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Spotkanie informacyjne
„Fundusze
Fundusze Europejskie
Europejskie 2014
2014--2020
2020”
- dla przedsiębiorców
Bielsko-Biała, 11 czerwca 2015r.

Spotkanie informacyjne
„Fundusze Europejskie 2014-2020”
- dla przedsiębiorców
Bielsko-Biała, 11 czerwca 2015r.

ogólnopolska sieć informacyjna, stworzona oraz koordynowana przez Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju, finansowana w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna;
świadczy usługi informacyjne w zakresie wszystkich programów operacyjnych,
finansowanych ze środków EFRR, EFS, FS;
wszystkie usługi są bezpłatne.
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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 (działają od 2015 roku).

Udzielamy informacji nt. funduszy europejskich w zakresie:
 ogólnym – informacje dotyczące ogólnej charakterystyki funduszy
europejskich (poszukiwanie możliwości dofinansowania dla projektów);
 specjalistycznym – szczegółowe informacje nt. warunków ubiegania się
o dotacje (wstępna pomoc przy opracowywaniu wniosków konkursowych)
oraz realizacji projektów (wstępna pomoc przy sprawozdawczości, rozliczaniu).

Rodzaje naszej pomocy w zakresie funduszy europejskich:
 konsultacja bezpośrednia,
 konsultacja telefoniczna: 33 49-60-201; 33 47-50-135,
 konsultacja za pośrednictwem poczty lub e-mail: lpibielsko@bcp.org.pl
 mobilne punkty informacyjne (MPI),
 spotkania informacyjne oraz szkolenia,
 indywidualna konsultacja u klienta.
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Katowice, ul. Dąbrowskiego 23 (parter)
tel. 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418
punktinformacyjny@slaskie.pl
Punkt czynny w dni robocze:
poniedziałki 7:00 – 17:00
wtorek-piątek 7:30 – 15:30

Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 367 (parter)
tel. 33 49-60-201; 33 47-50-135
lpibielsko@bcp.org.pl
Punkt czynny w dni robocze:
poniedziałki 8:00 – 18:00
wtorek-piątek 8:00 – 16:00

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

Nowa perspektywa finansowa w Unii Europejskiej na lata 2014-2020

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

82,5 mld euro

z EFRR, EFS i FS

3,47 mld euro

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

Obszary wsparcia - cele tematyczne polityki spójności 2014-2020:
1. Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji;
2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnokomunikacyjnych;
3. Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego
(w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR);
4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach;
5. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem;
6. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania
zasobami;
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Obszary wsparcia - cele tematyczne polityki spójności 2014-2020:
7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu
najważniejszej infrastruktury sieciowej;
8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników;;
9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją;
10. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania
umiejętności i uczenia się przez całe życie;
11. Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz
sprawności administracji publicznej.

Programy Operacyjne w Polsce w latach 2014-2020
w ramach polityki spójności:
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Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
PO IŚ na lata 2014 - 2020
(dwufunduszowy)

Alokacja
27,41 mld euro

CEL GŁÓWNY PO IiŚ 20142020
Wsparcie gospodarki efektywnie
korzystającej z zasobów i
przyjaznej środowisku oraz
sprzyjającej spójności terytorialnej i
społecznej

OŚ PRIORYTETOWA
EFS
EFRR
PRIORYTET I (FS)
Promocja odnawialnych źródeł energii i
efektywności energetycznej

PRIORYTET IV (EFRR)
Zwiększenie dostępności do transportowej
sieci europejskiej

PRIORYTET II (FS)
Ochrona środowiska, w tym adaptacja do
zmian klimatu

PRIORYTET V (EFRR)
Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa
energetycznego

PRIORYTET III (FS)
Rozwój infrastruktury transportowej
przyjaznej dla środowiska i ważnej w skali
europejskiej

PRIORYTET VI (EFRR)
Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego

PRIORYTET VIII (FS)
Pomoc techniczna

PRIORYTET VII (EFRR)
Wzmocnienie strategicznej infrastruktury
ochrony zdrowia.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Przewiduje się wsparcie na budowę i przebudowę:
•
•
•
•

lądowych farm wiatrowych;
instalacji na biomasę;
instalacji na biogaz;
w ograniczonym zakresie jednostek wytwarzania energii wykorzystującej
wodę i słońce, oraz ciepła przy wykorzystaniu energii geotermalnej;
• sieci elektroenergetycznych umożliwiających przyłączenia jednostek
wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do KSE.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania
innowacji: od fazy tworzenia się pomysłu, poprzez etap prac B+R, w tym
przygotowanie prototypu, aż po komercjalizację wyników prac B+R.
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Cele Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
-

stymulowanie inwestycji przedsiębiorstw we wdrażanie rozwiązań
innowacyjnych, w tym wyników prac B+R,

