FUNDUSZE EUROPEJSKIE
2014 - 2020

Przegląd możliwości dla przedsięBiorców

WPROWADZENIE1
Fundusze europejskie na lata 2014-2020 stanowią źródło finansowania inwestycji
zapewniających dynamiczny, trwały i zrównoważony rozwój. Programowanie obecnego
finansowania koncentruje się na powiązaniu celów określonych w „Strategii na rzecz
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju” sprzyjającemu włączeniu społecznemu Europa 2020 (Strategia Europa 2020) z celami krajowymi wskazanymi w Strategii Rozwoju
Kraju 2020 – aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo (SRK
2020), przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 25 września 2012 r. oraz strategii zintegrowanych.

OBSZARY FINANSOWANIA
Unia Europejska przeznaczyła dla naszego kraju 82,5 mld euro. Fundusze te mają na
celu zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki, zwiększenie spójności społecznej
i terytorialnej kraju oraz poprawę efektywności administracji. Zgodnie z oczekiwaniami Komisji
Europejskiej wyróżniono cztery priorytetowe obszary finansowania:
•
otoczenie sprzyjające przedsiębiorczości i innowacjom,
•
spójność społeczna i aktywność zawodowa,
•
infrastruktura sieciowa na rzecz wzrostu i zatrudnienia,
•
środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Realizacja i koordynacja powyższych celów odbywać się będzie na dwóch poziomach:
krajowym i regionalnym.
Na szczeblu krajowym przewidziano programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz
8 programów finansowanych z następujących źródeł:
•
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR),
•
Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS),
•
Funduszu Spójności (FS),
•
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW),
•
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR).
Na poziomie regionalnym planuje się realizację 16 dwufunduszowych regionalnych programów
operacyjnych, finansowanych z EFRR i EFS – 1 dla Mazowsza i 15 dla pozostałych województw.

FUNDUSZE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
W ramach Funduszy Europejskich przedsiębiorcy zostali uwzględnieni zarówno jako
beneficjenci, jak i grupy docelowe. Ponadto przedsiębiorcy będą mogli wchodzić w różnego
rodzaju partnerstwa, w tym w ramach projektów partnerstwa publiczno-prywatnego z podmiotami
publicznymi i pozarządowymi, a projekty tego rodzaju będą szczególnie promowane.
Poniżej przedstawiamy przegląd działań dedykowanych przedsiębiorcom w ramach
Programów Operacyjnych na lata 2014 – 2020.

1) Programowanie perspektywy finansowej 2014 -2020 - Umowa Partnerstwa z dnia 21 maja 2014 r.
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PROGRAM OPERACYJNY
INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO2
Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł
energii w przedsiębiorstwach
Wsparcie skierowane będzie do dużych przedsiębiorstw w zakresie zastosowania rozwiązań
przyczyniających się do optymalizacji gospodarowania energią oraz zwiększenia efektywności
energetycznej, w tym wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
W ramach działania wspierane są przedsięwzięcia wynikające z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa m.in.:
•
przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie,
•
głęboka, kompleksowa modernizacja
energetyczna budynków w przedsiębiorstwach,
•
zastosowanie technologii efektywnych
energetycznie w przedsiębiorstwach,
•
budowa lub przebudowa lokalnych źródeł ciepła (w tym wymiana źródła na instalację OZE),
•
zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa.

Główny celem Programu jest wsparcie
gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej
spójności terytorialnej i społecznej. Cel ten
wynika z trzech priorytetów Strategii Europa
2020: zrównoważony wzrost rozumiany jako
wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej, w której cele
środowiskowe są dopełnione działaniami na
rzecz spójności gospodarczej, społecznej
i terytorialnej. Przedsiębiorcy jako grupa
docelowa zostali ujęci w programie POIiŚ
w ramach Osi priorytetowej I - Zmniejszenie
emisyjności gospodarki:
Działanie 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
Podziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych
źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej
Wsparcie skierowane będzie na realizację projektów inwestycyjnych dotyczących budowy
lub przebudowy jednostek wytwórczych skutkujących zwiększeniem wytwarzania energii
z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem
tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Elementem projektu będzie przyłącze do
sieci elektroenergetycznej lub sieci ciepłowniczej należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii).

