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Szanowni Państwo,

Dwa lata minęły od czasu, kiedy ostatni raz pisaliśmy w Biuletynie 
Fundusze Europejskie o innowacjach. Ponieważ temat jest 
niezmiernie ważny, wracamy do niego, by pokazać, jak wiele 
od tej pory się zmieniło.

Przez ten czas zacieśniliśmy współpracę sektora badawczo-
rozwojowego z przedsiębiorcami. Ci ostatni coraz chętniej 
korzystają ze zdobyczy polskiej nauki i z sukcesem sprzedają 
nowinki technologiczne. I to nie tylko na rynku polskim, ale 
również za granicą. Pomagają im w tym dedykowane działania 
z Programu Inteligentny Rozwój np. Starter, Biznest, GameINN 
czy Go to Brand, który wspiera przedsiębiorców na rynkach 
zagranicznych. Ale nie tylko.

Z dumą prezentujemy kosmiczne projekty podwarszawskiego 
Creotechu czy zegarmistrzowską precyzję wykonania 
bezzałogowego symulatora statku powietrznego firmy Tech Sim. 
Bardziej przyziemny wymiar mają innowacyjne rękawiczki Glov do 
zmywania makijażu samą wodą, które już podbijają świat , czy 
kosmetyki krakowskiej Farmony, które coraz chętniej i częściej są 
używane przez zagraniczne klientki. Przykłady można mnożyć.

Innowacje wspierają także programy regionalne, Program Polska 
Wschodnia i platformy startowe dla pięciu województw tamtego 
regionu. Nowoczesność promuje także program POWER, który 
nastawiony jest bardziej na innowacje społeczne czy Polska 
Cyfrowa, skupiona między innymi na rozwoju kompetencji 
cyfrowych Polaków w każdym wieku. Nowatorskie rozwiązania 
powstają też dzięki pieniądzom z Programu Infrastruktura 
i Środowisko oraz programów Europejskiej Współpracy 
Terytorialnej.

Te wszystkie wysiłki na rzecz wspierania polskich innowacji 
przynoszą konkretne efekty. To 53,2 mld zł – taka jest bowiem 
łączna kwota umów na innowacyjne projekty, które zostały 
podpisane do końca listopada 2017 r. w programach krajowych 
i regionalnych. Z tego 32,1 mld zł to środki z Unii Europejskiej. Ta 
ogromna kwota stanowi ok. 42% dostępnego dla Polski wsparcia 
innowacyjności z Polityki Spójności w tej perspektywie. 

Miłej lektury!

PRZEZ OSTATNIE DWA LATA 
ZACIEŚNILIŚMY WSPÓŁPRA-
CĘ SEKTORA BADAWCZO-
-ROZWOJOWEGO Z PRZED-
SIĘBIORCAMI. CI OSTATNI 
CORAZ CHĘTNIEJ KORZY-
STAJĄ ZE ZDOBYCZY POL-
SKIEJ NAUKI I Z SUKCESEM 
SPRZEDAJĄ NOWINKI 
TECHNOLOGICZNE.

Jadwiga Emilewicz 
Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rozwoju
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Pani Minister, dlaczego innowacje? Jak to w ogóle 
rozumieć? 
Czasem warto słuchać klasyków. Joseph A. 
Schumpeter czy Peter F. Drucker, definiując w swoich 
pracach innowacyjność, podkreślają jej różnorodny 
charakter – od wprowadzenia nowych, zaawanso-
wanych rozwiązań, przez zdobycie nowych rynków, 
do zrobienia czegoś po prostu inaczej niż zwykle. 
Proszę spojrzeć pod tym kątem na Strategię na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju. Rozwiązania, które 
tam proponujemy, wspierają innowacyjność pol-
skich przedsiębiorców na wielu poziomach. 

W przypadku polskiej gospodarki wskazuje się na 
różne bariery na drodze rozwoju innowacyjności. 
Od deficytów w obszarze kapitału ludzkiego po 
obciążenia administracyjne, a także trudności zwią-
zane z dostępem do środków europejskich.
Dziś tak naprawdę realizujemy szeroko zakrojoną 
politykę wsparcia innowacji od dobrego pomy-
słu, przez wsparcie dla zespołów naukowych, po 
wsparcie na zaawansowaną infrastrukturę czy pro-
mocję produktów i pomysłów na rynkach świato-
wych. Jeśli spojrzeć na ofertę choćby dostępnych 
konkursów czy grantów w programie Inteligentny 
Rozwój, to widać, że można otrzymać dofinansowa-
nie nie tylko na rozwój infrastruktury B+R, realiza-
cję badań czy wdrożenie ich wyników, ale również 
otworzyliśmy się na osoby fizyczne, które mają po 
prostu świetne pomysły i poszukują wsparcia, nie 

Jesteśmy poławiaczami pereł
Przejście od modelu gospodarczego opartego na montażu do modelu kreacyjnego to jedno 

z najważniejszych wyzwań prorozwojowych. O tym, jak za pomocą Funduszy Europejskich przestawić 
zwrotnicę rozwoju gospodarczego w Polsce, mówi Jadwiga Emilewicz, wiceminister rozwoju.

Rozmawiała: Aleksandra Ratajczak

BUDŻET PLANOWANYCH NA 2018 R. 
KONKURSÓW POIR TO OK. 6 MLD ZŁ. 
TRZEBA PAMIĘTAĆ, ŻE PIENIĄDZE 
NA INNOWACJE DOSTĘPNE SĄ TEŻ 
W PROGRAMIE POLSKA WSCHODNIA 
CZY W PROGRAMACH REGIONALNYCH.

Jadwiga Emilewicz, wiceminister rozwoju
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tylko finansowego. Jesteśmy trochę poławiaczami 
pereł, ale śladem Alberta Einsteina wierzymy, że 
logika prowadzi z punktu A do punktu B, natomiast 
wyobraźnia może zaprowadzić wszędzie. 

No dobrze, powiedzmy jednak, że ta złowiona perła 
postanawia założyć start-up. Ma pomysł, wie mniej 
więcej, jak go zrealizować. Co dalej? Gdzie powinna 
szukać pieniędzy na realizację swojego czasami 
bardzo ryzykownego  pomysłu?
Aby inwestować w innowacyjne, a zatem bardzo 
ryzykowne przedsięwzięcia, potrzebny jest kapitał. 
Tego kapitału nie ma w Polsce tyle, ile w Europie 
Zachodniej czy USA, stąd niezbędny jest instru-
ment, który pomoże firmom. Mamy cały szereg 
takich instrumentów do zaoferowania. Wymienię 
tylko „Start in Poland” dedykowany branży innowa-
cji, start-upom i venture capital. Projekty mają być po 
połowie finansowane przez PFR i kapitał prywatny. 
Na wsparcie mogą liczyć firmy w różnej fazie roz-
woju, nie tylko te w początkowym stadium. Na przy-
kład w ramach programu Scale up, start-upy mogą 
liczyć na maksymalne wsparcie 250 tys. zł, zaś grant 
dla akceleratora może sięgnąć 6 mln zł. Dużą rolę 
w zmianie sposobu myślenia o finansowaniu inno-
wacji odgrywa Polski Fundusz Rozwoju i realizowane 
przez niego projekty współfinansowane z POIR, takie 
jak Starter,  Biznest, KOFFI czy Otwarte Innowacje. 
Rozwiązanie przyjęte w przypadku tych projektów 
polega na tym, że innowacyjne firmy finansowane 
są poprzez wybranych pośredników finansowych, 
w przypadku Biznestu, dodatkowo współpracujących 
i wspólnie inwestujących z Aniołami Biznesu.  W reali-
zacji tak zaprojektowanego wsparcia chodzi o coś 
więcej niż o pieniądze. Przekazujemy w ten sposób 
faktyczny kapitał, czyli wiedzę, doświadczenie, stwa-
rzamy przestrzeń do mentoringu, zbudowania sieci 
powiązań i kontaktów. To już nie jest tylko „money”, 
to jest „smart money”. 

A  jeśli nasz przedsiębiorca uzna, że może sam 
poszuka jakichś środków na rozwój firmy czy reali-
zację pomysłu, najprostsza droga to skorzystanie 
ze środków europejskich dostępnych dzięki ogła-
szanym konkursom?
Budżet planowanych na 2018 r. konkursów POIR 
to ok. 6 mld zł. Trzeba pamiętać, że pieniądze na 
innowacje dostępne są też w  programie Polska 
Wschodnia czy w programach regionalnych.  Jednak 
z punktu widzenia przedsiębiorcy istotne jest to, 
że nowelizacja tzw. ustawy wdrożeniowej, która 
weszła w życie we wrześniu, pozwala na uprosz-
czenia kryteriów wyboru projektów w konkursach. 
W programie Inteligentny Rozwój zmieniliśmy już 
system oceny w dwóch konkursach: w działaniu 
2.1 Wsparcie inwestycji w  infrastrukturę przed-
siębiorstw oraz w poddziałaniu 3.2.2 Kredyt na 
Innowacje Technologiczne. Systematycznie nowy 
system będzie wprowadzany przy innych naborach.  
Ustawa wdrożeniowa zmieniła relację między admi-
nistracją i przedsiębiorcami. Jesteśmy partnerami, 
których łączy wspólny cel – realizacja projektu. 

To podążajmy za naszym przedsiębiorcą dalej. 
Z perły stał się start-upowcem, przeszedł przez 
program akceleracji i wypłynął na szerokie wody, 
został nawet beneficjentem FE. Jest innowacyjnym 
przedsiębiorcą, chce pracować, rozwijać się i ….
Spotyka się nasz przedsiębiorca z instytucjami pań-
stwowymi. Inną zmianą jest obszar regulacji. Jeśli 
chcemy stworzyć system przyjazny dla innowacji, 
to musimy zmieniać prawo w kilku obszarach. I te 
zmiany już widać, choćby w przyjętej w 2016 r. 
nowelizacji ustawy o innowacyjności, wprowadza-
jącej m.in. ulgi podatkowe dla innowatorów, uła-
twienia proceduralne czy specjalny instrument dla 
start-upów. W naszej ocenie są to realne zachęty 
dla przedsiębiorców, by inwestować w innowacyj-
ność czy prace badawczo-rozwojowe. 
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stawiamy na innowacje
Dziś każdy wie, że tworzenie innowacyjnych rozwiązań jest kluczowe dla gospodarki. Pieniądze 
unijne od ponad 10 lat umożliwiają jej rozwój, w oparciu o nowoczesne technologie i szeroko 

rozumianą innowacyjność. I choć innowacje najczęściej kojarzone są z unowocześnianiem 
oferty przedsiębiorstw, mają one jednak znacznie szersze znaczenie także w innych dziedzinach.