-

internacjonalizacja innowacyjnych przedsiębiorstw,

-

wsparcie ochrony i zarządzania własnością intelektualną,

- rozwój instrumentów finansowych, uzupełniających ofertę sektora
bankowego, w tym wzrost aktywności funduszy podwyższonego ryzyka i
aniołów biznesu.

OSIE PRIORYTETOWE POIR 2014-2020

W 2015 roku planowane jest uruchomienie następujących działań
programu POIR:
1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw,
1.2 Sektorowe programy B+R,
2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw,
2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw,
3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału
podwyższonego ryzyka,
3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R,
4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe,
4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki.
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DZIAŁANIA W RAMACH I OSI PRIORYTETOWEJ POIR 2014-2020

1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez
przedsiębiorstwa”
Kto może składać wnioski?
O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa z sektora MŚP oraz
duże.
Na co można otrzymać dofinansowanie?
na badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe
(projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać
dofinansowania).

1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez
przedsiębiorstwa”
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:
Maksymalna wartość dofinansowania (udzielonej pomocy publicznej) nie
może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt 20 mln euro – jeżeli
projekt obejmuje głównie badania przemysłowe lub 15 mln euro – jeżeli
projekt obejmuje głównie prace rozwojowe. Całkowita wartość kosztów
kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.
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Badania przemysłowe

Prace rozwojowe

Maks.
pomoc na
badania
przemysłowe

Maks.
pomoc
na badania
przemysłowe
z premią

Maks.
pomoc
na prace
rozwojowe

Maks. pomoc
na prace
rozwojowe
z premią

70%

80%

45%

60%

Małe przedsiębiorstwa

70%

80%

45%

60%

Średnie
przedsiębiorstwa

60%

75%

35%

50%

Przedsiębiorstwa inne
niż MŚP

50%

65%

25%

40%

Status przedsiębiorcy

Mikroprzedsiębiorstwa

Poddziałanie 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji
pilotażowej/demonstracyjnej”

Kto może składać wnioski?
O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro-, małe, średnie i duże
przedsiębiorstwa.
Na co można otrzymać dofinansowanie?
Na realizację projektów, które obejmują wyłącznie prace rozwojowe z
uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej.

Poddziałanie 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji
pilotażowej/demonstracyjnej”

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu
Maksymalna wartość dofinansowania (udzielonej pomocy publicznej) nie
może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt 15 mln euro.
Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć
50 mln euro.
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Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Aktualne konkursy:
1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane
przez przedsiębiorstwa”- „Szybka Ścieżka”
KONKURS od 04.05.2015 do 31.12.2015

Cel - podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorców
dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej
działalności gospodarczej

SZYBKA
ŚCIEŻKA

Beneficjent – przedsiębiorca posiadający status MŚP
Prace B+R prowadzone samodzielnie lub przy współpracy z
podmiotem zewnętrznym (na zasadzie podwykonawstwa) do 50% kosztów kwalifikowalnych

Badania
przemysłowe
i prace
rozwojowe
albo prace
rozwojowe

Minimalne koszty kwalifikowalne – 2 mln PLN
Maksymalne koszty kwalifikowalne – 50 mln EUR
Realizacja instrumentu powinna zapewnić przedsiębiorcy
możliwość doprowadzenia technologii do etapu, kiedy będzie
można ją skomercjalizować lub zaimplementować na rynku w
postaci produktu/usługi/procesu
Przyspieszona procedura oceny – ok 60 dni
Ocena przez panel ekspertów

Projekt
wpisuje się w
„Krajową
Inteligentną
Specjalizację”

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Poddziałanie 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji
pilotażowej/demonstracyjnej” – „Demonstrator”
KONKURS od 07.05.2015 do 22.06.2015
Planowane: Konkurs styczeń 2016 r. do luty 2016r.
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Prace badawczo-rozwojowe związane z wytworzeniem
instalacji pilotażowej / demonstracyjnej

