
 

 

Oferta dla przedsiębiorców 

w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 

lata 2014-2020  
 
 

 

 

Kraków, 21 września 2017 r. 



Środki dla 

przedsiębiorców  

w 2017 roku: 

 

164 MLN ZŁ 



 

 

 

Oferta RPO WM 
dla przedsiębiorców 

Założenie 

działalności 

gospodarczej / 

start-up 

Działalność 

badawczo-

rozwojowa 

Rozwój firmy Inwestycje 

produkcyjne 

Przygotowanie 

do wdrożenia 



 

 

 Założenie działalności gospodarczej / start-up 

Założenie 

działalności 

gospodarczej / 

start-up 

 

Dla kogo: przedsiębiorcy, uczelnie, NGO 
 
Na co: wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej  
w formie dotacji (8.3.1) – szkolenia, doradztwo  
 

Ile:  min. wartość projektu 5 mln zł   



 

 

 Założenie działalności gospodarczej / start-up 

Założenie 

działalności 

gospodarczej / 

start-up 

 

W jaki sposób: wsparcie świadczone jest przez operatorów 
wybranych w drodze konkursu, którzy udzielają 
kompleksowego wsparcia związanego z założeniem firmy, 
w tym dotacji (do ok. 23 tys. zł) 
 
Budżet: 45 mln euro 
 
Kiedy: październik 2017 
  
Gdzie: Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich,  
Kraków: ul. Wielicka 72b, (12) 616 06 16, fem@umwm.pl 
 



 

 

 Założenie działalności gospodarczej / start-up 

Założenie 

działalności 

gospodarczej / 

start-up 

 

Dla kogo:  podmioty wdrażające instrumenty finansowe  
 
Na co: wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej  
w tym w formie instrumentów zwrotnych (8.3.2)  
 

Ile: minimalna wartość projektu 5 mln zł  
 



 

 

 Założenie działalności gospodarczej/start- up 

Założenie 

działalności 

gospodarczej / 

start-up 

 

W jaki sposób: instrumenty zwrotne (pożyczki do 70 tys. zł) 
na zakładanie działalności gospodarczej 
 
Budżet: 5 mln euro 
 
Kiedy: 2018 r.  
 
Gdzie: Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich,  
Kraków: ul. Wielicka 72b, (12) 616 06 16, fem@umwm.pl 
  



 

 

 Przygotowanie do wdrożenia  

Dla kogo: przedsiębiorstwa z sektora MŚP 
 
Na co: Bony na innowacje (1.2.3). Wsparcie  
na usługi badawczo – rozwojowe i proinnowacyjne 
 
Ile: do 50 i do 100 tys. zł 

Przygotowanie 

do wdrożenia 



 

 

 

Przygotowanie do wdrożenia  

W jaki sposób: dotacja w maksymalnej wysokości od 70 do 
90% kosztów kwalifikowanych 
 
Budżet: 20 mln euro 
 
Kiedy: 2018 rok 
  
Gdzie: Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich,  
Kraków: ul. Wielicka 72b, (12) 616 06 16, fem@umwm.pl 

Przygotowanie 

do wdrożenia 



 

 

 

Działalność badawczo-rozwojowa 

Dla kogo: mikro, małe i średnie, ale również duże 
przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw 
 

Na co: Projekty badawczo – rozwojowe (1.2.1). Wsparciem 
objęte są przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań 
przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych,  
w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji, 
włącznie z uruchomieniem pierwszej produkcji  
i przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R  
w działalności gospodarczej 

 
Ile: od 100 tys. do 25 mln zł  
 

Działalność 

badawczo-

rozwojowa 



 

 

 Działalność badawczo-rozwojowa 

W jaki sposób: dotacja od 25 do 80% kosztów 
 
Budżet: 20 mln euro 
 
Kiedy: 2018 rok 
  
Gdzie: Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich,  
Kraków: ul. Wielicka 72b, (12) 616 06 16, fem@umwm.pl 
 
 

Działalność 

badawczo-

rozwojowa 



 

 

 Działalność badawczo-rozwojowa 

Dla kogo: dla przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz 
konsorcjów tych przedsiębiorstw 
 
Na co: infrastruktura badawczo – rozwojowa 
przedsiębiorstw (1.2.2). Wsparcie na inwestycje w 
aparaturę badawczą oraz innego typu infrastrukturę 
niezbędną do prowadzenia działalności badawczo – 
rozwojowej 
 
Ile: do 10 mln zł i do 25 mln zł  
 

Działalność 

badawczo-

rozwojowa 



 

 

 Działalność badawczo-rozwojowa 

W jaki sposób: dotacje w maksymalnej wysokości od 35 do 55% 
kosztów kwalifikowanych 
 
Budżet: 40 mln euro 
 
Kiedy: listopad 2017 roku 
  
Gdzie: Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich,  
Kraków: ul. Wielicka 72b, (12) 616 06 16, fem@umwm.pl 

Działalność 

badawczo-

rozwojowa 



 

 

 Inwestycje produkcyjne 

Dla kogo: przedsiębiorstwa z sektora MŚP, działające na 
rynku nie dłużej niż 24 miesiące 
 
Na co: dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju (3.4.3). 
Wsparcie na wykorzystanie wyników prac badawczo – 
rozwojowych do wprowadzania na rynek nowych 
produktów, procesów lub usług. 
 