Autor: Maciej Kolczyński

Fundusze dla innowacyjnych firm od trzech lat są 
dostępne głównie w programie Inteligentny Rozwój 
(POIR). Pomoc z programu skierowana jest do małych, 
średnich i dużych przedsiębiorców. Oprócz firm mogą 
z niego skorzystać również inne podmioty, np. szkoły 
wyższe, jednostki naukowe, a także klastry integru-
jące przedsiębiorców. POIR dofinansowuje innowa-
cje kompleksowo na różnych etapach rozwoju – od 
pomysłu, przez badania i rozwój, po wprowadzenie 
innowacji na rynek.

ZNAJDŹ OFERTĘ DLA SIEBIE
Co to oznacza? Po pierwsze, jeśli zaczynasz swoją przy-
godę z własnym przedsiębiorstwem, możesz sięgnąć 
m.in. po pożyczki. Po drugie, masz szansę skorzystać 
z wiedzy i doświadczenia inwestorów wspierających 
obiecujące pomysły biznesowe (tzw. aniołów biznesu). 
Twoja firma może też sięgnąć po ofertę funduszy ven-
ture capital. Więcej na ten temat znajdziesz w arty-
kule na temat programu dla start-up’ów.

POIR to również szansa dla firm, które chcą finan-
sować swój rozwój poprzez giełdę – z instrumentu 
4Stock możliwe jest np. sfinansowanie usług dorad-
czych oraz analiz rynkowych. 

Fundusze Europejskie pomagają też polskim mikro, 
małym i średnim firmom w zdobyciu rynków świa-
towych. „Polskie Mosty Technologiczne” umożli-
wiają im np. sfinansowanie udziału w specjalnych 
programach, mających przyspieszyć ich rozwój na 
wybranych rynkach zagranicznych. Co więcej tzw. 
programy akceleracyjne umożliwią m.in. skorzysta-
nie z doradztwa w zakresie dopasowania strategii 
ekspansji firmy za granicą. 

Pomoc polskim firmom na rynkach zagranicznych 
umożliwia również program „Go to brand”. Zakłada 
on promocję marek, które mają szansę zaistnieć 
poza granicami kraju. Dzięki niemu dofinansujemy 

W SKRÓCIE

A właściwie w kilku „skrótach” kryje się 
wiedza na temat różnych form wsparcia, 
jakie proponuje POIR. Po aktualne infor-
macje warto więc zaglądać na strony:
BGK → Banku Gospodarstwa Krajowego 
→ www.bgk.pl
NCBR → Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju → www.ncbr.gov.pl
PARP → Polskiej Agencji Rozwoju Przed-
siębiorczości → www.parp.gov.pl

Zachęcamy również do odwiedza-
nia Portalu Funduszy Europejskich → 
www.funduszeeuropejskie.gov.pl 
oraz Punktów Informacyjnych Funduszy 
Europejskich

www.bgk.pl
www.ncbr.gov.pl
www.parp.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
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udział w konferencjach, targach oraz misjach gospo-
darczych. Można też sfinansować koszty doradz-
twa promocji naszej firmy za granicą. Za „Polskie 
mosty technologiczne” i „Go to brand” odpowiada 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

BADANIA W TWOJEJ FIRMIE
Oferta PARP zainteresuje też firmy planujące wyko-
rzystanie wyników badań. Na tego typu działania 
przewidziano wsparcie „Badania na rynek”. Można 
również starać się o udzielenie gwarancji kredytu 
z „Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych 
przedsiębiorstw Programu Inteligentny Rozwój”, pro-
wadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego1. 
Takie rozwiązanie ma zachęcić instytucje finansowe 
do inwestowania w innowacyjne projekty. Jeżeli jeste-
śmy małą lub średnią firmą i chcemy w niej prowadzić 
prace badawczo-rozwojowe, program Inteligentny 
Rozwój ma też propozycję w postaci konkursów 
„Szybkiej Ścieżki”. Nabory takich projektów organi-
zuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 

INNOWACJA NIEJEDNO MA IMIĘ
Innowacje to nie tylko program Inteligentny Rozwój. 
Przedsiębiorcy powinni również zapoznać się z ofertą 
programów regionalnych, które finansują m.in. inwe-
stycje oraz rozwój kadr. Oprócz tego, mikro, mali 
i średni przedsiębiorcy z województw lubelskiego, 
podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego oraz 
warmińsko-mazurskiego mogą sięgnąć po dotacje 
m.in. na zastosowanie wyników prac B+R. Takie moż-
liwości zapewnia im program Polska Wschodnia. 

Pamiętajmy też, że innowacyjność może doty-
czyć obszarów niekoniecznie związanych z rozwo-
jem naszej firmy, czy badaniami. Program Wiedza 

1  Gwarancje mogą objąć nawet do 80% wartości kredytu. 
Maksymalny okres gwarancji wynosi 20 lat

Edukacja Rozwój to przecież szansa na innowacje 
społeczne, tj. nowe sposoby rozwiązywania dobrze 
znanych problemów. Jeden z innowacyjnych pomy-
słów na rozwój edukacji osób dorosłych przybli-
żamy w  bieżącym numerze Biuletynu. Program 
Infrastruktura i Środowisko to z kolei nowoczesny 
transport, czy innowacyjne sposoby na ochronę 
środowiska. Dzięki programowi Polska Cyfrowa 
możliwe są np. innowacyjne rozwiązania, zwięk-
szające dostęp do e-usług publicznych lub umiejęt-
ności w zakresie wykorzystania komputera. Istnieje 
także możliwość realizacji innowacyjnych projektów 
w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, 
w których uczestniczy Polska. 

RODZAJE INNOWACJI 

Fundusze Europejskie przeznaczono 
na cztery główne obszary innowacji: 

 q innowacja produktowa – polega-
jąca na udoskonaleniu wyrobu już 
wytwarzanego przez przedsiębiorstwo 
bądź na rozpoczęciu produkcji innego 
nowatorskiego produktu; 

 q innowacja procesowa (technolo
giczna) – polega na zmianie 
metod świadczenia usług czy wy-
twarzania produktów w danym 
przedsiębiorstwie

 q innowacja organizacyjna – polega 
na zmianie metody organizacji w prak-
tykach biznesowych firmy 

 q innowacja marketingowa – czyli 
wprowadzenie nowej metody promo-
cji, obejmującej zmiany w wyglądzie 
produktu, sposobie jego opakowa-
nia, reklamie, czy przyjętym modelu 
biznesowym.
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Łatwiej być innowatorem
Mniejsza ilość skomplikowanych procedur, krótszy czas oczekiwania na rozpatrzenie 

wniosku oraz większe zaangażowanie i pomoc ze strony urzędów – na to mogą liczyć 
przedsiębiorcy ubiegający się o wsparcie finansowe z funduszy unijnych w programie POIR.

Autor: Anna Sołomiewicz

W ciągu ostatnich lat wielu przedsiębiorców otrzy-
mało dofinansowanie z unijnych dotacji. W samym 
programie POIR podpisano już 2602 umowy*. Ta 
liczba robi wrażenie, jednak ubiegając się o wsparcie 
finansowe trzeba spełnić szereg warunków, a same 
procedury czy czas oczekiwania mogą zniechęcić 
osoby rozpoczynające swoją przygodę z Funduszami 
Europejskimi. Z myślą o usprawnieniu procesów 
związanych z wykorzystaniem funduszy UE wpro-
wadzono zmiany w tzw. ustawie wdrożeniowej okre-
ślającej zasady korzystania ze środków europejskich 
w latach 2014-2020. 

MNIEJ DOKUMENTÓW
Ustawa wprowadziła szereg zmian, które w dużej 
mierze odczują sami wnioskodawcy. Jedną z waż-
niejszych są ułatwienia w przygotowaniu wniosku 
o otrzymanie dotacji. Już na początku procesu ubie-
gania się o dofinansowanie, przedsiębiorca będzie 
informowany przez instytucję organizującą kon-
kurs o tym, co trzeba zmienić, poprawić, uzupeł-
nić w złożonej dokumentacji, tak aby mogła zostać 
uznana za prawidłowo przygotowaną. W pierwszej 
kolejności każdy wniosek o dofinansowanie będzie 
sprawdzany przez instytucję pod kątem obecno-
ści wszystkich załączników, poprawnego wypełnie-
nia czy dotrzymania terminów. Jeżeli na tym etapie 
zostaną zauważone błędy lub braki, wnioskodawca 

zostanie o tym poinformowany i będzie mógł je uzu-
pełnić bądź poprawić. W przypadku działań reali-
zowanych w programie POIR będzie na to miał 7 
dni. W niektórych przypadkach jego obecność nie 
będzie nawet konieczna. Drobne i oczywiste omyłki, 
takie jak chociażby literówka w nazwisku, pracow-
nicy instytucji będą mogli poprawić sami. Po weryfi-
kacji formalnej wniosek będzie kierowany do oceny 
przez komisję ekspertów, podczas której również 
możliwe będzie nanoszenie ewentualnych popra-
wek w zakresie wskazanym przez oceniających. 

UPROSZCZONE KRYTERIA
Zmiany, jakie wprowadza ustawa, w znacznym stop-
niu wpłyną na procedury rozpatrywania wniosków 
o dofinansowanie we wszystkich realizowanych dzia-
łaniach programu POIR. Na przykład, weryfikacja pod 
względem formalnym została ograniczona do mini-
mum w przypadku Działania 2.1. Wsparcie Inwestycji 
w Infrastrukturę B+R, co znacznie usprawni począt-
kowy proces klasyfikacji projektów. W pierwszym 
etapie ocenie poddawane będą jedynie 3 najważniej-
sze wymogi. Jednocześnie uproszczono i połączono 
dotychczasowe wymogi formalne i merytoryczne, 
zmniejszając ich liczbę z 25 do 18. Podobne zmiany 
wprowadzono także w kryteriach wyboru projektów 
w ramach Działania 3.2.2. Kredyt na innowacje tech-
nologiczne. Również tutaj zrezygnowano z odręb-
nego katalogu kryteriów formalnych, przenosząc 
ich ocenę na etap oceny jakościowej, pozostawiając * stan na 4 grudnia 2017 r.
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w pierwszym etapie jedynie najistotniejsze kwestie, 
takie jak: kompletność i forma wniosku oraz dotrzy-
manie terminów jego złożenia w danym naborze. 
Z podobnymi zmianami zetkną się przedsiębiorcy 
ubiegający się o dotacje w większości nowo reali-
zowanych działań. 