Instytucja Pośrednicząca:
Ministerstwo Gospodarki
Instytucja Wdrażająca:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
Strona internetowa programu:
www.pois.gov.pl

2) Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 z dnia 23 lipca 2015 r.
(wersja 1.0)
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PROGRAM OPERACYJNY
POLSKA CYFROWA3
Celem Programu jest wzmocnienie cyfrowych
fundamentów dla rozwoju kraju. Jako fundamenty te przyjęto: szeroki dostęp do szybkiego
internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom
e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom
kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

Działanie 2.4 Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje
sektora publicznego
Celem działania 2.4 jest wspieranie tworzenia i rozwijania usług świadczonych w formie
elektronicznej, bazujących na ISP oraz istniejących e-usługach publicznych.
Fundusze te przeznaczone są na wdrożenie
nowej usługi świadczonej przez aplikację elektroniczną lub rozszerzenie funkcjonalności już
istniejącej e-usługi (aplikacji) poprzez wykorzystanie treści otwartych zasobów informacji
sektora publicznego i/lub istniejących e-usług
publicznych.

Program będzie realizował następujące
priorytety inwestycyjne:
•
poszerzanie zakresu dostępności łączy
szerokopasmowych,
•
wprowadzanie szybkich sieci internetowych,
•
wspieranie wprowadzania nowych technologii i sieci dla gospodarki cyfrowej,
•
wzmocnienie
zastosowań
technologii
informacyjno-komunikacyjnej
dla
e-administracja, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia.

Instytucja Zarządzająca:
Minister właściwy do spraw rozwoju
regionalnego
Instytucja Pośrednicząca:
Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Dla przedsiębiorców dedykowane jest jedno działanie w ramach Osi priorytetowej II
– E-administracja i otwarty rząd. Celem
wsparcia będzie poszerzenie zakresu spraw,
które obywatele i przedsiębiorcy mogą załatwić drogą elektroniczną.

Strona internetowa programu:
www.polskacyfrowa.gov.pl

3) Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Polska Cyfrowa
2014-2020, październik 2015
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PROGRAM OPERACYJNY
WIEDZA, EDUKACJA, ROZWÓJ4
Program ten z jednej strony odpowiada na potrzeby reform w obszarach
zatrudnienia, włączenia społecznego,
edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia, z drugiej zaś
oferuje wsparcie bezpośrednie w obszarach, których wsparcie z poziomu
krajowego jest uzasadnione obiektywnymi przesłankami.
W ramach Osi priorytetowej I – Osoby młode na rynku pracy, przewidziano wsparcie adresowane do ludzi
młodych - do 29 roku życia, bez pracy, w tym w szczególności osób,
które nie uczestniczą w kształceniu
i szkoleniu.
Jako jeden z elementów fakultatywnych programu przewidziano pomoc
finansową dla osób młodych - dotację
na utworzenie przedsiębiorstwa oraz
doradztwo i szkolenia umożliwiające
uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia
działalności gospodarczej, a także
wsparcie pomostowe, tj. wypłacane
miesięcznie (przez maksymalnie 12
miesięcy) dotacje przeznaczone na
wydatki bieżące (np. czynsz, opłaty).
Instytucja Pośrednicząca:
Wojewódzkie Urzędy Pracy
Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy. Działania
w ramach Osi priorytetowej II dedykowane przedsiębiorcom służą osiąganiu
następujących celów:
•
wzrost liczby MMSP wykorzystujących wsparcie partnerów społecznych przy realizacji działań wspie6

•

•
•

•
•

Działanie 2.19 Usprawnienie procesów
inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego

rających rozwój przedsiębiorstwa, w tym
pozwalających na efektywne wykorzystanie podmiotowych systemów finansowania
w regionie,
wzrost liczby przedsiębiorstw, których pracownicy nabyli kompetencje w obszarach
pozwalających na zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku,
zapewnienie dostępności i jakości usług
rozwojowych świadczonych na rzecz
przedsiębiorców i pracowników,
zwiększenie zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na
rynku pracy,
zwiększenie możliwości zatrudnienia
osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym,
zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w poszczególnych
sektorach gospodarki.

Instytucja Zarządzająca:
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Instytucje Pośredniczące:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Oś priorytetowa IV – Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działania
w ramach Osi IV służą zwiększeniu wykorzystania innowacji społecznych na rzecz
poprawy skuteczności wybranych aspektów
polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS oraz wzmocnieniu kompetencji
zawodowych i kluczowych osób z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej, jak i wdrożeniu nowych rozwiązań, w szczególności z zakresu aktywizacji
zawodowej, kształcenia przez całe życie
i tworzenia oraz realizacji polityk publicznych,
dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi.