Ile: maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych – 10 
mln zł 

Inwestycje 

produkcyjne 



 

 

 Inwestycje produkcyjne 

W jaki sposób: dotacje na projekty innowacyjne, polegające 
na wdrożeniu posiadanych wyników prac B+R lub na 
wdrożeniu wynalazków chronionych (patentem lub wzorów 
użytkowych) 
 
Budżet: 5,5 mln euro 
 
Kiedy: 2018 rok 
  
Gdzie: Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich,  
Kraków: ul. Wielicka 72b, (12) 616 06 16, fem@umwm.pl 

Inwestycje 

produkcyjne 



 

 

 Inwestycje produkcyjne 

Dla kogo: dla przedsiębiorstw z sektora MŚP, działających na 
rynku dłużej niż 24 miesiące 
 
Na co: Dotacje dla MŚP – wdrożenia wyników prac B+R przez 
MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 miesiące (3.4.4) 
 
Ile: maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych –  
25 mln zł 

Inwestycje 

produkcyjne 



 

 

 Inwestycje produkcyjne 

W jaki sposób: dotacje na projekty innowacyjne, polegające 
na wdrożeniu posiadanych wyników prac B+R lub projekty 
innowacyjne, polegające na wdrożeniu wynalazków 
chronionych 
 
Budżet: 38 mln euro 
 
Kiedy: 2018 rok 
  
Gdzie: Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich,  
Kraków: ul. Wielicka 72b, (12) 616 06 16, fem@umwm.pl 

Inwestycje 

produkcyjne 



 

 

 

Rozwój firmy 

Rozwój firmy Dla kogo: dla MŚP funkcjonujących na rynku nie dłużej niż 24 
m-ce (wczesna faza rozwoju)  
(3.4.1)  

Na co: wsparcie inwestycyjne i wspomaganie rozwoju 
kolejnych etapów dojrzałości gospodarczej przedsiębiorstw 
we wczesnej fazie rozwoju 
 
Ile: od 10 tys. do 1 mln zł, okres finansowania: do 7 lat 



 

 

 

Rozwój firmy 

Rozwój firmy W jaki sposób: pożyczki udzielane przez pośredników 
wybranych przez bank BGK 
 
Budżet: 20 mln euro 
 
Kiedy: jesień 2017 roku 
  
Gdzie: Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich,  
Kraków: ul. Wielicka 72b, (12) 616 06 16, fem@umwm.pl 



 

 

 

Rozwój firmy 

Rozwój firmy Dla kogo: dla MŚP funkcjonujących na rynku dłużej niż 24 m-
ce (późna faza rozwoju). 
 
Na co: przedsięwzięcia służące rozwojowi firm, projekty 
prowadzące do wprowadzania na rynek nowych lub 
ulepszonych produktów/usług, zwiększające skalę 
działalności, podnoszące konkurencyjność przedsiębiorstwa 
(3.4.2) 
Ile: od 10 tys. do 1 mln zł, okres finansowania: do 7 lat 



 

 

 

Rozwój firmy 

Rozwój firmy W jaki sposób: pożyczki udzielane przez pośredników 
wybranych przez bank BGK 
 
Budżet: 40 mln euro 
 
Kiedy: jesień 2017 roku 
  
Gdzie: Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich,  
Kraków: ul. Wielicka 72b, (12) 616 06 16, fem@umwm.pl 



 

 

 

Rozwój firmy 

Rozwój firmy Dla kogo: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa działające 
na rynku dłużej niż 24 m-ce  
 
Na co: Bony doradcze – zakup usług szkoleniowych i 
doradczych (3.4.5) 
 

Ile: do 20 tys. zł    



 

 

 

Rozwój firmy 

Rozwój firmy W jaki sposób:  dotacje na zakup specjalistycznych usług 
doradczych - 90 proc pokrycia kosztów  
 
Budżet: 10 mln euro 
 
Kiedy: 2018 r.  
 
Gdzie: Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich,  
Kraków: ul. Wielicka 72b, (12) 616 06 16, fem@umwm.pl 



 
 

Pozostałe warte zainteresowania przedsiębiorców 
aktualne nabory: 

 

 

Nazwa działania  Kwota dofinansowania Termin naboru  

Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR (9.2.3)   
 

53 940 956,33 zł 
 

wrzesień  
 

Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP (3.3.2) 8 300 219 zł wrzesień 

Realizacja programów przekwalifikowania  
pracowników i wsparcie dla pracodawców (8.6.1) 
 

19 849 389,01 zł  wrzesień 

Kształcenie zawodowe osób dorosłych (10.2.4) 
 

45 854 467,00 zł listopad  

Usługi społeczne i zdrowotne w regionie (9.2.1) 
 

79 022 528,00 zł  listopad 

Eko – przedsiębiorstwa (4.2) 
 

82 283 300,00 zł  listopad 

Aktywizacja zawodowa  (8.2) 
 

89 082 804,59 zł  grudzień  

Rewitalizacja terenów poprzemysłowych (11.4) 72 602 917,04 zł  grudzień  

Małopolskie Bony Rozwojowe (8.4.1) 70 000 000,00 zł  planowany na 
październik 



 

 

 

Dodatkowe źródła informacji  

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraków: ul. Wielicka 72b, (12) 616 06 16, fem@umwm.pl 
Tarnów: ul. Wałowa 37, (12) 616 03 61, fem_tarnow@umwm.pl 
Nowy Sącz: ul. Wazów 3, (12) 616 03 71, fem_nowysacz@umwm.pl 
Nowy Targ: al. 1000-lecia 35, (12) 616 03 81, fem_nowytarg@umwm.pl 
Chrzanów: ul. Grunwaldzka 5, (12) 616 03 91, fem_chrzanow@umwm.pl 
 
Strona RPO Województwa Małopolskiego: www.rpo.malopolska.pl  
 
Portal Funduszy Europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl  
 



Dziękuję za uwagę 
 
 

Jakub Szymański  
Dyrektor 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego  
 
 

www.rpo.malopolska.pl  