SZYBSZA OCENA WNIOSKÓW
Konkursy będą mogły odbywać się w rundach, co 
umożliwi osobom, które nie zdążyły skompleto-
wać dokumentacji i złożyć wniosku w pierwszych 
rundach, przedłożenie go na kolejnych etapach 
naboru. Zebranie potrzebnych dokumentów również 
będzie prostsze i szybsze dla samego wnioskodawcy. 
Według nowego prawa, instytucja nie może żądać 
od wnioskodawcy informacji, które może pozyskać 
sama. Dla osoby bądź firmy ubiegającej się o dofi-
nansowanie oznacza to brak obowiązku dostarczenia 

dokumentów m.in. z Urzędu Skarbowego, ZUS czy 
chociażby KRS. W ustawie przewidziano również 
możliwość wycofania protestu w przypadku nega-
tywnego rozpatrzenia wniosku, a czas postępowa-
nia odwoławczego uległ skróceniu z 60 do 45 dni 
(przy czym odliczanie zostaje wstrzymane na czas 
kompletowania dokumentów przez osobę zgłasza-
jącą protest). 

Ostatnia zmiana, o której wspomnimy, z pewno-
ścią ucieszy wszystkich przedsiębiorców, planujących 
ubiegać się o dofinansowanie projektu partner-
skiego. Na mocy starych przepisów wsparcie nie 
mogło być przyznawane projektom partnerskim, 
w których pomiędzy poszczególnymi podmiotami 
występowały określone powiązania. Obecnie zastrze-
żenie to zostało zniesione, a dofinansowanie mogą 
otrzymać wszelkie projekty partnerskie. 
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PROCEDURA WYBORU PROJEKTÓW PO ZMIANACH W USTAWIE WDROŻENIOWEJ 
W PRZYPADKU DZIAŁANIA 2.1 WSPARCIE INWESTYCJI W INFRASTRUKTURĘ B+R

MOŻLIWOŚĆ POPRAWY WNIOSKU 
ZGODNIE Z KRYTERIAMI OCENY

KOP → PRACOWNICY
IOK/EKSPERCI → UWAGI

OCENA POPRAWIONEGO 
WNIOSKU NA PANELU 

EKSPERTÓW (SPOTKANIE 
Z WNIOSKODAWCĄ)

LISTA PROJEKTÓW 
WYBRANYCH DO WSPARCIA

UMOWAWPŁYW WNIOSKU

POPRAWA 
OCZYWISTYCH POMYŁEK 

Z URZĘDU

OCENA PROJEKTÓW
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Na co powinni zwrócić uwagę nasi rodzimi przed-
siębiorcy, aby odnieść sukces i stworzyć innowa-
cyjne firmy?
Nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie. W mojej 
ocenie kluczowa jest nie wielkość, czy dojrza-
łość przedsiębiorstwa, ale jego gotowość i umie-
jętność oceny rynku oraz zweryfikowania na nim 

atrakcyjności proponowanych rozwiązań, produk-
tów lub usług. Jeśli bowiem niezbędne do rozwijania 
działalności innowacyjnej zasoby takie jak wykształ-
cona kadra, kapitał i dostępność infrastruktury B+R 
– głównie dzięki Funduszom Europejskim – są obec-
nie dostępne na rynku, można by było przyjąć, że 
każda firma wpisująca B+R w swą strategię rozwoju 
biznesu powinna odnieść rynkowy sukces. Samo 
posiadanie zasobów i prowadzenie prac badawczo-
-rozwojowych jednak nie wystarczy. Przedsiębiorcy 
powinni w większym stopniu koncentrować się na 
monitorowaniu rynku i analizie prowadzonych prac, 
zarówno pod kątem weryfikacji technologii czy np. 
czystości patentowej, jak i aspektów ekonomicznych 
planowanego wdrożenia. 

Jakie największe bariery w rozwoju innowacyjno-
ści napotykają nasi przedsiębiorcy?
Wielkość i dojrzałość przedsiębiorstwa warunkują 
jego możliwości funkcjonowania na rynku, ale nie są 
w mojej ocenie determinujące. Zmienia się na korzyść 
otoczenie prawne, m.in. za sprawą już obowiązu-
jącej i kolejnej – wchodzącej w życie od 1 stycznia 
2018 r. – ustawy o innowacyjności i zwiększa dostęp-
ność środków publicznych na wsparcie działalności 
innowacyjnej przedsiębiorstw. To nie tylko ogromny 
impuls do tworzenia i rozwijania działalności przez 

innowacyjne wsparcie 
nie tylko na starcie

Nowoczesne technologie będą główną siłą napędową polskiej gospodarki przez najbliższe 
25 lat. Jednak, aby firmy odnosiły sukces w tworzeniu innowacyjnych produktów, niezbędne 
jest zapewnienie odpowiednich warunków. O tym, jak skutecznie wspierać przedsiębiorców, 
mówi prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Rozmawiał: Radosław Zieniewicz

prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski,  
dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
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firmy technologiczne, ale przede wszystkim realna 
szansa na wprowadzenie na stałe do strategii roz-
woju firm – różnej wielkości – prac badawczo-roz-
wojowych. Dotychczasowy dostęp do dotacji bez 
możliwości skorzystania z udogodnień innego typu, 
np. ulg podatkowych, powodował, że wiele firm nie 
było w stanie rozwijać działalności innowacyjnej po 
zakończeniu finansowania ze środków publicznych. 
Wpadały nieraz w „pułapkę dotacyjną” i upadały po 
zakończeniu finansowania ze środków publicznych. 

Z  ekonomicznego punktu widzenia natomiast 
wyzwaniem dla przedsiębiorstw pozostaje umie-
jętne planowanie i zarządzanie kosztami działal-
ności. W przypadku firm realizujących prace B+R 
– nawet przy „ubezpieczeniu” związanego z nimi 
ryzyka w postaci dofinansowania z instytucji takich 
jak NCBR, jest to szczególnie ważne, gdyż warun-
kuje ich możliwości rozwoju w długim okresie.

Jaką rolę pełni NCBR w spieraniu projektów typu 
B+R? 
Zgodnie z nowym podejściem do finansowania inno-
wacji, nie tylko zachęcamy do ich podejmowania 
i ułatwiamy ich realizację, ale także generujemy zapo-
trzebowanie rynku na nowatorskie produkty i usługi. 
Koncentrujemy przy tym nasze środki na konkret-
nych celach, które wynikają ze strategicznych decyzji 
rządu – w tym sensie jesteśmy jednym z filarów reali-
zacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. 

Wzorując się na procedurach stosowanych m.in. 
przez amerykańską agencję DARPA wprowadziliśmy 
już nowe instrumenty finansowania prac badaw-
czo-rozwojowych, których celem jest stworzenie 
konkretnych produktów przy założeniu akceptowal-
nej ceny ich wytworzenia. NCBR występuje więc tu 
nie tylko w roli inicjatora i finansującego badania 
w danym obszarze, ale przede wszystkim gwarantuje 

– poprzez podpisanie porozumienia z docelowym 
użytkownikiem rozwijanego produktu, np. samorzą-
dem – rynek najlepszym podmiotom (lub podmio-
towi), które osiągną założone w danym programie 
cele. To ogromna różnica w stosunku do obecnych 
mechanizmów finansowania, w  których wysiłek 
komercjalizacji wyników badań spoczywał wyłącz-
nie na przedsiębiorcy.

Z jakiego wsparcia finansowego NCBR mogą sko-
rzystać polscy przedsiębiorcy?
NCBR zapewnia wsparcie projektom na wszystkich eta-
pach realizacji, „od pomysłu do przemysłu”, kierując 
środki na finansowanie tych najlepszych, wyłonionych 
w drodze konkursów lub odpowiednich postępowań. 

Naszym flagowym programem dla przedsiębiorców 
jest „szybka ścieżka”, która jest programem hory-
zontalnym, skierowanym do przedstawicieli różnych 
branż – w tym działaniu, w przyszłym roku ogło-
simy 5 konkursów, których łączny budżet wynie-
sie 2,85 mld zł. Natomiast łącznie w ramach POIR 
w 2018 roku planujemy ogłosić 15 konkursów z alo-
kacją sięgającą minimum 4,3 mld zł. Przedsiębiorcy, 
w tym w szczególności „młode” spółki technolo-
giczne, będą mogły także korzystać ze wsparcia 
kilkudziesięciu wehikułów inwestycyjnych urucho-
mionych w naszym programie BRIdge Alfa oraz 
pierwszych funduszy korporacyjnych stworzo-
nych dzięki NCBR CVC. Nie zapominamy przy tym 
o konieczności kształcenia odpowiednich kadr dla 
gospodarki – w 2018 roku uczelnie będą mogły ubie-
gać się o wsparcie w 4 konkursach organizowanych 
w ramach POWER, m.in. już w styczniu, w nowym 
konkursie „Studia dualne” z budżetem 100 mln zł. 
Zachęcam do odwiedzania naszej strony interne-
towej NCBR.gov.pl – to dobry adres dla wszystkich 
zainteresowanych tworzeniem nowatorskich pro-
duktów i technologii.
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Fundusze unijne  
– impuls do rozwoju

Krakowska firma Selvita w ciągu 10-letniej działalności pozyskała środki z funduszy unijnych o łącznej 
wartości ok. 268 mln zł. Pomogły one jej stać się jednym z liderów branży biotechnologicznej.

Autor: Mariusz Golak

Selvita należy do największych firm europejskich 
działających w branży biotechnologicznej. Zajmuje 
się przede wszystkim opracowywaniem innowacyj-
nych leków o potencjale terapeutycznym w obszarze 
onkologii. Ważną część jej działalności stanowi rów-
nież świadczenie laboratoryjnych usług badawczo-
-rozwojowych na zlecenie firm farmaceutycznych, 
biotechnologicznych i chemicznych z całego świata.

Obecnie Selvita zatrudnia ok. 420 osób, z których co 
trzecia może się pochwalić tytułem doktora. Główna 
siedziba spółki i laboratoria mieszczą się w Krakowie. 
Drugi oddział badawczy został zlokalizowany 

w  Poznaniu. Selvita posiada biura w  najwięk-
szych ośrodkach biotechnologicznych na świecie – 
w Bostonie i San Francisco w Stanach Zjednoczonych 
oraz w Cambridge w Wielkiej Brytanii.

WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI
W  2017 roku Selvita obchodziła 10-lecie dzia-
łalności. Ważną rolę w budowaniu jej pozycji na 
rynku odegrały fundusze unijne. Potwierdzeniem 
tego była choćby nagroda przyznana w 2015 roku 
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości 
w kategorii „Lider innowacyjności i rozwoju”. Spółka 
została wyróżniona za efektywne wykorzystanie 

Laboratorium firmy Selvita
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pieniędzy unijnych w perspektywie finansowej 2007-
2013. Wówczas pozyskała środki o łącznej warto-
ści 61 mln zł.

