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Plan prezentacji: 

1. Wybrane przykłady programów na lata 2014-

2020: 

 

 1.1. Krajowe 

 1.2. Regionalne 

 1.3. Międzynarodowe  

 

 

 

2. Aktualna możliwość składania wniosków w 

województwie dolnośląskim w perspektywie 

2014-2020 

 

 

 

  
 

 



Aktualny stan wdrażania programów 

pomocowych na lata 2014-2020 

W prezentacji wykorzystano materiały: 

• Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Dolnośląskiego  

• Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej 

• Krajowego Punku Kontaktowego 

 

które odzwierciedlają aktualny stan prac nad 

wdrażaniem nowej perspektywy UE w Polsce 



Plan wydatkowania funduszy 

unijnych dla Polski na lata 2014 -2020 
 

 W dniu 23.05.2014 Komisja Europejska zatwierdziła Umowę 

Partnerstwa – najważniejszy dokument określający strategię 

inwestowania nowej puli Funduszy Europejskich w Polsce. Tym samym 

Polska jako jedno z pierwszych państw zakończyła negocjacje tego 

strategicznego dokumentu 

 

 Polska z budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020 otrzyma 82,5 mld 

euro w ramach unijnej polityki spójności 

 

 Nowy budżet na lata 2014-2020 będzie wdrażany przez 6 programów 

krajowych – w tym jeden ponadregionalny dla województw Polski 

Wschodniej – oraz 16 programów regionalnych 

 
 Jak wynika z aktualnego planu można się spodziewać, że pierwsze 

operacyjne konkursy o dofinasowanie mogą być ogłoszone w IV 

kwartale 2014 roku. Także biorąc pod uwagę konieczność 

przygotowania dokumentacji do wniosku zawierającej wszelkie 

pozwolenia, koncesje jest to najwłaściwszy  moment, aby rozpoczynać 

pracę na wnioskami 



REGIONALNY PROGRAM 

OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA 

DOLNOSLĄSKIEGO 2014-2020 



• Innowacyjne przedsiębiorstwa  

• Rozwój przedsiębiorczości 

• Internacjonalizacja przedsiębiorstw 

• Rozwój produktów i usług w MŚP 
 

RPO WD 2014-2020 

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA 

OŚ PRIORYTETOWA 1 – PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE 

OŚ PRIORYTETOWA 3 – GOSPODARKA NISKOEMISYJNA 

• Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych 

• Efektywność energetyczna i użycie OZE w 

przedsiębiorstwach 

• Wysokosprawna kogeneracja 

OŚ PRIORYTETOWA 8 – RYNEK PRACY 

• Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców 

do zmian 



Budżet: ok 

493,50 mln 

euro UE 

Oś priorytetowa 1: 

Przedsiębiorstwa i 

innowacje  

 

Budżet: 372,4 mln 

euro 

Oś priorytetowa 3: 

Gospodarka niskoemisyjna 

 

Budżet: 97,2 mln euro 
Oś priorytetowa 8: Rynek 

pracy 

 

Budżet: 23,9 mln euro 

RPO WD 2014-2020 

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA 



PRZEDSIĘBIOCZOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ 
PRIORYTETY: 

 

• INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA 
 

CEL: Rozwój innowacyjności i działalności B+R przedsiębiorstw z 

wykorzystaniem potencjału naukowego regionu 

 

• ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
 

CEL: Zwiększenie możliwości inwestycyjnych przedsiębiorstw 

 

• INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW 
 

CEL: Zdobycie nowych rynków zbytu oraz budowanie rozpoznawalności 

marki Dolnego Śląska 

 

• ROZWÓJ PRODUKTÓW I USŁUG W MŚP 
 

CEL: Zwiększenie zdolności przedsiębiorstw w zakresie rozwoju 

produktów i usług 

Budżet: 372,4 mln € 
 



GOSPODARKA NISKOEMISYJNA 

PRIORYTETY: 

 
• PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ 

ODNAWIALNYCH 
 

CEL: Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie 

energetycznym województwa 

 

• EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I UŻYCIE OZE W 

PRZEDSIĘBIORSTWACH 
 

CEL: Zwiększenie efektywności energetycznej oraz wykorzystania OZE w MŚP 

 

• WYSOKOSPRAWNA KOGENERACJA 
 

CEL: Zwiększenie udziału wysokosprawnych systemów kogeneracyjnych i 

trigeneracyjnych w produkcji energii cieplnej i elektrycznej regionu 

 

Budżet: 97,2 mln € 



RYNEK PRACY 

PRIORYTETY: 

 
• ADAPTACJA PRACOWNIKÓW, PRZEDSIĘBIORSTW I 

PRZEDSIĘBIORCÓW DO ZMIAN 
 

CEL: Podniesienie kompetencji pracowników i ograniczenie ryzyka bezrobocia 

pracowników przedsiębiorstw restrukturyzowanych  

 

Przykładowe projekty, na które można uzyskać dotacje: 
 Rozwój kompetencji pracowników zgodnie ze zdiagnozowanymi 

potrzebami przedsiębiorstw; 