Wybrane działania, gdzie beneficjentem
jest między innymi przedsiębiorca:
Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania
strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy
przewagi konkurencyjnej na rynku
Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz
włączenia społecznego i zawodowego osób
niepełnosprawnych
Działanie 2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych
świadczonych w środowisku lokalnym
Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej
Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty
Działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych
Działanie 2.13 Przejrzysty i spójny Krajowy
System Kwalifikacji
Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia
się przez całe życie
Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej
się gospodarki
Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości
Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

Działania służące przedsiębiorcom:
Działanie 4.1 Innowacje społeczne
Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej
Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa
Instytucja Pośrednicząca:
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Centrum Projektów Europejskich
Więcej informacji na stronie
internetowej:
www.power.gov.pl

4) Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z dnia 22 październik 2015 r.
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PROGRAM OPERACYJNY
INTELIGENTY ROZWÓJ5
Działanie 1.1. Projekty badawczo-rozwojowe
przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe
i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Realizacja projektu, obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe. Badania przemysłowe, czyli etap
zdobywania nowej wiedzy i potwierdzania założeń badawczych. Prace rozwojowe – etap
wykorzystywania dostępnej wiedzy i na jej
podstawie tworzenie nowych lub ulepszonych
produktów, usług lub procesów.

Celem głównym Programu jest wzrost innowacyjności polskiej gospodarki. Cel ten zostanie osiągnięty przede wszystkim poprzez
zwiększanie nakładów na działalność badawczo-rozwojową ponoszonych przez przedsiębiorstwa.
Podejmowane w ramach Programu działania,
skoncentrowane są głównie na wzmocnieniu
powiązań między biznesem a nauką, a tym
samym na zwiększeniu stopnia komercjalizacji wyników prac działalność badawczo-rozwojowych i ich praktycznego wykorzystania
w gospodarce, a także na wsparciu innowacyjności firm.

Poddziałanie 1.1.2 Prace badawczo-rozwojowe związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej
Dofinansowanie udzielane jest na realizację
projektów, które obejmują wyłącznie prace
rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia
instalacji demonstracyjnej.

Konkretne działania dedykowane przedsiębiorcom:
Oś priorytetowa I: Wsparcie prowadzenia
prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa

Instytucja Wdrażająca:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

5) Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Inteligentny
Rozwój 2014-2020 z dnia 23 października 2015 roku
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Działanie 1.2 Sektorowe programy badawczo-rozwojowe
Programy sektorowe służą realizacji dużych
przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, 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 badawczo-rozwojowe.
Dofinansowanie udzielane jest na realizację
projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe lub prace rozwojowe.

uzyskania wsparcia w ramach tego programu
jest nawiązanie współpracy z akredytowanym
Ośrodkiem Innowacji i złożenie wniosku do
PARP o dofinansowanie takiej usługi.
Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla
MŚP
Finansowanie obejmuje usługi realizowane
przez jednostki naukowe na rzecz przedsiębiorstw z sektora MŚP. Usługi te powinny
przyczyniać się do rozwoju innowacyjnych
(nowych lub znacząco ulepszonych) wyrobów, usług, technologii produkcji lub projektów wzorniczych.
Realizacja projektu, obejmuje zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu
nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu,
usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. Dodatkowo projekty mogą
obejmować zakup od wykonawcy usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, o ile
będzie towarzyszyła usłudze.

Instytucja Wdrażająca:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia
i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia
działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej
Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw
Celem działania jest wsparcie tworzenia i rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej
przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac
badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia
innowacyjnych produktów i usług. Oferowane
wsparcie przyczyni się do tworzenia i rozwijania
centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach.

Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej
Celem poddziałania jest wsparcie MŚP
w procesie 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.
Instytucja Wdrażająca:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji
w przedsiębiorstwach
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
Celem działania jest zniesienie głównej bariery w pozyskaniu finansowania z rynków publicznych, tj. wysokich kosztów przygotowania przedsiębiorstwa do debiutu na parkiecie
lub emisji obligacji. Tym samym przedsiębiorstwa będą miały ułatwiony dostęp do finan-

Instytucja Pośrednicząca:
Ministerstwo Gospodarki
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla
przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi
IOB dla MŚP
W ramach działań wspierane będą zgłoszone
przez przedsiębiorcę proinnowacyjne usługi doradcze, które będą stymulować proces wdrażania wybranej przez niego innowacji. Warunkiem
9

Instytucja Wdrażająca:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

sowania, a polskie rynki papierów wartościowych będą zasilane nowymi, dynamicznie
rozwijającymi się przedsiębiorstwami.
Nowością w tym instrumencie będzie otwarcie się na przedsiębiorców zamierzających finansować rozwój firmy, którzy nie chcą dzielić
się swoimi udziałami lub akcjami, a preferują
formułę długu w postaci emisji obligacji. Novum w działaniu jest możliwość finansowania
także wydatków związanych z pozyskaniem
ratingu przez przedsiębiorstwa. Dzięki pozyskaniu ratingu zmniejszeniu ulegnie przyszły
koszt pozyskania finansowania dłużnego,
a także zwiększy się wiarygodność polskich
firm na rynkach zagranicznych.

Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje
technologiczne
Wsparcie kierowane będzie na projekty dotyczące wdrożenia innowacji technologicznych,
będących wynikiem własnych prac badawczo
-rozwojowych przedsiębiorców, lub projekty
dotyczące wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu.
Instytucja Wdrażająca:
Bank Gospodarstwa Krajowego
Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe
Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne
Celem tego instrumentu jest znaczące zwiększenie skali wykorzystania nowych rozwiązań
technologicznych niezbędnych dla rozwoju przedsiębiorstw oraz poprawy ich pozycji
konkurencyjnej. Instrument ten służy wsparciu projektów, obejmujących realizację badań
przemysłowych i/lub prac rozwojowych realizowanych w ramach konsorcjum, tworzonego
przez jedną jednostkę naukową i co najmniej
jednego przedsiębiorcę.

Instytucja Wdrażająca:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników
prac B+R
Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek
Celem działania jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez umożliwienie
im wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych w celu wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów
(towarów lub usług). Instrument jest komplementarny do wsparcia oferowanego w I Osi
Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój
i zapewnia środki na realizację wdrożeń projektów badawczych.

Instytucja Wdrażająca:
Naukowe Centrum Badań i Rozwoju
Więcej informacji na stronie:
www.poir.gov.pl
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PROGRAMY EUROPEJSKIEJ
WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ6

INTERREG Europa Środkowa
Celem Programu jest współpraca ponad granicami, która zmieniając miasta i regiony,
uczyni je lepszymi miejscami do życia i pracy.
Dzięki uwzględnieniu potrzeb wspólnych dla
większości lub wszystkich regionów objętych
wsparciem, program może lepiej służyć osiągnięciu efektów niż działania podejmowane
jedynie na szczeblu krajowym.
Tematyka programu obejmuje innowacje
i zwiększenie konkurencyjności, strategie niskoemisyjne, zasoby naturalne i kulturowe
oraz powiązania transportowe. Najwięcej
środków finansowych przeznaczono na priorytet 1 (Współpraca w dziedzinie innowacyjności dla podniesienia konkurencyjności)
oraz priorytet 3 (Współpraca w dziedzinie zasobów naturalnych i kulturowych).

INTERREG Region Morza Bałtyckiego
Program INTERREG Regionu Morza Bałtyckiego 2014-2020 jest programem współpracy
transnarodowej, który wspiera rozwój integracji
i współpracy terytorialnej w celu zwiększenia
innowacyjności, dostępności oraz zrównoważonego rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego.
W Programie w latach 2014-2020 wspierane będą projekty dotyczące współpracy
w dziedzinach: innowacyjności, efektywnego
gospodarowania zasobami naturalnymi oraz
zrównoważonego transportu. Najwięcej funduszy przeznaczono na priorytet 1 (Potencjał
dla innowacji) oraz 2 (Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi).
Instytucja Zarządzająca:
Bank Inwestycyjny Szlezwik-Holsztyn (Niemcy)
Instytucje Wdrażające:
Wspólny Sekretariat Techniczny
w Rostocku i w Rydze.