OD ZNAKU TOWAROWEGO 
DO LABORATORIUM
Po raz pierwszy firma z Krakowa skorzystała z dota-
cji na rejestrację znaku towarowego. Z racji prowa-
dzonej działalności mogła w szczególności liczyć na 
pieniądze z programów wspierających innowacyjny 
rozwój. Nic dziwnego, że w perspektywie 2014-
2020 chętnie korzysta z programu Inteligentny 
Rozwój. Pochodzące z tego źródła fundusze prze-
znaczone zostały już na tak różne aktywności, 
jak budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego 

Innowacyjnych Leków (dofinansowanie ok. 34 
tys.), zapewnienie ochrony patentowej dla inno-
wacyjnych związków chemicznych o  działaniu 
terapeutycznym (dofinansowanie ok 496 tys.) 
czy badania substancji o działaniu przeciwnowo-
tworowym (dofinansowanie ok. 10 mln.). Dzięki 
temu firma wspiera swój nadrzędny cel, którym jest 
rozwijanie innowacyjnych leków służących terapii 
przeciwnowotworowej.

Łącznie w ciągu 10 lat Selvita otrzymała – jak podał 
Tomasz Nocuń, Dyrektor ds. Inwestycji i Rozwoju, 
Prokurent w Selvita SA – dofinansowanie o łącznej 
wartości ok. 268 mln zł. Zostały one przeznaczone 
na realizację ok. 50 projektów.

ROZWIJAMY SIĘ SZYBCIEJ I DYNAMICZNIEJ

Tomasz Nocuń, Dyrektor ds. Inwestycji i Rozwoju, Prokurent w Selvita SA, 
odpowiedzialny za pozyskiwanie pieniędzy unijnych

Od początku działalności do chwili obecnej kwoty wszystkich przyznanych 
środków z Funduszy Europejskich wyniosły ok. 268 mln zł. Większość 
z nich pochodzi z najnowszej perspektywy 2014-2020. Dzięki nim wspar-
liśmy ok. 50 realizowanych przez firmę Selvita projektów, poczynając od 
niewielkich, takich jak np. rejestracja znaku towarowego, po duże in-

westycje, jaką jest na przykład budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Innowacyjnych 
Leków. Jesteśmy firmą biotechnologiczną, więc naszym nadrzędnym celem jest działalność 
badawczo-rozwojowa, prowadząca do opracowania innowacyjnych leków. 

I właśnie temu służy pozyskiwanie Funduszy Europejskich. Dzięki nim rozwijamy się szybciej 
i dynamiczniej. To oczywiście tylko próba pokazania pewnej skali, ale bez tego wsparcia na 
obecnym etapie bylibyśmy trzy razy mniejsi i trzy razy wolniej byśmy się rozwijali.

Od samego początku byliśmy świadomi, że – ze względu na profil działalności Selvity – bę-
dziemy mieli szansę na korzystanie ze środków unijnych. Dlatego zdecydowaliśmy się utwo-
rzyć w ramach firmy specjalną komórkę odpowiedzialną za ich pozyskiwanie. Początkowo 
liczyła ona dwie osoby, później była systematycznie rozbudowywana. Obecnie tworzą ją dwa 
działy – pierwszy z nich zajmuje się pozyskiwaniem i rozliczaniem pieniędzy, zaś drugi jest od-
powiedzialny za zakupy w ramach projektów realizowanych ze wsparciem funduszy unijnych.
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„Pożyczki na kształcenie” to pilotażowy program 
Ministerstwa Rozwoju, finansowany z programu 
Wiedza Edukacja Rozwój.  Jaki jest jego cel?
Projekt „Pożyczki na kształcenie” ma na celu uła-
twienie dorosłym mieszkańcom Polski dostępu do 
kształcenia rozumianego jako dowolna forma rozwi-
jania umiejętności i kompetencji. Realizujemy ten cel 
poprzez przyjazne finansowanie, czyli pożyczki, które 
są nieoprocentowane, a dodatkowo jeszcze mogą 
zostać nawet w 25% umorzone. To projekt ogól-
nopolski, szczególnie ważne było więc, aby stwo-
rzyć prosty i skuteczny mechanizm, który zapewni 
dostęp do pożyczek ludziom z całego kraju. 

Skąd pomysł na taki właśnie projekt? Co jest w nim 
innowacyjnego w porównaniu z innymi formami 
wsparcia kształcenia realizowanymi dotychczas?  
Formuła Funduszu „Pożyczki na kształcenie” jest 
wyjątkowo innowacyjna pod różnymi względami. Po 
pierwsze, zastosowany został zupełnie nowy mecha-
nizm finansowania zwrotnego, czyli nie dotacji ani 
dofinansowania, a pożyczki. Po drugie, odwrócili-
śmy zupełnie relacje pomiędzy instytucją edukacyjną 
a osobą, która chce podnieść swoje kwalifikacje. To 
nie szkoła czy organizator szkolenia lub kursu wnio-
skuje o pieniądze i je dostaje, a sam zainteresowany, 

Rozwiń skrzydła dzięki 
nowemu wsparciu

Choć liczba osób, które podnoszą swoje kompetencje zawodowe, wzrasta z roku na 
rok, ciągle jesteśmy – jako kraj – znacznie poniżej średniej europejskiej. Zmienić to może 

pilotażowy projekt „Pożyczki na kształcenie”. O innowacyjnym pomyśle na wsparcie 
kształcenia osób dorosłych mówi Jacek Ostrowski, Dyrektor Biura Zarządzania Projektami 

Fundacji Fundusz Współpracy, realizującej projekt jako jeden z dwóch operatorów w Polsce. 

Rozmawiała: Justyna Łotowska

Jacek Ostrowski, Dyrektor Biura Zarządzania 
Projektami Fundacji Fundusz Współpracy
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który decyduje, z czego chciałby się doszkolić. Sam 
wybiera formę kształcenia – w ramach programu 
można sfinansować studia podyplomowe, kursy 
e-learningowe, różnego rodzaju warsztaty, staże. 
Jedynym ograniczeniem jest to, że nie mogą to być 
studia licencjackie, magisterskie czy doktoranckie. Po 
trzecie, to pożyczkobiorca decyduje, gdzie chce pod-
nosić swoje kwalifikacje. Może przy tym skorzystać 
z oferty instytucji edukacyjnych nie tylko w Polsce, 
ale i w dowolnym miejscu na świecie.  

Jakie kryteria trzeba spełniać, aby zostać objętym 
projektem? 
Wystarczy być osobą pełnoletnią i  mieszkać w Polsce, 
ale już obywatelstwo polskie nie jest wymagane. Mamy 
zresztą wśród uczestników programu także obcokra-
jowców podnoszących swoje kwalifikacje.  Pod tym 
względem program jest ewenementem na tle innych 
programów wspierających kształcenie, które są zazwy-
czaj mocno celowane i sprofilowane na bardzo kon-
kretnych odbiorców. Drugim warunkiem jest zdolność 
kredytowa – na naprawdę podstawowym poziomie. 
Nie trzeba przy tym być osobą zatrudnioną, akceptu-
jemy osoby na utrzymaniu rodziny, na rencie, emery-
turach czy zasiłkach macierzyńskich. 

Na co może być przeznaczona pożyczka?
Przyznajemy pieniądze na dowolną formę pod-
noszenia kompetencji, umiejętności czy kwalifika-
cji. Wśród dotychczasowych uczestników mamy 
naprawdę przeróżne zapotrzebowania, od kursów 
językowych w Australii przez studia MBA za gra-
nicą, prawo jazdy kategorii C+E, kursy języka chiń-
skiego, norweskiego, angielskiego, niemieckiego. 
Bardzo popularne są szkolenia lotnicze dla pilotów. 
To nie muszą być nawet kursy, które w jakichkol-
wiek sposób przyczyniają się do podniesienia sta-
tusu zawodowego – udzielamy pożyczek także na 
pomysły czysto hobbystyczne. 

Czy są już pierwsze efekty projektu? Jakie  są oczeki-
wania dotyczące liczby osób, które z niego skorzystają?
Nabór rozpoczął się 18 września 2017 roku i zakoń-
czył 24 listopada. Do połowy listopada wpłynęło do 
nas 1500 wniosków, na ich podstawie udzieliliśmy 
prawie 850 pożyczek, których łączna wartość wyniosła 
ok. 6 mln zł, a średnia wartość jednej pożyczki kształ-
towała się ok. 7500 zł. W pierwszym naborze planu-
jemy przyznanie pożyczek o wartości 7,5-8 mln zł. 
Obejmą one wszystkie wnioski, które zostaną przez 
nas pozytywnie zweryfikowane. Postaramy się, aby 
nie było żadnego odrzucenia z uwagi na brak środ-
ków. Jako że jest to projekt pilotażowy, po pierwszym 
etapie dajemy sobie czas na poprawienie ewentu-
alnych błędów i wprowadzenie modyfikacji. Kolejny 
nabór planujemy rozpocząć 1 lutego. 

FUNDUSZ  
„POŻYCZKI NA KSZTAŁCENIE”

 q operatorzy programu: Fundacja Agen-
cja Rozwoju Regionalnego w Stara-
chowicach, Fundacja Fundusz Współ-
pracy w Warszawie

 q maksymalna wartość pożyczki:  
100 tys. zł, nawet do 100 % szkolenia

 q minimalna długość okresu spłaty:  
12 miesięcy, maksymalna – 36 miesięcy

 q oprocentowanie: 0%
 q na co przyznawane: dowolna forma 
kształcenia z wyjątkiem studiów licen-
cjackich, magisterskich i doktoranckich

 q możliwość umorzenia pożyczki maksy-
malnie do 25%

Więcej informacji i generator wniosków: 
WWW.INWESTUJWROZWOJ.PL

www.inwestujwrozwoj.pl
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naukowcy na start
Nowe metody diagnostyczne, skuteczne leki do walki z rakiem czy cukrzycą, rośliny, które 

pomogą w oczyszczeniu terenów poprzemysłowych…, ale również peleryna niewidka, 
superszybkie komputery optyczne, ultraczułe biosensory – nad takimi wynalazkami pracują 

polscy naukowcy dzięki programom grantowym Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Autor: Katarzyna Masłowska

Efektem pracy zdolnych naukowców są nowe lub 
udoskonalone produkty i  technologie. Rezultaty 
badań znajdą zastosowanie w  wielu branżach. 
W ramach programów grantowych FNP realizowane 
są projekty badawcze, których celem jest opracowa-
nie odkrywczych rozwiązań dla gospodarki. 