 Kompleksowe usługi rozwojowe odpowiadające na potrzeby 

przedsiębiorstw; 

 Wsparcie w zakresie dostosowania się przedsiębiorstw do zmian 

gospodarczych 

 Wsparcie outplacmentowe dla pracowników zwalnianych lub 

zagrożonych zwolnieniem w przedsiębiorstwach przechodzących proces 

restrukturyzacji  

Budżet: ok 23,9 mln € 
 



FINANSOWANIE ZWROTNE W RPO WD 2014-2020 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego 2014-2020 przewiduje się także wsparcie za 

pomocą instrumentów zwrotnych oraz instrumentów mieszanych. 

Ostateczna decyzja w sprawie zakresu planowanych instrumentów 

finansowych, zostanie podjęta  po przeprowadzeniu ekspertyzy  

ex-ante. 

 

Ich zastosowanie przewidziano w następujących priorytetach 

inwestycyjnych: 

1)Rozwój produktów i usług w MŚP 

2)Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych 

3)Efektywność energetyczna i użycie OŹE w przedsiębiorstwach 

4)Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej 

i sektorze mieszkaniowym 

5)Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych 

miejsc pracy 
 



Instrumenty wsparcia  

przedsiębiorców  w Programie 

Operacyjnym Inteligentny Rozwój  

2014-2020  



Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 

I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez 

przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-

przemysłowe 

II. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach 

III. Wsparcie otoczenia i potencjału 

innowacyjnych przedsiębiorstw 

IV.Zwiększenie potencjału naukowo-

badawczego 

V. Pomoc Techniczna 



Środki finansowe POIR 

 Alokacja na Program Operacyjny Inteligentny Rozwój: 10 

187,50 mln EUR 

 

 Alokacja będąca w dyspozycji Ministerstwa Gospodarki: 4 

131,50 mln EUR 

Ministerstwo 
Gospodarki 

II oś 2 865,80 

III oś 1 265,70 



Dla kogo ? 

 Przedsiębiorcy z sektora MŚP; 

 Konsorcja przedsiębiorstw; 

 Klastry; 

 Instytucje Otoczenia Biznesu; 

 Fundusz funduszy; 

 Duże przedsiębiorstwa – w ramach I osi PO IR oraz 

wybranych instrumentów II oraz III osi PO IR możliwe 

będzie wsparcie dużych przedsiębiorstw – w 

szczególności w zakresie: 

 prac B+R 

 rozwoju infrastruktury B+R 

 współpracy z MŚP w tworzeniu innowacyjnych 

rozwiązań 



Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach 

Wsparcie wdrożeń 

wyników prac B+R 

Wsparcie ukierunkowane jest na projekty 

obejmujące wdrożenie technologii 

opracowanej przez przedsiębiorcę lub 

nabytej (posiadającej postać wyników 

prac B+R) oraz uruchomienie na jej 

podstawie produkcji towarów lub 

świadczenie usług  
 

Tworzenie warunków 

infrastrukturalnych dla 

prowadzenia działalności 

B+R przez 

przedsiębiorstwa   

Wsparcie obejmuje tworzenie i rozwój 

infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez 

inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i 

inną niezbędną infrastrukturę, która służy 

tworzeniu innowacyjnych produktów i usług 



Kredyt na innowacje 

technologiczne 

Wsparcie obejmuje projekty polegające 

na wdrażaniu innowacji o charakterze 

technologicznym. Kredyt może zostać 

wykorzystany na zakup nowej 

technologii oraz na pokrycie kosztów 

wdrożenia nowej technologii 

prowadzącej do wytworzenia nowych lub 

znacząco ulepszonych towarów i usług. 
 

Fundusz gwarancyjny dla 

wsparcia innowacyjnych 

przedsiębiorstw 

Finansowanie projektu innowacyjnego 

następuje ze środków prywatnych, a gwarant 

wypłaca środki publiczne jedynie wtedy, gdy 

przedsięwzięcie gospodarcze nie powiodło się. 

Przejęcie przez fundusz gwarancyjny części 

ryzyka tworzy zachętę do angażowania się 

kapitału prywatnego w finansowanie 

innowacyjnych projektów oraz przynosi efekt w 

postaci dźwigni finansowej. 



Wsparcie rozwoju 

otwartych innowacji 

Otwarta innowacyjność bazuje na 

tworzeniu partnerstw pomiędzy 

dużymi przedsiębiorstwami a 

MŚP dla jak najlepszego 

wykorzystania wewnętrznych i 

zewnętrznych zasobów  

technologii oraz wiedzy. 
 

Wsparcie ochrony 

własności przemysłowej 

przedsiębiorstw 

Wsparcie kierowane jest na uzyskanie 

ochrony prawa własności przemysłowej 

oraz realizacji ochrony własności 

przemysłowej, a także prowadzenie analiza 

czystości patentowej (freedom-to-operate), 

które są niezbędnym elementem skutecznej 

komercjalizacji technologii. 



