PLN.
Maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć wartości, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt
i lit (ii) oraz (iii) rozporządzenia 651/2014.

Poddziałanie 4.1.3 :
Minimalna wartość projektu: 100 mln PLN.
Maksymalna wartość projektu: 50 mln euro.
Nie przewiduje się finansowania dużych projektów w rozumieniu art. 100 rozporządzenia
1303/2013.

Oś priorytetowa IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego

Instytucja organizująca konkurs: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Nabory:
Poddziałanie 4.1.1
ogłoszenie konkursów: II/III/IV kw. 2016
rozpoczęcie naborów wniosków: II/III/IV kw. 2016
zakończenie naborów wniosków: II/III/IV kw. 2016

Poddziałanie 4.1.3
ogłoszenie konkursu: III kwartał 2016 r.
rozpoczęcie naboru wniosków: IV kwartał 2016 r.
zakończenie naboru wniosków: IV kwartał 2016 r.

Poddziałania 4.1.2
ogłoszenie konkursu: III kwartał 2016 r.
rozpoczęcie naboru wniosków: IV kwartał 2016 r.
zakończenie naboru wniosków: IV kwartał 2016 r.

Poddziałanie 4.1.4
ogłoszenie konkursu: III kwartał 2016 r.
rozpoczęcie naboru wniosków: IV kwartał 2016 r.
zakończenie naboru wniosków: IV kwartał 2016 r.

Oś priorytetowa IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
Działanie 4.2: Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki;
Celem instrumentu jest wsparcie wybranych projektów dużej, strategicznej infrastruktury
badawczej, o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym, znajdujących się na
Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej oraz zapewnienie skutecznego dostępu do
tej infrastruktury dla przedsiębiorców i innych zainteresowanych podmiotów.
Realizowane projekty nie mogą powielać istniejących zasobów oraz powinny uzupełniać
wcześniej wytworzoną infrastrukturę badawczo-rozwojową. Warunkiem uzyskania wsparcia
będzie przedstawienie w szczególności: agendy badawczej, która wpisuje się w Krajową
Inteligentną Specjalizację oraz planu dotyczącego wykorzystania infrastruktury B+R po
zakończeniu projektu i planu pokrywania kosztów utrzymania infrastruktury.

Oś priorytetowa IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
Działanie 4.2: Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki;
Typy projektów:
Utworzenie lub rozwój infrastruktury B+R
Typ beneficjenta:
 jednostka naukowa w rozumieniu art. 2 ust. 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach
finansowania nauki;
 konsorcja jednostek naukowych;
 uczelnia,
 konsorcja uczelni,
 konsorcja jednostek naukowych i przedsiębiorstw,
 konsorcja uczelni (w tym spółek celowych uczelni) i przedsiębiorstw.

Grupa docelowa:
 jednostki naukowe
 uczelnie
 przedsiębiorstwa

Oś priorytetowa IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
Działanie 4.2: Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki;
Pomoc publiczna i pomoc de minimis:
Zgodnie z art. 26 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu
art. 107 i 108 Traktatu. (Intensywność pomocy nie przekracza 50 % kosztów
kwalifikowalnych.)

Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN): 30 mln PLN;

Oś priorytetowa IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
Działanie 4.2: Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki;
Instytucja organizująca konkurs:
Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy
Nabór:
•ogłoszenie konkursu: 30 czerwca 2015 r.
•rozpoczęcie naboru wniosków: 1 października 2015 r.
•zakończenie naboru wniosków: 31 marca 2016 r.

Oś priorytetowa IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
Działanie 4.4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R
Celem działania jest zapewnienie kadr na potrzeby innowacyjnego przemysłu i zespołów naukowych
realizujących prace B+R, które posiadają przełomowy charakter oraz istotne znaczenie dla gospodarki lub
rozwiązywania kluczowych problemów społecznych.
Wsparcie ma kompleksowy charakter i dotyczy projektów naukowych realizowanych przez naukowców
zatrudnionych w przedsiębiorstwach bądź prowadzących badania naukowe związane z potrzebami
przedsiębiorstw i wyzwań stojących przed społeczeństwem (np. zdrowie, bezpieczeństwo). Wsparcie
kierowane
jest
na
projekty
wpisujące
się
w
Krajową
Inteligentną
Specjalizację
W ramach działania realizowane jest także wsparcie w zakresie podnoszenia kompetencji naukowców
i pracowników przedsiębiorstw w obszarze zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji wyników
badań naukowych i prac rozwojowych, a także wsparcie naukowców (poprzez uczelniane CTT i spółki celowe)
w zakresie komercjalizacji wyników ich badań naukowych.