DEMONSTRATOR

Beneficjent – przedsiębiorstwo (duże lub MŚP)
Prace B+R prowadzone samodzielnie lub przy
współpracy z podmiotem zewnętrznym (na zasadzie
podwykonawstwa) - do 50% kosztów kwalifikowalnych
Minimalne koszty kwalifikowalne
– dla MŚP 5 mln PLN
– dla dużego przedsiębiorstwa 20 mln PLN
Maksymalne koszty kwalifikowalne – 50 mln EUR
Ocena przez ekspertów naukowo-technologicznych i
gospodarczych oraz panel ekspertów biznesowych

Prace
rozwojowe

Projekt
wpisuje się w
„Krajową
Inteligentną
Specjalizację”

II oś Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do
prowadzenia działalności B+R+I
Typy działań:
• Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw;
• Otwarte innowacje - wspieranie transferu technologii;
• Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw;
• Zwiększenie intensywności współpracy w ramach narodowego
systemu innowacji;
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Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
(2.1 POIR)
• Oferowane wsparcie przyczyni się do powstawania działów B+R i
laboratoriów w przedsiębiorstwach oraz tworzenia centrów badawczo rozwojowych.
• Wsparcie obejmuje inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną
niezbędną infrastrukturę, która służy tworzeniu innowacyjnych produktów
i usług.
• Czynnikami decydującymi o przyznaniu wsparcia będą m.in.: plan
wykorzystania wytworzonej infrastruktury, poziom nakładów na
działalność B+R, wielkość zatrudnienia pracowników zaangażowanych w
działalność B+R.
Typ beneficjentów:
Przedsiębiorstwa MŚP i
duże,

Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw (2.3 POIR)
Typy działań:
• usługi proinnowacyjne świadczone przez instytucje otoczenia biznesu na
rzecz MŚP,
• bony na innowacje,
• internacjonalizacja krajowych klastrów kluczowych,
• wsparcie ochrony własności przemysłowej,
• profesjonalizacja usług UP RP.

Bony na innowacje dla MŚP (2.3.2 POIR)
– konkurs 31.08.2015 do 30.12.2015
Zakres wsparcia:
Wsparcie w ramach Programu przeznaczone jest na zakup usługi
polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego,
nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub
technologii produkcji.
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Usługa ta może dodatkowo obejmować:
1) Opracowanie:
a) oceny potencjału i otoczenia funkcjonowania przedsiębiorcy,
b) planu rozwoju przedsiębiorcy na podstawie nowych lub znacząco
ulepszonych wyrobów lub technologii produkcji,
c) prognozy rynku nowego wyrobu, projektu wzorniczego lub znacząco
ulepszonego wyrobu,
d) strategii wprowadzenia nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu do
obrotu;
2) Wdrożenie nowego dla przedsiębiorcy wyrobu, projektu wzorniczego,
nowej technologii produkcji albo znacząco ulepszonego wyrobu lub
technologii produkcji.

Bony na innowacje dla MŚP (2.3.2 POIR)

Kwota wsparcia udzielona jednemu przedsiębiorcy w ramach Programu
nie może przekroczyć 50.000 zł, przy czym wielkość wsparcia może
wynosić do 80% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia
wsparciem.

III oś 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.
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IV OŚ Zwiększenie potencjału naukowo - badawczego

Działanie 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki
Działanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne
Działanie 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki

Poddziałanie 4.1.1
Strategiczne programy badawcze dla gospodarki
Wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych o
tematyce określonej w programie strategicznym, realizowane przez
konsorcja z udziałem przedsiębiorców, w których liderem będzie
przedsiębiorca.
Ogłoszenie konkursu grudzień 2015 r.
Rozpoczęcie naboru wniosków I kwartał 2016 r.
Zakończenie naboru wniosków II kwartał 2016 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
CEL GŁÓWNY PO WER 20142014-2020
Wzrost poziomu zatrudnienia oraz spójności społecznej,
a także poprawa funkcjonowania administracji publicznej
PO WER na lata 2014 - 2020 (jednofunduszowy )
Alokacja 4,69
mld euro
Oś I Osoby młode na rynku pracy