WAŻNE OGNIWO – WYBITNI NAUKOWCY 
Programowi Inteligentny Rozwój przyświeca idea 
wspierania nowoczesnych rozwiązań od pierw-
szej koncepcji, aż do momentu wprowadzenia 
nowego produktu na rynek. Ważnym elementem 
projektów wspieranych przez FNP jest współpraca 

ROŚLINY W WALCE Z METALAMI CIĘŻKIMI 

dr Alicja Babst-Kostecka, z Instytutu Botaniki 
im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 

Dzięki uzyskanym funduszom spełniam swoje marze-
nia zawodowe – realizuję ambitne, interdyscyplinarne 
badania naukowe z udziałem świetnych naukowców 
z zagranicznych instytucji. Budżet projektu i nawiąza-
ne kontakty pozwalają mi korzystać z najlepiej wypo-
sażonych laboratoriów na świecie i sięgać po najbar-
dziej nowoczesne techniki. Celem moich badań jest 

uzupełnienie wiedzy na temat ewolucji roślin w warunkach stresu spowodowanego wysokimi 
stężeniami metali ciężkich w glebie. Oprócz celu naukowego projekt posiada także wartości 
praktyczne i może przyczynić się do rozwoju koncepcji oczyszczania i stabilizacji obszarów 
poprzemysłowych przy pomocy roślin. Kiedy poznamy genetyczne i fizjologiczne podstawy 
tolerancji i hiperakumulacji metali ciężkich u roślin, będziemy w stanie: po pierwsze – uspraw-
nić działania mające na celu przywrócenie wartości użytkowych rozległym obszarom poprze-
mysłowym, zdegradowanym przez gospodarczą działalność człowieka, po drugie – przywrócić 
estetykę wizualną miejsc zwałowisk odpadów, i po trzecie – ograniczyć toksyczny (często kan-
cerogenny) wpływ metali na organizm człowieka.
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przedstawicieli nauki z ośrodkami międzynaro-
dowymi i przedsiębiorstwami. Trafnie o współ-
pracy gałęzi nauki i sektora gospodarki mówi 
dr inż. Izabela Stefanowicz-Pięta z  Instytutu 
Chemii Fizycznej PAN w Warszawie, laureatka 
programu POWROTY: Nasze badania będą miały 
na celu określenie właściwości biopaliw pocho-
dzenia odpadowego i możliwości ich przetwo-
rzenia poprzez zgazowanie i/lub na drodze 
katalitycznych reakcji chemicznych. Realizacja 
projektu zakłada ścisłą współpracę z przedsta-
wicielem sektora przemysłowego. Wyjątkowość 
tej współpracy opiera się na podejściu łączącym 
badania podstawowe ukierunkowane na aktu-
alne potrzeby aplikacyjne w obszarach zgodnych 
z krajowymi inteligentnymi specjalizacjami.

Każdy z programów FNP ma wiele atutów, ale 
przede wszystkim promują one osoby i zespoły 
badawcze o szerokich horyzontach, ambitne, 
które chcą i potrafią prowadzić interdyscypli-
narne badania w nowoczesnych standardach, we 
współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrod-
kami naukowymi. Chociażby program FIRST 
TEAM, który oferuje młodym badaczom środki 
– w wysokości ok. 2 mln zł – na założenie pierw-
szego zespołu. Finansowanie może zostać przy-
znane na trzy lata z możliwością przedłużenia 
o jeden rok. To szansa dla wybitnych młodych 
naukowców na zdobycie samodzielności nauko-
wej – mówi dr Tomasz Poprawka, wicedyrektor 
ds. działalności programowej w FNP. 

Z kolei program Program TEAM oferuje granty 
w wysokości ok. 3,5 mln zł na przełomowe w skali 
międzynarodowej badania, realizowane w zespo-
łach badawczych z obowiązkowym udziałem co 
najmniej jednego naukowego partnera zagra-
nicznego. O pieniądze mogą aplikować uczeni 

RAKOWI NA PRZEKÓR 

dr hab. Wojciech Fendler, 
prof. UM z Zakładu  
Biostatystyki i Medycyny 
Translacyjnej Uniwersyte-
tu Medycznego w Łodzi

Nasz zespół naukowy 
pracuje nad stwo-

rzeniem prostego testu, służącego do 
przewidywania powikłań po radioterapii 
u pacjentów leczonych onkologicznie. Te 
badania są możliwe dzięki uzyskaniu gran-
tu w programie FIRST TEAM realizowanym 
przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej 
w ramach POIR. Uzyskane fundusze umoż-
liwiły stworzenie w pełni niezależnego 
zakładu i zebranie interdyscyplinarnego 
zespołu badaczy, jak również przeniesienie 
mojej wiedzy z zakresu biologii molekular-
nej i analizy na pole radioterapii.

Problem w stosowaniu radioterapii, po-
mimo dużych możliwości technicznych 
i dostępności sprzętu polega na tym, że 
wywołuje ona ciężkie powikłania, mogące 
prowadzić nawet do śmierci chorego. Tak 
naprawdę nie wiemy, który z pacjentów 
będzie miał objawy niepożądane (prowa-
dzące do przerwania terapii), a który nie. 
W niektórych nowotworach przerwanie 
radioterapii z powodu powikłań skutkuje 
tym, że pacjentowi redukujemy prawdopo-
dobieństwo przeżycia o kilka, a nawet kil-
kanaście procent. W ramach naszego pro-
jektu poszukujemy narzędzi, które pozwolą 
w prosty sposób wyodrębnić pacjentów, 
u których dojdzie do powikłań. 
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o uznanym na świecie dorobku i oryginalnych osią-
gnięciach naukowych, niezależnie od narodowo-
ści. Projekty mogą być realizowane w jednostkach 
naukowych, przedsiębiorstwach lub konsorcjach 
naukowo-przemysłowych. 

DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW – RODZICÓW
Bardzo interesujące są także programy przeciwdzia-
łające „drenażowi mózgów” za granicę, jak również 
umożliwiające powrót do pracy naukowej młodym 
naukowcom, którzy podjęli zatrudnienie w innych 
branżach lub przerwali pracę, np. z powodu urlopu 
wychowawczego. Program grantowy HOMING jest 
skierowany do młodych doktorów, którzy chcą wró-
cić z zagranicy do Polski, np. po odbytym stażu czy 
studiach doktoranckich, bądź przyjechać do Polski 
na staż podoktorski. 

POWROTY to z kolei propozycja dla tych bada-
czy, którzy na wczesnym etapie kariery przerwali 
pracę naukową i chcą do niej wrócić. Grant w pro-
gramie POWROTY pełni funkcję „akceleratora” dla 
osób, które miały przerwę lub spowolnienie w pracy 
badawczej spowodowane, na przykład, urlopem 
rodzicielskim – mówi dr inż. Izabela Stefanowicz-
Pięta, mama dwójki dzieci. Grant ten pomaga zni-
welować różnicę po powrocie, pozwala na rozwój 
naukowy, również dzięki możliwości zaangażowa-
nia osób do pracy w projekcie, oraz daje poczucie 
finansowego bezpieczeństwa – dodaje. 

W obu programach można zdobyć indywidualne 
granty w wysokości ok. 800 tys. zł na dwa lata. 
Projekty mogą być realizowane w  jednostkach 
naukowych lub przedsiębiorstwach. 

SPOSÓB NA CUKRZYCĘ

dr hab. Agnieszka Błachnio-Zabielska,  
z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Grant pomógł mi zrealizować badania wyma-
gające znacznych nakładów finansowych, jak 
i rozbudowanego zespołu badawczego. Celem 
prowadzonych przeze mnie badań jest wyjaśnie-
nie roli poszczególnych lipidów sygnałowych 
w mechanizmie indukowania insulinooporności, 
która jest podstawą cukrzycy typu 2. Jako jedna 
z chorób cywilizacyjnych związanych z otyłością, 

cukrzyca typu 2 dotyka coraz większą liczbę osób w społeczeństwach rozwiniętych, w tym 
w Polsce. Dzięki wynikom uzyskanym podczas realizacji projektu, możliwe będzie odkry-
cie krytycznych punktów szlaku insulinowego, oraz identyfikacja kluczowych enzymów 
metabolizmu lipidów istotnych dla zachowania wrażliwości na insulinę w warunkach nad-
miaru lipidów. Pozwoli to na wskazanie nowych celów w farmakoterapii insulinooporności 
i cukrzycy typu 2, co w przyszłości przełoży się na poprawę stanu zdrowia społeczeństwa 
w warunkach zagrożeń cywilizacyjnych
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innowacyjna polska wschodnia
Innowacje to domena nie tylko dużych firm z największych miast. Udowadniają to przedsiębiorcy 

z małych i średnich miejscowości w Polsce Wschodniej, którzy z sukcesem wykorzystują 
pionierskie technologie w swoich produktach. Pomagają im w tym Fundusze Europejskie. 

Autor: Anna Łempicka

Program Polska Wschodnia to jeden z programów 
unijnych, który oferuje firmom dotacje na wpro-
wadzanie innowacji produktowych (poddziałanie 
1.3.1). Dotacje są adresowane do małych i śred-
nich przedsiębiorstw prowadzących działalność na 
terenie pięciu wschodnich województw: warmiń-
sko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, święto-
krzyskiego i podkarpackiego. Do tej pory wsparcie 
otrzymało 59 firm. Łączna wartość pozyskanych 
przez nie dotacji wyniosła blisko 248 mln zł. 

CZYM SĄ INNOWACJE
Z  innowacjami zazwyczaj kojarzą się wyna-
lazki, które rewolucjonizują świat. Tymczasem 

innowacje produktowe to najczęściej po prostu 
ulepszenie produktów lub usług, które już ist-
nieją. Innowacyjny produkt ma inne – lepsze – 
parametry techniczne, większą funkcjonalność, 
czy zbudowany jest z  doskonalszych materia-
łów. Innowacją produktową może być również 
wprowadzenie nowego produktu z zastosowa-
niem nowatorskich rozwiązań technologicznych 
– zazwyczaj na skalę krajową, ale często również 
światową. Wprowadzenie innowacji produktowej 
jest możliwe nawet dla małej czy średniej firmy. 
Ryzyko czy koszty z  tym związane nie muszą 
być już barierą. Z pomocą przychodzą firmom 
Fundusze Europejskie, a wśród nich program Polska 
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Wschodnia z działaniem 1.3.1 Wdrażanie innowa-
cji przez Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP).

Do przedsiębiorstw, które skorzystały ze środ-
ków Programu należy firma Plastimet z  Ełku. 
Wprowadziła ona do swojej produkcji okno 
PLASTIMET CLICK-ON™, w którym wykorzystano 
innowacyjny, energooszczędny system profili okien-
nych PVC. Projekt został wypracowany w toku prac 
badawczo-rozwojowych i jest unikatowy – zarówno 
na polskim, jak i zagranicznym rynku. Na jego przy-
gotowanie i uruchomienie produkcji firma otrzy-
mała dofinansowanie z programu Polska Wschodnia. 