Instytucja Zarządzająca: Miasto Wiedeń
Instytucja Wdrażająca: Wspólny Sekretariat
Techniczny w Wiedniu
Więcej o programie na oficjalnej
stronie internetowej:
www.interreg-central.eu

Więcej o programie na oficjalnej
stronie internetowej:
www.interreg-baltic.eu
6) www.interreg-baltic.eu
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PROGRAM ROZWOJU
OBSZARÓW WIEJSKICH7
zarządców gruntów, producentów rolnych
przedsiębiorców oraz osób prowadzących działalność rolniczą:
•
systemy jakości produktów rolnych i środków
spożywczych,
•
inwestycje w środki trwałe,
•
przywracanie potencjału produkcji rolnej
zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych
i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich
środków zapobiegawczych,
•
rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej,
•
inwestycje w rozwój obszarów leśnych
i poprawę żywotności lasów,
•
tworzenie grup i organizacji producentów,
•
działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne
•
rolnictwo ekologiczne,
•
płatności dla obszarów z ograniczeniami
naturalnymi lub innymi szczególnymi
ograniczeniami,
•
wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach
inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny
kierowany przez społeczność).

Celem głównym Programu jest poprawa
konkurencyjności
rolnictwa,
zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi
i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.
PROW 2014–2020 będzie realizował wszystkie sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na
lata 2014–2020:
•
ułatwienie transferu wiedzy i innowacji
w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach
wiejskich;
•
zwiększenie rentowności gospodarstw
i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonego zarządzania
lasami;
•
wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem
w rolnictwie;
•
odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie
ekosystemów związanych z rolnictwem
i leśnictwem;
•
promowanie efektywnego gospodarowania zasobami i wspieranie przechodzenia
w sektorach rolnym, spożywczym
i leśnym na gospodarkę niskoemisyjną
i odporną na zmianę klimatu;
•
promowanie
włączenia
społecznego,
zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.
W ramach Programu realizowane będą następujące działania przeznaczone dla rolników,

Instytucja Pośrednicząca:
Minister właściwy do spraw rozwoju wsi
Instytucja Wdrażająca:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa (ARiMR)
Więcej informacji na stronie:
www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow2014-2020
7) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
- skrócona wersja Programu z dnia 12 grudnia 2014
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PROGRAM
OPERACYJNY
POLSKA
WSCHODNIA8
Głównym celem Programu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu
Polski Wschodniej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez koncentrację działań Programu na
wsparciu:
•
MŚP w zakresie działalności innowacyjnej,
•
tworzenia warunków sprzyjających powstawaniu innowacyjnych MŚP w Polsce
Wschodniej,
•
tworzenia nowych modeli biznesowych
w celu umiędzynarodowienia działalności
MŚP,
•
poprawy efektywności układów transportowych oraz zrównoważonego transportu
miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych,
•
zwiększenia dostępności makroregionu
w zakresie infrastruktury transportowej.
Wsparcie przedsiębiorców przewidziane jest
w ramach Osi priorytetowej I – Przedsiębiorcza Polska Wschodnia poprzez następujące
działania:

Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP
Celem działania jest zwiększenie aktywności gospodarczej MŚP z makroregionu Polski
Wschodniej na rynkach międzynarodowych.
Wsparcie obejmować będzie kompleksowe,
indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją ich
działalności.

Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych
pomysłów
Podziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej
Wsparcie polegać będzie na dofinansowaniu
rozwoju startupu – dotacja na początkową działalność firmy. Etap ten obejmuje wsparcie związane z wejściem produktu na rynek (pierwsza
sprzedaż) i realizacją modelu biznesowego,
opracowanego i przetestowanego w ramach
Platformy startowej funkcjonującej na zasadach określonych dla poddziałania 1.1.1 Celem
wsparcia jest wprowadzenie produktu na rynek
krajowy lub zagraniczny oraz systematyczne
zwiększanie jego sprzedaży.

Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania
kooperacyjne
Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji
przez MŚP
W ramach poddziałania wspierane będą projekty prowadzące do stworzenia innowacyjnych (na
poziomie kraju) produktów poprzez wdrożenie
(własnych lub nabytych) wyników prac badawczo-rozwojowch. W ramach projektu beneficjent
będzie mógł współfinansować poszczególne
etapy procesu inwestycyjnego mającego na
celu wdrożenie innowacyjnego produktu.

8) Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 z dnia 6 lipca 2015 r.
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Poddziałanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych
produktów przez MŚP
W ramach poddziałania wspierane będą sieciowe i innowacyjne produkty o ponadregionalnym
oddziaływaniu mające charakter gotowych do
sprzedaży spakietyzowanych ofert, opierających się o rozproszoną strukturę podmiotów,
atrakcji, miejsc, obiektów, funkcjonujących jako
jedna spójna koncepcja, posiadająca wspólny,
wiodący wyróżnik (markę) produktu.
Działanie 1.4 Wzór na konkurencję
Działanie przewiduje kompleksowe wsparcie
MŚP w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych obejmujące przeprowadzenie audytu
wzorniczego oraz stworzenie strategii wzorniczej (rozumianej jako rekomendacje dalszych
działań), na podstawie której poprzez wykorzystanie procesu projektowania wzorniczego
wdrożona zostanie innowacja.

RPO WSL 2014-2020 jest jednym z 16 programów operacyjnych zarządzanych i wdrażanych na poziomie regionalnym. Niniejszy
Program jest jednym z instrumentów realizacji Umowy Partnerstwa, która jest dokumentem określającym strategię interwencji funduszy europejskich w ramach polityki unijnej
w Polsce w latach 2014-2020 i obejmuje działanie na terenie województwa śląskiego.

Instytucja Pośrednicząca: Minister właściwy
do spraw rozwoju regionalnego
Instytucja Wdrażająca:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Oś priorytetowa I: Nowoczesna gospodarka
Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje
w przedsiębiorstwach
W ramach działania wsparcie będą mogły uzyskać projekty polegające na tworzeniu nowej
lub rozwoju istniejącej infrastruktury badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach. Wsparcie uzyskają również badania przemysłowe
i prace rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcom dedykowane są
następujące typy:
•
Typ projektu 1: Tworzenie lub rozwój
istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego
ich działalności innowacyjnej
•
Typ projektu 2: Wsparcie prac B+R
w przedsiębiorstwach

Strona internetowa programu:
www.polskawschodnia.gov.pl

Instytucja Zarządzająca
Zarząd Województwa Śląskiego
Instytucja Pośrednicząca
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
9) Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 (SZOOP),
wersja 3, wrzesień 2015 r.
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Oś priorytetowa III: Konkurencyjność MŚP

Przedsiębiorstwa w wyniku realizacji projektu
będą mogły prowadzić zarządcze, operacyjne
oraz pomocnicze procesy biznesowe w oparciu o najnowsze rozwiązania informacyjno
– komunikacyjne, dzięki czemu nastąpi automatyzacja oraz optymalizacja m.in. zawierania
kontraktów, przesyłania dokumentów, pozyskiwania nowych kontaktów, planowania, zarządzania informacją, zasobami, finansami oraz
sprzedaży.

Działanie 3.2 Innowacje w MŚP
W ramach działania 3.2 realizowane będą
działania przyczyniające się do rozwoju innowacyjności w mikro, małych oraz w średnich przedsiębiorstwach. Wsparcie uzyskają projekty koncentrujące się na wdrożeniu i komercjalizacji innowacji produktowych
i procesowych. W ramach działania innowacja
ma miejsce, gdy nowy lub ulepszony produkt
zostaje wprowadzony na rynek albo nowy
lub ulepszony proces zostaje zastosowany
w produkcji, przy czym ów produkt/proces są
stosowane w wojwództwie śląskim nie dłużej
niż 3 lata.

Instytucja Zarządzająca
Zarząd Województwa Śląskiego
Instytucja Pośrednicząca
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
Więcej informacji na stronie
www.rpo.slaskie.pl

Instytucja Zarządzająca
Zarząd Województwa Śląskiego
Instytucja Pośrednicząca
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
Działanie 3.3 Technologie informacyjnokomunikacyjne w działalności gospodarczej
Działanie umożliwi przedsiębiorcom z kategorii MŚP wprowadzić, rozbudować lub zmodernizować model gospodarki elektronicznej.
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Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Śląsk
NOWE GLIWICE Centrum Edukacji i Biznesu
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.
ul. Bojkowska 37 Budynek 4 pok. 122
44-100 Gliwice
tel. 32 461 29 23
fax. 32 461 29 21
europedirect-slask@gapr.pl
www.europedirect-slask.gapr.pl
www. Facebook.com/EuropeDirectSlask
Centrum Kontaktowe Europe Direct
Masz pytanie na temat Unii Europejskiej?
00 800 6 7 8 9 10 11
ec.europa.eu/europedirect

Projekt Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Śląsk
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach dotacji dla punktów informacji publicznej
„Sieć Punktów Informacji Europe Direct w latach 2013-2017”