Bony na innowacje 

Przedmiotem wsparcia jest zakup 

usługi związanej z opracowaniem 

nowego produktu lub usługi, 

projektu wzorniczego, nowej 

technologii produkcji albo 

znaczącym ulepszeniem wyrobu 

lub technologii produkcji. 
 

Rozwój i 

profesjonalizacja 

proinnowacyjnych usług 

IOB 

Świadczenie usług proinnowacyjnych 

na rzecz przedsiębiorstw sektora 

MŚP, zwiększeniu ich efektywności 

lub ukierunkowaniu działalności IOB 

na rozwój inteligentnych specjalizacji. 



Wsparcie rozwoju kalstrów – 

budowa systemu krajowych 

klastrów kluczowych 

Nastąpi przygotowanie systemu 

wyłaniania krajowych klastrów 

kluczowych, budowa krajowego 

systemu informacji o IOB i 

klastrach 
 

Granty na granty 

Wsparcie pokrywa koszty 

przygotowania aplikacji do 

programów międzynarodowych 

oraz koszty współpracy z 

europejskimi platformami 

technologicznymi i innymi 

organizacjami europejskimi.  

Wsparcie internacjonalizacji 

innowacyjnych 

przedsiębiorstw 

Programy promocji, służące 

zwiększeniu dostępu 

przedsiębiorstw sektora MŚP do 

tradycyjnych oraz 

perspektywicznych rynków, 

doradztwo, mentoring, coaching 



Horyzont 2020 dla MŚP 

Program Ramowy w zakresie Badań 

Naukowych i Innowacji (2014 – 2020) 



Rodzaje działań dla MŚP w H 2020 

• Projekty współpracy (collaborative projects) – projekty 

badawcze i badawczo – innowacyjne 

• Instrument dla MŚP 

• Fast Track to Innovation 

• Działania wspierające MŚP 

• Instrumenty finansowe wysokiego ryzyka (Access to risk 

finance) 

• Działania Marie Skłodowskiej – Curie – wymiana i 

mobilność naukowców 

• Dostęp do infrastruktur badawczych 

• Przed komercyjne i  innowacyjne zamówienia publiczne 

(PPC, PPI) 
  



Konsorcjum projektowe - przykład 

KOORDYNATOR  

Uniwersytet z Francji 

PARTNER 1 

Firma z Czech 

PARTNER 2 

Instytut PAN z Polski 



Instrument dla MŚP 

Koncepcja i ocena wykonalności 
Działania demonstracyjne, 

replikacja 
Komercjalizacja  

Wkład: Idea/Koncept 

(Biznes Plan 1- 10 str.) 

 

Działania: 

• Studium wykonalności 

• Ocena ryzyka 

• Prawa własności 

intelektualnej 

• Poszukiwanie partnerów 

• Pilotaż 

 

Rezultat: Biznes Plan 2 do 

Fazy 2 

 
~ 6 miesięcy 
 
Ryczałt: 50 000 € 

Wkład: Biznes Plan do fazy 2 

+ opis działań – 30 stron 

 

Działania: 

• Prototyp, testowanie 

• Akcje pilotażowe 

• Miniaturyzacja 

• Skalowanie 

• Replikacja 

 

Rezultat: Biznes Plan 

gotowy do przedstawienia 

inwestorowi 

 
Finasowanie KE (70%):  
05,-2,5 mln € 
 
12-24 miesiące 

• Promuje szersze 

wdrażania innowacyjnych 

rozwiązań; 

• Ułatwienie dostępu do 

finasowania kapitałem 

prywatnym; 

• MŚP mogą korzystać z 

pośrednich środków i 

usług wsparcia 

(szkolenia, netwoking, 

zarządzanie prawami 

własności intelektualnej 

itp.); 

• Okienko MŚP; 

 

 

Brak bezpośredniego 

finasowania 

 



ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY 

Centrum Wspierania Projektów Europejskich 

S.A  
 

    to między innymi: 

• Ponad 14 lat istnienia na rynku 

• Ponad 2.000 zrealizowanych projektów dotyczących 

wniosków z UE w całej Polsce 

• Ponad 3.000 przeszkolonych osób 

• Spółka notowana na rynku New Connect GPW w 

Warszawie 

• Wieloletni członek Klastra ICT 

• Naszymi klientami są m.in. przedsiębiorstwa MŚP, 

duże międzynarodowe koncerny, jednostki samorządu 

terytorialnego, szpitale, fundacje, stowarzyszenia, 

Sądy, Urzędy Marszałkowskie i Wojewódzkie 

 

 



DANE KONTAKTOWE 

Centrum Wspierania Projektów Europejskich 

S.A 

 

ul. Kobierzycka 20 BA; 52-315 Wrocław 

 

telefon: 71-79 79 501 

e-mail: centrala@cwpe.pl 

Strona internetowa: www.cwpe.pl 

mailto:centrala@cwpe.pl


DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