Przygotowany przez nas projekt wpisywał się w zało-
żenia konkursu ogłoszonego w działaniu 1.3.1, 
dlatego też zdecydowaliśmy się aplikować. – wyja-
śnia Łukasz Ostrowski, wiceprezes zarządu firmy 
Plastimet. – Pozyskane dofinansowanie pozwoliło 
nam na realizację projektu w pełnym zakresie oraz 

w stosunkowo niedługim czasie, co nie byłoby moż-
liwe bez wsparcia z Funduszy Europejskich. – dodaje.

DLACZEGO WARTO
Innowacje pomagają budować przewagę konku-
rencyjną firmy. Konsumenci chętniej sięgają po pro-
dukt, który dokładnie odpowiada ich potrzebom. 
Wybierają usługę, która oferuje im więcej niż pozo-
stałe dostępne na rynku. Dzięki nowatorskim roz-
wiązaniom przedsiębiorstwo może stać się liderem 
w swojej branży, wyznaczać kierunki rozwoju dla 
pozostałych firm i wypełniać niezagospodarowane 
do tej pory nisze rynkowe. Wprowadzanie innowacji 
na rynek to dla przedsiębiorstwa konkretny zysk. Daje 
on firmie szanse na wyższe stopy zwrotu z inwestycji  
w porównaniu do obecnych na rynku produktów. 

JAK TO DZIAŁA
Projekty badawcze-rozwojowe (tzw. prace B+R) i inwe-
stycyjne są skomplikowane i drogie. Przedsiębiorstwa 
często nie są w stanie im sprostać. Wprowadzanie 
innowacji produktowych staje się jednak łatwiejsze, 
gdy firmy nie muszą samodzielnie przeprowadzać prac 
badawczo-rozwojowych. Dzięki funduszom unijnym 
mogą nabyć ich wyniki (np. z pomocą dotacji z progra-
mów regionalnych) i je wykorzystać. Większość firm, 
które do tej pory otrzymały dofinansowanie, korzy-
stała z własnych wyników badań.

Dotację z programu Polska Wschodnia, o maksymal-
nej wartości 7 mln zł, przedsiębiorstwo może prze-
znaczyć na każdy z etapów procesu inwestycyjnego:

•  przygotowanie do wdrożenia – pozyskane środki 
firma może przeznaczyć na przygotowanie: analizy 
rynku i możliwości ulokowania na nim produktu, 
przygotowanie dokumentacji wdrożeniowej, uzy-
skanie, walidację i obronę patentu, a także uzy-
skanie niezbędnych certyfikatów i  akredytacji, Innowacyjne okno PLASTIMET CLICK-ONTM
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od których uzależnione jest wprowadzenie pro-
duktu lub technologii do działalności produkcyj-
nej przedsiębiorstwa;

•  nabycie wartości niematerialnych i prawnych w for-
mie patentów, know-how, licencji oraz innych praw 
własności intelektualnej, które są niezbędne do 
wdrożenia własnych lub nabytych wyników prac 
B+R (wyniki prac B+R stanowić będą podstawę do 
opracowania nowego innowacyjnego produktu); 

•  przeprowadzenie prac dostosowawczych (jeśli 
będzie to konieczne); 

•  wdrożenie m.in. zakup, montaż i  uruchomie-
nie maszyn i  urządzeń, linii produkcyjnej lub 
technologicznej.

DLA KOGO
O dotację może starać się firma wchodząca w skład 
grupy co najmniej pięciu współpracujących ze sobą 
przedsiębiorstw. Powiązanie musi mieć charak-
ter ponadregionalny, to znaczy musi obejmować 
przynajmniej dwa województwa, w tym przynaj-
mniej jedno z Polski Wschodniej (województwo 
lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, 
warmińsko-mazurskie).

Dzięki wsparciu Programu wprowadzanie innowa-
cji jest możliwe dla każdej firmy, bez względu na 
jej lokalizację. Przede wszystkim dla tych, dla któ-
rych do tej pory barierą były zasoby ludzkie, kapita-
łowe i czas, które muszą przeznaczyć na inwestycje. 
Firmy przekonują się, że innowacje warto wprowa-
dzać niezależnie od wielkości firmy, rynku zbytu, czy 
branży, w której działają. Wśród firm, które uzy-
skały dofinansowanie są działające między innymi 
w branżach: budowlanej, spożywczej, meblarskiej, 
produkcji opakowań, czy sprzętu AGD. 

Dokładne kryteria, na podstawie których wybierane 
są projekty do dofinansowania, a także więcej przy-
kładów firm, które otrzymały dotacje dostępnych 
jest na www.polskawschodnia.gov.pl.

Działanie 1.3.1 mapa lokalizacji projektów

NAJBLIŻSZE KONKURSY

Wnioski o dofinansowanie 
przyjmuje Polska Agencja Rozwoju 

Przedsiębiorczości WWW.PARP.GOV.PL

Najbliższy termin przyjmowania 
wniosków – maj 2018 r.

www.parp.gov.pl
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#dobrystart
Dane pokazują, że od kilku lat przedsiębiorczość Polaków utrzymuje się na wysokim 

poziomie. Z roku na rok powstaje coraz więcej firm i wygląda na to, że taki 
trend może się w najbliższym czasie utrzymać. Wiele osób już podjęło decyzję 

o rozpoczęciu własnej działalności, dla niektórych ten moment dopiero nastąpi.

Autor: Maciej Kolczyński

Z myślą o takich osobach powstał rządowy pro-
gram „Start in Poland” Jego celem jest stworze-
nie odpowiednich warunków dla nowo powstałych 
przedsiębiorstw, na wszystkich etapach ich roz-
woju. Obejmuje on różne inicjatywy, adresowane 
do start-up’ów, które działają w Polsce. Program 
Inteligentny Rozwój pomoże w ciągu najbliższych 
kilku lat sfinansować powstanie i rozwój co naj-
mniej 1,5 tys. firm. 

POCZĄTKI SĄ TRUDNE?
Niekoniecznie. Jeśli mamy już dobry pomysł, 
możemy skorzystać z programu „Start in Poland” 
i  przygotować się do jego realizacji. Z  etapu 
„Starter” najbardziej obiecujące firmy mają szansę 
na pozyskanie finansowania, udzielanego przez 
wybranych pośredników finansowych (tzw. fun-
dusze venture capital). Łączą oni doświadczenie, 

GŁÓWNE ŹRÓDŁA INFORMACJI

 q start-up’y na wczesnym etapie ich 
działania wspiera Polski Fundusz Roz-
woju. na stronie www.pfr.pl znajdu-
ją się informacje i inicjatywach „Star-
ter” oraz „Biznest”, a także innych 
ofertach funduszu.

 q Również na stronie Polskiej Agencji  
Rozwoju Przedsiębiorczości 
www.parp.gov.pl znajdziemy infor-
macje o możliwościach wsparcia dla 
start-up’ów.

 q Polecamy również odwiedzenie strony 
startup.pfr.pl, która jest wyszukiwarką 
programów dla start-up’ów na każ-
dym etapie rozwoju.

www.pfr.pl
www.parp.gov.pl
startup.pfr.pl


Fundusze europejskie na innowacje | 21

kompetencje oraz swoje kontakty i dzięki swojemu 
wsparciu zwiększają szansę na sukces rynkowy 
nowych przedsięwzięć. 

Podobną formą pomocy jest inicjatywa „Biznest”, 
mająca wspierać działalność inwestorów prywat-
nych, tzw. Aniołów Biznesu. Angażują się oni 
w innowacyjne spółki, które są na wczesnym etapie 
rozwoju. Pośrednicy finansowi będą szukać młodych 
firm, mających innowacyjne pomysły, a następnie 
zachęcać inwestorów, by w  nie zainwestowali. 
Warunkiem jest zaangażowanie w daną inwesty-
cję przynajmniej dwóch Aniołów Biznesu.

NABRAĆ ROZPĘDU
Aby można było mówić o  sukcesie rynkowym, 
nasz innowacyjny pomysł musi być przełożony 
na praktyczne rozwiązanie. Tutaj do gry wkra-
cza Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 
W programie „Scale Up” wybrano 10 akcelera-
torów, które we współpracy z dużymi firmami 
z różnych branż (m.in. energetycznej, spożyw-
czej, ochrony zdrowia, motoryzacyjnej, maszyno-
wej, technologii finansowych oraz transportowej) 
tworzą dla start-up’ów autorskie programy roz-
woju. Trwają one od 3 do 6 miesięcy. Dzięki temu 
młode firmy zyskują dostęp do najlepszych men-
torów i infrastruktury. Program ułatwia również 
nawiązywanie kontaktów z dużymi firmami oraz 
pozyskanie partnerów biznesowych i potencjal-
nych inwestorów.

ROZWINĄĆ SKRZYDŁA
Rozwój działalności start-up’ów to kolejny etap. 
Obejmuje on wsparcie inwestycji, które umożliwią 
firmom rozpoczęcie masowej produkcji, wdrożenie 
ich rozwiązań w dużych firmach, czy rozwinięcie dzia-
łalności badawczo-rozwojowej. Również ten etap 
będzie realizowany przez Polski Funduszu Rozwoju. 

Inne działania z  programu „Start in Poland” 
obejmą m.in. rozwój umiejętności osób podejmu-
jących w dużych spółkach decyzje o inwestycjach 
w innowacyjne projekty. Dodatkowo realizowane 
działania mające zachęcać podmioty z zagranicy 
do zakładania start-up’ów i rozwijania ich dzia-
łalności w Polsce (program „Polska Prize”), jak 
również wspierać ekspansję międzynarodową 
młodych firm.

MINI-SŁOWNICZEK 
START-UP’OWCA

 q Akceleratory – programy tworzone 
dla młodych firm, obejmujące 
mentoring i działania edukacyjne.

 q Anioł Biznesu – inwestor 
samodzielnie wspierający nowe 
przedsiębiorstwa o dużym potencjale 
wzrostu, z zamian za udziały w tych 
firmach (poza kapitałem oferuje 
swoje doświadczenia, kontakty 
itp.). Najczęściej osoba z dużym 
doświadczeniem zawodowym. 

 q Fundusze venture capital  
– oferują wsparcie kapitałowe dla 
firm, które mają duży potencjał 
wzrostu i są na wczesnym etapie 
rozwoju, w zamian za udziały w tych 
firmach.

 q Start-up – biorąc pod uwagę wielość 
definicji i dyskusję, czy start-up 
to firma, przyjmijmy, że start-up 
to młoda firma, a osoba, która 
go prowadzi zaczyna budowanie 
swojego biznesu.