Oś IV Innowacje społeczne i współpraca
ponadnarodowa

Oś II Efektywne polityki publiczne dla rynku
pracy, gospodarki i edukacji
Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Oś V Pomoc techniczna
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Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Jest to program, który 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 programie, oprócz środków EFS dostępne będą także środki Inicjatywy
na rzecz zatrudnienia osób młodych, dlatego wsparcie osób młodych do
29 r.ż odbywa się w ramach PO WER, a nie w Regionalnych Programach
Operacyjnych.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Ponadto w POWER wspierane są innowacje społeczne, projekty mobilności
międzynarodowej i współpraca ponadnarodowa, a także wsparcie
szkolnictwa wyższego.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

POWER koncentruje się na działaniach dotyczących przygotowania i wsparcia
wdrażania reform w obszarze zatrudnienia, integracji społecznej, edukacji i
funkcjonowania administracji publicznej oraz tych obszarach, w których
bardziej efektywne jest wsparcie z poziomu krajowego (wsparcie osób
młodych, społeczności romskiej, osób odbywających karę pozbawienia
wolności, instrumentów zwrotnych dla podmiotów ekonomii społecznej,
szkolnictwo wyższe, innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa).
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Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Aktualne konkursy:
Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej PO WER
KONKURS od 04.05.2015 do 30.06.2015

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
4.2 Programy mobilności ponadnarodowej
Na co można otrzymać dofinansowanie?
Programy mobilności ponadnarodowej ukierunkowane na aktywizację zawodową osób
w wieku 18 – 35 lat, należących do grupy NEET (osoby niezatrudnione, nie
uczestniczące w edukacji lub szkoleniu – ang. not in employment, education or
training).
Projekty w ramach konkursu obejmują 4 fazy:
1.rekrutacja uczestników
2.przygotowanie (psychologiczne, językowe oraz kulturowe) uczestników do mobilności
3.pobyt uczestników za granicą (staż/praktyka u zagranicznego pracodawcy)
4.działania o charakterze aktywizującym uczestników po powrocie do kraju.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
4.2 Programy mobilności ponadnarodowej

O dofinansowanie mogą ubiegać się:
•instytucje rynku pracy
•instytucje pomocy i integracji społecznej
•szkoły i placówki systemu oświaty
•uczelnie
•przedsiębiorstwa
•partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER
•organizacje pozarządowe
•podmioty ekonomii społecznej
•jednostki samorządu terytorialnego
•federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii
społecznej.
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Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Instytucja zarządzająca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (Departament
Rozwoju Cyfrowego)
Osie priorytetowe POPC
• Powszechny dostęp do szybkiego Internetu
• E-administracja i otwarty rząd
• Cyfrowe kompetencje społeczeństwa
• Pomoc techniczna

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020
Działanie 2.4 skierowane m.in. do MSP
Celem działania jest wspieranie tworzenia i rozwijania usług świadczonych
w formie elektronicznej, bazujących na ISP oraz istniejących e-usługach
publicznych.
Stworzone usługi i treści będą musiały przyczyniać się do wzmocnienia
zastosowań TIK dla e-administracji (np. poprzez udostępnienie
ponadstandardowego,
rozszerzonego
interfejsu
zintegrowanego,
korzystania z usług publicznych lub udostępnienie przetworzonych
informacji polityczno-administracyjnych), e-uczenia się, e-włączenia
społecznego, e-kultury lub e-zdrowia.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020
• Preferowane będą przedsięwzięcia nastawione na realizację celu
publicznego, przynoszącego wymierne korzyści społeczne i ekonomiczne. W
tym kontekście realizacja celu publicznego może mieć zarówno komercyjny,
jak i niekomercyjny charakter.
• Efektem projektów realizowanych w ramach działania 2.4 będą nowe,
atrakcyjne dla użytkowników e-usługi, świadczone za pośrednictwem
aplikacji i portali.

17

2015-06-19

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020
Działanie 2.4

Typem projektu jest 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 Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020
Działanie 2.4
Beneficjenci:
- jednostki naukowe,
- organizacje pozarządowe,
- małe i średnie przedsiębiorstwa
Maksymalna wartość projektu: 700 000 PLN
Nie wyznaczono wartości minimalnej.
Brak przewidzianych naborów w 2015 r.