Oś priorytetowa IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
Działanie 4.4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R
Typy projektów:
Projekty wybrane w trybie pozakonkursowym zapewniające wsparcie:
 projektów zespołowych prowadzonych przez wybitnych uczonych z całego świata w jednostkach naukowych
lub przedsiębiorstwach pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera
zagranicznego;
 projektów badawczych realizowanych w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce;
 projektów zespołowych prowadzonych pod kierunkiem naukowca posiadającego wybitne doświadczenie we
współpracy z gospodarką, z udziałem studentów, doktorantów i młodych doktorów, prowadzonych
w zakresie rozwoju technologii lub świadczenia usług badawczych dla przedsiębiorstw
 projekty uczelnianych CTT i spółek celowych ukierunkowane na wsparcie komercjalizacji wyników badań
naukowych ich pracowników i doktorantów oraz zarządzanie spółkami wykorzystującymi wyniki tych badań
(spin-off, spin-out), rozwój umiejętności w zakresie zarządzania badaniami naukowymi, współpracy z
przedsiębiorstwami lub w zakresie najnowszych osiągnięć naukowych oraz komercjalizacji wyników prac B+R,
 staży pracowników przedsiębiorstw w zagranicznych przedsiębiorstwach lub renomowanych organizacjach
badawczych w zakresie zarządzania badaniami i komercjalizacją ich wyników.

Oś priorytetowa IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
Działanie 4.4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R
Typ beneficjenta:
Podmiot publiczny lub państwowa osoba prawna, wykazujący się odpowiednim potencjałem
technicznym i merytorycznym oraz doświadczeniem, odpowiadający 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

Grupa docelowa:







jednostki naukowe,
przedsiębiorcy,
naukowcy,
studenci,
doktoranci,
uczelniane CTT i spółki celowe.

Oś priorytetowa IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
Działanie 4.4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R
Pomoc publiczna i pomoc de minimis:
Pomoc publiczna nie występuje na poziomie beneficjenta
Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie
projektu – Max - 100%;

Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych – 0%

Projekty pozakonkursowe

Program Operacyjny
Wiedza
Edukacja i Rozwój

Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku

Typy przedsięwzięć:
1. Działania szkoleniowe i/lub doradcze skierowane do przedstawicieli MMŚP w zakresie:
a) funkcjonowania na rynku zamówień publicznych
b) wdrażania strategii wejścia na zagraniczne rynki zamówień publicznych (działanie realizowane w wiązce projektowej z PI
11i - działania skierowane do przedstawicieli administracji publicznej)
2. Działania szkoleniowe i/lub doradcze skierowane do przedstawicieli MMŚP w zakresie:
a) zasad realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno – prywatnego
b) przygotowania oferty do przedsięwzięcia realizowanego w formule partnerstwa publiczno – prywatnego oraz procesu
negocjacji (działanie realizowane w wiązce projektowej z PI 11i - działania skierowane do przedstawicieli administracji
publicznej)
Instytucja Ogłaszająca konkurs: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Alokacja na działanie: 55 651 107 EURO, w tym wkład UE 46 905 041 EURO
Harmonogram naboru wniosków :
Dla typu nr 1 - marzec 2016 r. , dla typu 2 – sierpień 2016r.
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/12484/Harmonogram_naborow_wnioskow_w_Programie_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_na_2016_rok.pdf

Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej
Typy przedsięwzięć:
1. Wyposażenie przedsiębiorstw społecznych w wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystania prawa zamówień publicznych.
2. Tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej, w tym partnerstw, klastrów, franczyz (m.in. poprzez
ponadregionalne i branżowe spotkania, konferencje, seminaria, targi, doradztwo i szkolenia) oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej
w funkcjonujące już sieci, partnerstwa i klastry podmiotów gospodarczych działających na rynku komercyjnym.
3. Budowa i rozwój istniejących znaków jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego wspierających rozwój
ekonomii społecznej
4. Działania koordynacyjne w obszarze ekonomii społecznej, w tym:
a. Sieciowanie OWES i koordynacja współpracy sieci OWES z innymi sieciami np. Krajową Siecią Usług, Ośrodkami Doradztwa Rolniczego,
Lokalnymi Grup Działania itp.
b. Działania rzecznicze i doradztwo na poziomie regionalnym i ponadregionalnym w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze
ekonomii społecznej oraz współpraca w tym zakresie z ROPS, m.in. opracowywanie rekomendacji i wytycznych.
5. Podnoszenie kompetencji kadr OWES, w tym w zakresie standardów usług OWES i w zakresie przygotowania konsultantów OWES do
wspierania podmiotów ekonomii społecznej w zakresie ubiegania się o zamówienia publiczne. 8. Działania wspierające edukację na rzecz
rozwoju ekonomii społecznej będą obejmowały m.in.:
a. Opracowanie pakietu edukacyjnego dla nauczycieli i jego pilotażowe wdrożenie.
b. Opracowanie programu studiów menadżerskich i MBA w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem społecznym.
Instytucja Ogłaszająca konkurs: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Alokacja na działanie: 63 877 566 EURO, w tym wkład UE 53 838 639 EURO
Szczegółowy harmonogram znajduje się na stronie:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/12484/Harmonogram_naborow_wnioskow_w_Programie_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_na_2016_rok.pdf.

Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa
Typy przedsięwzięć:
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 (realizowanych również w ramach regionalnych programów operacyjnych) 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);
c) równoległe tworzenie nowych rozwiązań (powinny również obejmować wdrożenie);
d) wymiana informacji i doświadczeń;
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
Instytucja Ogłaszająca konkurs: Centrum Projektów Europejskich
Alokacja na działanie: 100 392 446 EURO, w tym wkład UE 94 658 154 EURO

Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł
energii w przedsiębiorstwach
1. Przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie;
2. Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach;
3. Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach, poprzez przebudowę
lub wymianę na energooszczędne urządzeń i instalacji technologicznych, oświetlenia oraz ciągów
transportowych linii produkcyjnych;
4. Budowa lub przebudowa lokalnych źródeł ciepła (w tym wymiana źródła na instalację OZE);
5. Zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła
odpadowego w ramach przedsiębiorstwa.
Planowany termin rozpoczęcia naborów II kwartał 2016 r.
IOK: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.nfosigw.gov.pl

Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii
elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.
1. Budowa, przebudowa jednostek wysokosprawnej kogeneracji oraz przebudowa istniejących
jednostek na jednostki wysokosprawnej kogeneracji wykorzystujące biomasę jako paliwo;
2. Budowa nowych jednostek wysokosprawnej kogeneracji o nominalnej mocy cieplnej mniejsze lub
równej 20 MW, w przypadku instalacji opartych o inne paliwa;
3. Realizacja kompleksowych projektów dotyczących budowy nowych lub przebudowy istniejących
jednostek wysokosprawnej kogeneracji wraz z sieciami ciepłowniczymi lub sieciami chłodu.
Planowany termin rozpoczęcia naborów II kwartał 2016 r.

IOK: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.nfosigw.gov.pl

Inne możliwości wsparcia
rozwoju przedsiębiorczości

Fundusz Górnośląski S.A. w Katowicach „Śląski Fundusz Pożyczkowy"
KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POŻYCZKĘ?
Podmioty uprawnione do otrzymania pożyczki to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność
gospodarczą od co najmniej 12 miesięcy i posiadające siedzibę na terenie województwa śląskiego lub prowadzące
inwestycję na terenie województwa śląskiego.
RODZAJE POŻYCZEK
Pożyczka na bieżące wydatki
Pożyczka na wydatki inwestycyjne
Preferencyjna pożyczka inwestycyjna
DZIE MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE
Szczegółowe informacje można uzyskać w Funduszu Górnośląskim S.A ul. Sokolska 8, 40-086 Katowice oraz na stronie
internetowej Funduszu Górnośląskiego S.A www.fundusz-silesia.pl,
KONTAKT TELEFONICZNY
(32) 200 84 00, 201 00 12
(32) 201 00 13, 200 84 48

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

Dziękuję za uwagę

Dziękujemy za uwagę
Zapraszam do kontaktu

Zapraszamy do kontaktu

Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską
w ramach Funduszu Spójności.

Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską
w ramach Funduszu Spójności.