START-upy 
W LICZBACH 

2 700
liczba start-upów 

w Polsce 
w 2016 roku

2 lata
średni wiek  
start-upu 
w Polsce

12%
roczny wzrost 
liczby start-upów  
w Polsce 
w stosunku  
do 2015

start-upów 
finansowanych 

z funduszy 
inwestycyjnych

40%

77%
start-upów 
zamierza 
pozyskać 
zewnętrzne źródła 
finansowania

Rozwój gospodarki w dużej mierze opiera się na innowacyjnych 
przedsięwzięciach. „Diagnoza ekosystemu start-upów w Polsce”, 
pokazuje potencjał rozwoju młodych, innowacyjnych firm. 
Prezentujemy wybrane dane, jakie fundacja Startup Poland 
zebrała w  cyklicznym raporcie „Polskie start-upy 2017”. 

47%
firm tworzy swój 
produkt z myślą 

o eksporcie
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Mam 44 lata i jestem inżynierem. Chciałbym 
ukończyć szkolenie z  programowania 

w java, by stać się programistą. Czy fundusze 
finansują takie kursy? 

Pod koniec I kwartału 2018 roku wybrane zostaną 
instytucje szkoleniowe, które będą przygotowy-
wać chętnych do wykonywania zawodu progra-
misty. W szkoleniu będą mogły uczestniczyć osoby 
dorosłe, które m in. posiadają przynajmniej średnie 
wykształcenie i nie posiadają wyższego wykształ-
cenia informatycznego ani też nie kształcą się i nie 
pracują w tej branży. Zanim zaczną się szkolić będą 
musiały przejść „szkolenie próbne” z zakresu pro-
gramowania przed udzieleniem pomocy zwrot-
nej. Szczęśliwcy otrzymają instrument pomocy 
zwrotnej (w formie nieoprocentowanej pożyczki) 
na odbycie wybranej formy kształcenia z języków 
programowania w pakiecie z innymi działaniami. 
Organizator będzie wspierał uczestników projektu 
w poszukiwaniu pracodawców lub zleceniodaw-
ców z branży IT. Co ciekawe, pożyczka może być 
umorzona nawet do 100%, ale tylko w przypadku, 
jeśli uczestnik w ciągu 6 miesięcy od zakończenia 
szkolenia podejmie pracę na stanowisku zbieżnym 
z zakresem programu.

Więcej informacji o konkursie kierowanym do insty-
tucji szkoleniowych z działania 4.1 Innowacje 
społeczne Program Wiedza Edukacja Rozwój – na 
stronie www.power.gov.pl.

Prowadzę prężnie rozwijającą się innowa-
cyjną firmę. Ponieważ jest spory popyt na 

moje towary, chciałbym wprowadzić produkt 
z innowacyjnego materiału. Potrzebuję pomocy 
doradczej, w jakim kierunku pójść i jakie dzia-
łania podjąć, by pomysły przekuć na sukces.

Dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z proinnowa-
cyjnej usługi doradczej. W przekazaniu takiej dotacji 
pomaga Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 
By taką pomoc uzyskać, firma musi nawiązać współ-
pracę z akredytowanym Ośrodkiem Innowacji i zło-
żyć wniosek o dofinansowanie usługi. Aktualnie trwa 
nabór wniosków i potrwa jeszcze do 28 lutego 2018 r. 

Wsparcie to polega na doradztwie, pomocy i szko-
leniach w  zakresie transferu wiedzy, nabywania 
i ochrony wartości niematerialnych i prawnych. Ale 
nie tylko. Pomoc dla przedsiębiorcy może też pole-
gać na udostępnieniu przestrzeni biurowej, banków 
danych, zasobów bibliotecznych czy badań rynku. 
Firma może skorzystać też z dostępu do laborato-
riów, znakowania, testowania i certyfikacji jakości. 
Przedsiębiorca może też liczyć na zwrot części kosz-
tów inwestycji początkowej związanej z wdrożeniem 
innowacji technologicznej. Poziom wsparcia zależy 
od województwa, w którym jest realizowana inwe-
stycja. Lista akredytowanych ośrodków znajduje się 
na stronie internetowej www.mr.gov.pl/strony/
zadania/wsparcie-przedsiebiorczosci/innowa-
cyjnosc/akredytacja-osrodkow-innowacji-swi-
adczacych-uslugi-proinnowacyjne/ 

Na pytania czytelników odpowiada 
Magda Bułakowska,  
z centralnego Punktu Informacyjnego  
funduszy europejskich

www.power.gov.pl
www.mr.gov.pl/strony/zadania/wsparcie-przedsiebiorczosci/innowacyjnosc/akredytacja-osrodkow-innowacji-swiadczacych-uslugi-proinnowacyjne/
www.mr.gov.pl/strony/zadania/wsparcie-przedsiebiorczosci/innowacyjnosc/akredytacja-osrodkow-innowacji-swiadczacych-uslugi-proinnowacyjne/
www.mr.gov.pl/strony/zadania/wsparcie-przedsiebiorczosci/innowacyjnosc/akredytacja-osrodkow-innowacji-swiadczacych-uslugi-proinnowacyjne/
www.mr.gov.pl/strony/zadania/wsparcie-przedsiebiorczosci/innowacyjnosc/akredytacja-osrodkow-innowacji-swiadczacych-uslugi-proinnowacyjne/


Program Inteligentny Rozwój
  Kredyt na innowacje technologiczne skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) – kon-

kurs z poddziałania 3.2.2, które  ma na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro-, 
małych i średnich przedsiębiorstw poprzez umożliwienie im wdrożenia innowacji technologicznych, 
będących wynikiem własnych prac B+R  lub  wynikiem prac B+R nabywanych przez  przedsiębior-
ców w ramach projektu.

   Opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikacja, bada-
nia rynku będą przedmiotem 2 konkursów z poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace roz-
wojowe realizowane przez przedsiębiorstwa ze słabiej rozwiniętych regionów. Jeden konkurs bę-
dzie przeznaczony dla MŚP, drugi dla dużych przedsiębiorstw. 

  Wnioski będzie można też składać na podniesienie innowacyjności i konkurencyjności MŚP na reali-
zację wdrożeń projektów badawczych. Dwa równoległe konkursy z poddziałania 3.2.1 Badania na 
rynek – jeden  tylko dla miast średnich, drugi dla wszystkich. 
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Europejska Współpraca Terytorialna
  Ochrona dziedzictwa naturalnego i kulturowego pogranicza, inwestycje w infrastrukturę turystyczną 

oraz promocja oferty kulturowej i turystycznej regionu  będą przedmiotem konkursu z Programu 
Interreg Brandenburgia-Polska Oś priorytetowa: Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa 
naturalnego i kulturowego. Wartość naboru: 10,5 mln euro.

  Rozwój i wdrażanie wspólnych systemów kształcenia, szkolenia zawodowego i szkolenia na obsza-
rze pogranicza  to cele planowanego konkursu z Programu Interreg Republika Czeska-Polska. Oś 
priorytetowa: Edukacja i kwalifikacja. Wnioskodawca jest zobowiązany złożyć we Wspólnym Sekre-
tariacie najpierw propozycję projektową. Po uzyskaniu pozytywnej opinii WS można złożyć wniosek 
o dofinansowanie w drugim naborze.
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Program Polska Cyfrowa
  Projekty dotyczące innowacyjnych rozwiązań na rzecz aktywizacji cyfrowej będą mogły zostać do-

finansowane w działaniu 3.2. Ogłoszenie o konkursie – marzec 2018 r. Rozpoczęcie naboru plano-
wane jest na kwiecień 2018 r. 

  Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych z działania 3.1. Ogłoszenie o kon-
kursie pojawi się w  kwietniu 2018 r. Rozpoczęcie naboru zaplanowano na  maj 2018 r. Projekty 
dotyczą rozwoju kompetencji cyfrowych.
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Program Polska Wschodnia
  Rozwój działalności na rynkach zagranicznych przedsiębiorstw z Polski Wschodniej może być do-

finansowany z działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP. W konkursie mogą wziąć udział mali i średni 
przedsiębiorcy z województw Polski Wschodniej. Mogą oni starać się o dofinansowanie do 550 tys zł.02

. 2
01

8 
r.

Program Wiedza Edukacja Rozwój
  Projekty na opracowanie programów kształcenia i ich realizację dla 2,5 tys. osób, studiów dualnych 

ogłosi w styczniu NCBR. Projekty polegają na kształceniu przemiennym równolegle w formie zajęć 
dydaktycznych realizowanych w uczelni i zajęć praktycznych odbywanych u pracodawcy. 

  Pilotażowe  przetestowanie 9 modelowych metod wsparcia w dorosłym życiu osób z niepełno-
sprawnością intelektualną i ich rodzin w praktyce. Możliwe dofinansowanie z konkursu Środowisko-
wy system wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – etap II (Makroinnowacje).  
Kwota przeznaczona na konkurs to 56 mln zł.  

  Doskonalenie zawodowe ratowników  medycznych,  dyspozytorów medycznych, pilotów Lotni-
czego Pogotowia Ratunkowego, fizjoterapeutów, terapeutów środowiskowych, opiekunów me-
dycznych lub diagnostów laboratoryjnych  to cel kolejnego konkursu. Dofinansowanie projektów 
sięgnie 10 mln zł.
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Program Infrastruktura i Środowisko
  Nabór na inwestycje przyczyniające się do poprawy efektywności energetycznej, w którym duże 

przedsiębiorstwa będą mogły się ubiegać w sumie o 100 mln zł. Chodzi np. o wymianę urządzeń 
i instalacji technologicznych na bardziej energooszczędne, termomodernizację budynków czy wy-
korzystanie odnawialnych źródeł energii.

  Nabór na projekty dotyczące dobrych praktyk związanych z ochroną zagrożonych gatunków i sie-
dlisk przyrodniczych. Na ten cel zostanie przeznaczonych 30 mln zł. Chodzi o poprawę warunków 
hydrologicznych, utrzymanie lub odtworzenie właściwej struktury gatunkowej siedlisk. Z pieniędzy 
skorzystają m.in. jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, Regionalne Dyrekcje Ochrony Środo-
wiska, jednostki administracji rządowej lub samorządowej, uczelnie, parki narodowe i pozarządowe 
organizacje ekologiczne. 

  2 nabory na łączną kwotę 320 mln zł. 200 mln zł trafi do samorządów i firm, które w ich imieniu go-
spodarują odpadami, na inwestycje zmniejszające ilość składowanych odpadów. Z kolei o 120 mln zł 
będą mogły ubiegać się samorządy, które chcą przyczynić się do poprawy jakości środowiska na 
terenie miasta i jego obszaru funkcjonalnego poprzez m. in. rekultywację na cele środowiskowe 
zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów (w tym np. poprzemysłowych). 
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zaprogramowani 
na przyszłość

Ochrona cyfrowej tożsamości obywateli, stały monitoring stanu bezpieczeństwa 
miast, redukcja zanieczyszczeń środowiska to tylko niektóre korzyści płynące 
z programu e-Pionier, który ma na celu wsparcie uzdolnionych programistów. 