Europejska Współpraca Terytorialna
Programy EWT służą realizacji wspólnych celów określonych w gronie
międzynarodowym dla danego pogranicza lub w przypadku programów
transnarodowych i międzyregionalnych dla szerszych obszarów.
Przyszłe programy EWT:
•Polska- Słowacja
• Polska - Czechy
•Programy polsko-niemieckie: Meklemburgia – Pomorze Przednie – Brandenburgia – Polska (PL-MV-BB),
Brandenburgia – Polska (PL-BB), Polska – Saksonia (PL-SN)
•Południowy Bałtyk
•Program Litwa–Polska
•Program współpracy transnarodowej Region Morza Bałtyckiego
•Program współpracy międzyregionalnej INTERREG EUROPA
•Program współpracy transnarodowej Europa Środkowa
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Programy Regionalne

W latach 2014-2020 samorządy województw będą zarządzać około
40 proc. funduszy polityki spójności - 31,28 mld euro.
Programy regionalne będą dwufunduszowe, tj. finansowane ze
środków
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego
i Europejskiego Funduszu Społecznego. To nowość w porównaniu
z perspektywą 2007-2013.

RPO WSL NA LATA 20142014-2020
RPO WSL 2014 - 2020 (dwufunduszowy)
EFRR

OŚ PRIORYTETOWA
(jednofunduszowa)

OŚ PRIORYTETOWA I:
I Nowoczesna gospodarka
OŚ PRIORYTETOWA II: Cyfrowe Śląskie
OŚ PRIORYTETOWA III: Konkurencyjność MŚP
OŚ PRIORYTETOWA IV: Efektywność energetyczna,,
odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
OŚ PRIORYTETOWA V:
V: Ochrona środowiska i
efektywne wykorzystanie zasobów
OŚ PRIORYTETOWA VI:
VI: Transport

EFS

Cross-financing (do 10%)
OŚ PRIORYTETOWA VII:
VII: Regionalny rynek pracy
OŚ PRIORYTETOWA VIII: Regionalne kadry gospodarki oparte
na wiedzy
OŚ PRIORYTETOWA IX: Włączenie społeczne
OŚ PRIORYTETOWA XI: Wzmocnienie potencjału
edukacyjnego (edukacja, kwalifikacje, umiejętności)

OŚ PRIORYTETOWA XII : Infrastruktura edukacyjna
OŚ PRIORYTETOWA X: Rewitalizacja oraz
infrastruktura społeczna i zdrowotna

OŚ PRIORYTETOWA XIII:
XIII: Pomoc techniczna

Pomoc de minimis – 2014 - 2020

Koncepcja pomocy de minimis wywodzi się z zasady, iż pomoc o
stosunkowo niskiej wartości nie jest w stanie naruszyć konkurencji lub
wywierać wpływ na handel między Państwami Członkowskimi.
Członkowskimi W
związku z tym to Państwo Członkowskie UE decyduje o formie i wysokości
przyznawanej pomocy.
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Pomoc de minimis – 2014 - 2020
W rozporządzeniu określona została maksymalna kwota pomocy, jaką Państwo udzielić może
jednemu podmiotowi gospodarczemu na przestrzeni 3 lat, na poziomie 200 tys. EUR brutto.
Dla firm z sektora drogowego transportu towarów maksymalna kwota dofinansowania
ograniczona została do 100 tys. EUR.
Jak obliczyć wartość pomocy de minimis
minimis??
Przedsiębiorca występuje z wnioskiem o przyznanie pomocy de minimis w konkretnym
momencie, na przykład 1 sierpnia 2015 roku. Należy sprawdzić czy w okresie danego roku
podatkowego i 2 poprzednich lat podatkowych poprzedzających dzień złożenia wniosku
otrzymał on pomoc de minimis i jeśli tak, to w jakiej wysokości. Łączna wysokość pomocy w
tym okresie wg. ogólnej zasady nie może przekroczyć kwoty 200 tys. Euro (lub 100 tys. Euro
jeśli pomoc dotyczy sektora drogowego transportu towarów).

Mapa Pomocy Regionalnej na lata 2014–2020 dla Polski
Mapa pomocy regionalnej określa regiony państwa członkowskiego, które kwalifikują
się do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej na mocy unijnych zasad pomocy
państwa, oraz maksymalne poziomy pomocy dla przedsiębiorstw w kwalifikujących
się regionach.
Z dniem 1 lipca 2014 roku weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30
czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014–
2014–2020
Mapa obowiązuje w okresie od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2020 r.

Mapa Pomocy Regionalnej na lata 2014–2020 dla Polski
§ 3. Maksymalna intensywność pomocy regionalnej liczona jako stosunek wartości pomocy regionalnej,
wyrażonej w ekwiwalencie dotacji brutto, do kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą, z
zastrzeżeniem § 4 oraz § 5, wynosi:
1.
2.

50% – na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińskomazurskiego;
35% – na obszarach należących do województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego,
małopolskiego, opolskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, zachodniopomorskiego oraz na obszarach
należących do podregionów: ciechanowsko-płockiego, ostrołęcko-siedleckiego, radomskiego i
warszawskiego wschodniego;

3. 25% – na obszarach należących do województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego;
4.
5.
6.

20% – na obszarze należącym do podregionu warszawskiego zachodniego;
15% – na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawy w okresie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 31
grudnia 2017 r.;
10% – na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawy w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia
31 grudnia 2020 r.
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Mapa Pomocy Regionalnej na lata 2014–2020 dla Polski

Priorytet I NOWOCZESNA GOSPODARKA

Działanie 1.1. Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza
Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach - ŚCP
Działanie 1.3. Profesjonalizacja IOB
Przedsięwzięcie z zakresu infrastruktury B+R musi wpisywać się w
Regionalną Strategię Innowacji.

Regionalne Inteligentne Specjalizacje
Inteligentne Specjalizacje Województwa Śląskiego to branże / sektory gospodarki wybrane jako
strategiczne dla rozwoju województwa śląskiego.
W praktyce oznacza to, że firmy które działają w branżach wybranych jako Inteligentne Specjalizacje
Województwa Śląskiego będą miały dodatkowe punkty przy ocenie wniosków o dofinansowanie w
ramach śląskiego RPO .
Inteligentne Specjalizacje Województwa Śląskiego to:
•technologie medyczne,
•technologie dla energetyki i górnictwa,
•technologie dla ochrony środowiska,
•technologie informacyjne i telekomunikacyjne,
•produkcja i przetwarzanie materiałów,
•transport i infrastruktura transportowa,
•przemysł maszynowy, samochodowy, lotniczy i górniczy,
•nanotechnologie i nanomateriały
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Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

• Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w
przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej
• Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach
Instytucja pośrednicząca Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
Planowany termin naboru IV kwartał 2015r.

Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Minimalna wartość dofinansowania to 200 000,00 PLN
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

Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach
Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych
W przypadku udzielenia pomocy de minimis maksymalny poziom dofinansowania
UE wydatków kwalifikowalnych wynosi 50%

Intensywność wsparcia wg 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
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• W ramach działania wsparcie będą mogły uzyskać projekty polegające na
tworzeniu nowej lub rozwoju istniejącej infrastruktury badawczo-rozwojowej w
przedsiębiorstwach.
• W ramach Działania 1.2 wspierane będą przedsięwzięcia do etapu pierwszej
produkcji włącznie. Poprzez pierwszą produkcję rozumie się pierwsze wdrożenie
przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali działania urządzeń/obiektów
pilotażowych lub do pierwszego w swoim rodzaju sprzętu i urządzenia,
obejmującego kolejne kroki po uruchomieniu i dostosowaniu linii pilotażowej, w
tym fazę testów, ale nie masową produkcję, ani działalność handlową.
Samodzielny projekt nie może składać się wyłączne z fazy pierwszej produkcji.
Projekt dotyczący pierwszej produkcji musi obejmować także fazę prac
rozwojowych.
• Warunkiem wsparcia prac badawczych jest ich komercyjne wykorzystanie w
gospodarce.

Priorytet III. KONKURENCYJNOŚĆ MŚP

Działanie 3.1. Poprawa warunków dla rozwoju MŚP
Działanie 3.2. Innowacje w MŚP - ŚCP
Działanie 3.3. Technologie Informacyjno Komunikacyjne w działalności
gospodarczej - ŚCP
Działanie 3.4. Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania
przedsiębiorczości - IF

Działanie 3.2 Innowacje w MŚP

Wsparcie na wprowadzenie nowego lub ulepszonego rozwiązania w
odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, z możliwością
zastosowania innowacji nietechnologicznych jako wspomagające wraz
z możliwością promocji innowacyjnych rozwiązań.
Instytucja pośrednicząca Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
Planowany termin naboru II kwartał 2015r.
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Działanie 3.2 Innowacje w MŚP

W ramach Działania 3.2 wspierane będą projekty obejmujące
wprowadzenie na rynek innowacyjny co najmniej w skali regionu
produkt/usługę lub proces. Innowacja wdrażana w wyniku realizacji
projektu może być stosowana w województwie śląskim nie dłużej niż 3
lata.

Działanie 3.2 Innowacje w MŚP

Minimalna wartość dofinansowania - 100 000 PLN
Maksymalna wartość dofinansowania - 2 000 000 PLN
Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych
Intensywność wsparcia wg 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.

Działanie 3.2 Innowacje w MŚP
Działanie 3.2. obejmuje rozwój/rozbudowę przedsiębiorstwa, w szczególności
inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w
celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.
Inwestycje w rozwój przedsiębiorstw, zwiększające skalę ich działalności,
spowodują wzrost zasięgu oferty firm (nowe rynki zbytu).
W ramach działania 1.2 przedsiębiorstwa będą mogły opracować nowy,
innowacyjny produkt, natomiast w ramach działania 3.2. przedsiębiorstwo
będzie mogło wprowadzić powyższy produkt na rynek.
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Działanie 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w
działalności gospodarczej

Wsparcie wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych w
procesach biznesowych przedsiębiorstw.
Instytucja pośrednicząca Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
Minimalna wartość dofinansowania - 50 000 PLN
Maksymalna wartość dofinansowania - 500 000 PLN

Działanie 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w
działalności gospodarczej

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych
Intensywność wsparcia wg 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.

Działanie 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w
działalności gospodarczej
W ramach realizowanych projektów będzie można uzyskać wsparcie na
nabycie narzędzi informatycznych, które będą wspierać prowadzenie
biznesu, zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i na zewnątrzwspierane będą inwestycje, w wyniku których przedsiębiorstwa z kategorii
MŚP będą mogły prowadzić sprzedaż produktów i usług w Internecie,
świadczyć e-usługi, współpracować z innymi przedsiębiorstwami w
oparciu
o
nowoczesne
rozwiązania
teleinformatyczne
oraz
implementować lub modernizować pozostałe procesy biznesowe przy
wykorzystaniu TIK.
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Działanie 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w
działalności gospodarczej
Inwestycje wspierane w ramach działania muszą prowadzić do zastosowania
rozwiązań TIK wpisujących się z poniższe modele:
- B2B Business to Business - model uwzględniający współpracę
przedsiębiorstw opierającą się na wykorzystaniu TIK prowadzących w
efekcie do automatyzacji procesów biznesowych. Model przewiduje m.in.
stworzenie
opartego
o
TIK
kanału
współpracy
pomiędzy
przedsiębiorstwami.

Działanie 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w
działalności gospodarczej
-

B2C Business to Consumer - model, w którym relacje Przedsiębiorstwo –
Konsument (odbiorca produktów lub usług) są oparte o TIK. W model ten
wpisują się świadczenie e-usług, sprzedaż on-line produktów lub usług.

-

B2E Business to Employee - model zakładający wykorzystanie TIK w
kontaktach w relacji przedsiębiorstwo (pracodawca) – pracownik. W
ramach przedmiotowego modelu przewiduje się wsparcie m.in. systemów
zarządzania przedsiębiorstwem.

Działanie 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w
działalności gospodarczej

-

C2C Consumer to Consumer - model zakładający interakcję biznesową
pomiędzy konsumentami przy wykorzystaniu TIK (np. portale
sprzedażowe).
Brak przewidzianych naborów w 2015 r.
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Działanie 3.4 Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł
dofinansowania przedsiębiorczości
W ramach działania wspierane będą usługi przyczyniające się do rozwoju
mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw w formie zwiększenia dostępu
przedsiębiorstw do kapitału zewnętrznego poprzez rozwój instrumentów
finansowych. Instrumenty zewnętrznego finansowania przedsiębiorczości są
rozumiane w ramach RPO WSL 2014-2020 jako ponadregionalne, regionalne i
lokalne fundusze poręczeniowe, mikropożyczkowe oraz inne instrumenty
finansowe.
Planowany termin naboru dla operatorów IV kwartał 2015r.

Działanie 3.4 Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł
dofinansowania przedsiębiorczości

Instrumenty finansowe będą:
- ukierunkowane na rozwój przedsiębiorstw poprzez wzmacnianie
podstawowej działalności lub realizację nowych projektów lub
wchodzenie na nowe rynki.
- wspierać inwestycje zarówno w środki trwałe oraz wartości niematerialne i
prawne, jak również kapitał obrotowy, pod warunkiem powiązania z
inwestycją rozwojową.

Priorytet IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii
i gospodarka niskoemisyjna

Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii
Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w mikro,
małych i średnich przedsiębiorstwach – IF
Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w
infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
Działanie 4.4 Wysokosprawna kogeneracja
Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski
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Działanie 4.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła
energii w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach
Celem szczegółowym działania jest zwiększona efektywność
energetyczna w
sektorze przedsiębiorstw.
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.
Audyty energetyczne są obowiązkowym elementem realizacji projektów z zakresu
efektywności energetycznej w tym sektorze.

Działanie 4.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła
energii w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach
Typy projektów:
•Modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie,
•Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach,
•Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach,
•Zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii
produkcji i użytkowania energii,
•Wprowadzanie systemów zarządzania energią,
•Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu
energetycznego).

Działanie 4.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła
energii w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach
Przy wyborze projektów do realizacji IZ RPO WSL będzie kierowała się m.in.
następującymi kryteriami:
- efektywność kosztowa w powiązaniu z osiąganymi efektami ekologicznymi w
stosunku do planowanych nakładów finansowych,
- wielkość redukcji CO₂,
- redukcja emisji pyłu PM10 (w przypadku wymiany źródeł energii),
- zastosowanie
elementów budownictwa
niskoenergetycznego/technologii
zmniejszających zapotrzebowanie na energię,
- preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%,
natomiast projekty z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej
zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do
dofinansowania.
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Działanie 4.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła
energii w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach

Rodzaj wsparcia – pożyczki

Planowany termin naboru IV kwartał 2015r.

Działanie 4.4. Wysokosprawna kogeneracja

Typ projektu: Budowa i modernizacja instalacji do produkcji energii w
wysokosprawnej kogeneracji.

Działanie 4.4. Wysokosprawna kogeneracja
•
•
•

•

•

Wsparcie wykorzystania wysokosprawnych źródeł kogeneracyjnych, opartych o
źródła energii inne aniżeli OZE, węgiel kamienny i brunatny.
Możliwość wykorzystania metanu z odmetanowania kopalń jako wdrożenie
rozwiązań wynikających z Regionalnej Inteligentnej Specjalizacji WSL 2014-2020.
Wszelka przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację
oraz innych małych obiektów i urządzeń energetycznego spalania musi skutkować
redukcją CO₂ o co najmniej 30% w porównaniu do istniejących instalacji.
Dopuszczona jest pomoc inwestycyjna dla wysokosprawnych instalacji pod
warunkiem, że te instalacje nie zastępują urządzeń o niskiej emisji CO₂, a inne
alternatywne rozwiązania byłyby mniej efektywne i bardziej emisyjne.
Nie przewiduje się finansowania projektów, których moc zainstalowana energii
elektrycznej wynosi powyżej 1 MW.
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Działanie 4.4. Wysokosprawna kogeneracja

Brak przewidzianego naboru w 2015r.

Działanie 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego
przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników
Dostarczenie usług rozwojowych doradczych, szkoleniowych zgodnych z
potrzebami przedsiębiorstwa (m.in.: usług w zakresie wsparcia kapitałowego,
zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, budowania i rozwoju
biznesu,
organizacyjnych,
ekonomiczno-finansowych,
prawnych,
marketingowych, w zakresie zarządzania strategicznego, audytów
strategicznych, szkolenia z transferu i komercjalizacji wiedzy oraz ochrony
własności przemysłowej);
Wspieranie rozwoju kwalifikacji pracowników zgodnie z potrzebami
pracodawców.

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020

Działanie LEADER realizować będzie wypracowane lokalnie strategie rozwoju
(LSR), dostosowane do sytuacji i potrzeb danego obszaru. Leader
ukierunkowany został na cele związane z przeciwdziałaniem ubóstwu i
wykluczeniu społecznemu, w związku z czym istotne w ramach LSR jest
wsparcie zakładania i rozwijania działalności gospodarczej, w tym przez
podmioty ekonomii społecznej (jako uzupełnienie wsparcia z EFS), któremu
towarzyszyć będą szkolenia i doradztwo dostosowane do potrzeb
indywidualnych.
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Przydatne strony internetowe
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.ncbir.gov.pl
www.mir.gov.pl
www.nauka.gov.pl/horyzont-2020
http://eur-lex.europa.eu/pl/index.htm
http://www.scp-slask.pl/
www.rpo.slaskie.pl

Dziękujemy za uwagę
Zapraszamy do kontaktu
Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
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