Autor: Urszula Tatur

Program e-Pionier (Polska Cyfrowa, Działanie 3.3). 
to pilotażowy projekt Narodowego Centrum Badań 
Rozwoju (NCBR), mający na celu wsparcie uzdol-
nionych programistów na rzecz rozwiązywania 
zidentyfikowanych problemów społecznych lub 
gospodarczych. Ma on bazować na narzędziach 
oferowanych przez technologie informacyjno-komu-
nikacyjne (TIK), które pomogą w rozwiązaniu pod-
stawowych problemów zgłaszanych przez instytucje 
publiczne, w obszarach takich jak: bezpieczeństwo, 
ochrona danych osobowych, dostępność instytucji 

publicznych dla niepełnosprawnych, starzenie się 
społeczeństwa, zmiany klimatu itd. 

Program e-Pionier jako pierwszy w Polsce zakłada 
wykorzystanie formuły zamówień przedkomer-
cyjnych (PCP). Polega ona na tym, że zamawia-
jący zgłasza pewien problem, na który na rynku 
nie ma konkretnego rozwiązania. Opracuje je 
dopiero powołany w tym celu zespół. Do definio-
wania problemów zachęca się jednostki publiczne. 
Z kolei identyfikowaniem problemów oraz powoły-
waniem interdyscyplinarnych zespołów (z progra-
mistą w roli głównej), mających na celu stworzyć 
skuteczne narzędzia do ich rozwiązania, mają zająć 
się wyłonione w łamach konkursu wyspecjalizowane 
ośrodki – zwane akceleratorami. To one są bezpo-
średnimi beneficjentami projektu.

JAK TO DZIAŁA?
W praktyce wygląda to tak, że wyłonione w wyniku 
konkursu wyspecjalizowane ośrodki zwane akcele-
ratorami zbierają od instytucji publicznych z całego 
kraju zgłoszenia konkretnych problemów. Następnie, 
na podstawie rekrutacji, powołują zespół specjali-
stów. Ma on zająć się stworzeniem narzędzia, które 
konkretny problem rozwiąże. Ponieważ narzędzie to 
ma przede wszystkim wykorzystywać technologie 
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AKCELERATOR EDTECH EDULAB

akcelerator edTech eduLab szuka odpowie-
dzi na wyzwania świata nauki w zakresie 
optymalnego wykorzystania infrastruktury 
uczelni i zasobów obliczeniowych, po-
prawy komunikacji w administracji oraz 
wykorzystania technologii w nauczaniu. 
Jego obszar działań jest bardzo szeroki – 
od wykorzystania infrastruktury placówek, 

oprogramowania, internetu rzeczy (IoT), 
przez innowacyjny przekaz informacji 
i nowe sposoby komunikacji, aż po całe 
platformy internetowe oraz aplikacje mo-
bilne, wykorzystujące zasady gier kompu-
terowych i techniki wirtualnej rzeczywisto-
ści (VR, AR). 

POLSKI AKCELERATOR TECHNOLOGII BLOCKCHAIN

polski akcelerator Technologii Blockchain 
dąży do upowszechnienia zastosowań tech-
nologii blockchain w sektorze publicznym 
w Polsce. Blockchain to technologia związa-
na z bazami danych i jednocześnie system 
transakcyjny. Jedną z jej właściwości jest 

to, że nie znający się ludzie mogą zawierać 
między sobą umowy i transakcje, ale nie ma 
możliwości, by ktoś kogoś oszukał. Jest to 
element, którego internetowi brakowało od 
początku jego powstania. Blockchain roz-
wiązuje problem braku zaufania. 

EXCENTO

Excento to spółka celowa, będąca w ca-
łości własnością Politechniki Gdańskiej, 
promująca praktyczne zastosowanie nauki. 
Projekt skierowany jest do każdego, kto 
chce komercjalizować wiedzę lub korzystać 
z wiedzy dostępnej na tej uczelni. Nie ma 

określonej specjalizacji, stawia po prostu 
na rozwiązywanie problemów instytucji 
publicznych. Projekt ma na celu wykorzy-
stanie potencjału uczelni wyższych na rzecz 
podniesienia innowacyjności rozwiązań ICT 
w sektorze publicznym. 

AKCELERATOR TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH PIONIER

akcelerator Technologii informatycznych 
PIONIER stawia na rozwiązywanie proble-
mów aglomeracji miejskich z wykorzysta-
niem technologii z obszaru internetu rzeczy 
(IoT). W spektrum działalności akceleratora 
szczególne miejsce zajmują zagadnienia 
istotne dla sprawnego działania tkanki 
miejskiej, wpisujące się w trzy główne ob-
szary. Pierwszym jest zarządzanie miastem, 
obejmujące między innymi planowanie 

przestrzenne i politykę inwestycyjną, bez-
pieczeństwo publiczne, ochronę środowi-
ska, itd. Drugi obszar obejmuje działania 
operacyjne skoncentrowane na funkcjono-
waniu, utrzymaniu i rozbudowie infrastruk-
tury miast. Trzeci znaczący obszar, wpływa-
jący na jakość życia mieszkańców, obejmuje 
zagadnienia ochrony zdrowia, pomocy spo-
łecznej, aktywizacji zawodowej, edukacji, 
kultury i rekreacji.
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informacyjno-komunikacyjne, w centrum interdyscy-
plinarnego zespołu musi być programista. W zależ-
ności od konkretnego obszaru działań, do zespołu 
dołączają też specjaliści z innych dziedzin, np. lekarz, 
gdy problem dotyczy obszaru zdrowia publicznego 
czy nauczyciel metodyk, gdy działania mają wcho-
dzić w  obręb szkolnictwa. Powoływane zespoły 
w efekcie mogą zostać przekształcone w firmy kapi-
tałowe, dlatego ważne jest, by w zespole znalazła 
się osoba mająca doświadczenie w biznesie czy mar-
ketingu. Akceleratory mają za zadanie nadzorować 
prace powołanych przez siebie zespołów interdyscy-
plinarnych, oferując im wsparcie w postaci dostępu 
do sprzętu, oprogramowania, wsparcia mento-
rów, doradztwa finansowo-prawnego, coachingu 
czy warsztatów i staży zagranicznych. Efektem ma 
być wypracowanie rozwiązania na poziomie tzw. 
MVP (minimum viable product). Rozumiane jest to 
jako produkt o minimalnej koniecznej funkcjonalno-
ści, posiadający najważniejsze cechy ostatecznego 
rozwiązania, gotowego do wdrożenia. MVP musi 
zostać przetestowane w instytucji publicznej, któ-
rej jest dedykowane.

POSZUKIWANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ
Projekt e-Pionier ma nie tylko zachęcić programi-
stów do zakładania własnych firm, ale też pobudzić 
instytucje publiczne do szukania nowych, w pełni 
scyfryzowanych rozwiązań, a co za tym idzie zachę-
cić administrację do podejmowania innowacyjnych 
działań na rzecz społeczeństwa. Instytucje, które 
nie mają doświadczenia w pojęciowym definiowa-
niu problemów, mogą liczyć na wsparcie w postaci 
warsztatów i szkoleń organizowanych przez bene-
ficjenta projektu.

W pierwszym konkursie do dofinansowania reko-
mendowano projekty czterech akceleratorów. Dwa 
kolejne właśnie ruszają.

ZESPOŁY INTERDYSCYPLINARNE 
BĘDĄ KORZYSTAĆ 
Z KOMPLEKSOWYCH USŁUG 
AKCELERATORA, KTÓRY 
OTRZYMA WSPARCIE NA:

 q weryfikację pomysłów w fazie proof of 
principle (prowadzenie weryfikacji tech-
nologicznej i biznesowej proponowanych 
rozwiązań),

 q stworzenie MVP (minimum viable pro-
duct – produktu o minimalnej koniecznej 
funkcjonalności) w środowisku testowym 
instytucji zgłaszającej problem,

 q prowadzenie profesjonalnych usług 
z zakresu m.in. rozwoju technologii, 
designu, 

 q prowadzenie doradztwa w zakresie praw 
własności intelektualnej, w zakresie pra-
wa korporacyjnego czy w zakresie con-
trollingu i finansów,

 q coaching, mentoring z udziałem  
doświadczonych praktyków, 

 q zapewnienie kanałów pogłębiania wie-
dzy i rozwój kompetencji poprzez możli-
wość udziału np. w warsztatach,  
seminariach, czy też wizytach studyjnych 
(w kraju i za granicą),

 q usługi business development, polegające 
na opracowaniu wstępnej strategii i ana-
lizy rynku,

 q zbadanie możliwości przyszłej komercja-
lizacji rozwiązania, rozumianej jako zało-
żenie spółki prawa handlowego (w tym 
możliwości otrzymania wsparcia kapita-
łowego pochodzącego z funduszy UE).

Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
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Skorzystaj z badań 
i innowacyjnych usług

Programy Interreg ułatwiają dostęp do wyników badań naukowych, infrastruktury 
badawczej oraz innowacyjnych rozwiązań. Dzięki nim podmioty z Polski mogą 

także uczestniczyć w sieciach współpracy przedsiębiorstw, ośrodków badawczych 
i instytucji otoczenia biznesu. To pozwala im na wymianę doświadczeń 

i realizację nowatorskich pomysłów wspólnie z zagranicznymi partnerami.

Autor: Paulina Cichomska-Szpakowska, Aleksandra Reduch

Partnerzy razem podejmują wyzwania, jakim trudno 
jest sprostać na poziomie regionu czy kraju. W każ-
dym z projektów wymagany jest udział instytucji z co 
najmniej 2 państw członkowskich (w przypadku pro-
gramów transgranicznych) albo 3 państw (w przy-
padku programów transnarodowych). W zależności 
od programu, można współpracować z partnerami 
z państw sąsiadujących, z regionu Europy Środkowej 
lub krajów leżących wokół Morza Bałtyckiego. 

INTELIGENTNIE KORZYSTAĆ Z ZASOBÓW
Przykładem projektu wspierającego innowacyjne roz-
wiązania w programie współpracy transgra-
nicznej Interreg Południowy Bałtyk jest UBIS. 
Projekt skupia się na identyfikacji przypadków sym-
biozy przemysłowej, czyli inteligentnego wspólnego 
wykorzystania zasobów takich jak m.in. energia, 
ciepło, woda, czy odpady nadające się do recy-
klingu. Jego celem jest analiza opłacalności dziele-
nia się zasobami w regionie i stworzenie narzędzi 
do oceny perspektyw takiego działania. W ramach 
przedsięwzięcia zostanie zrealizowanych 5 pilotaży 
symbiozy przemysłowej opracowanych przez pod-
mioty z regionu. Projekt zakłada także m.in. opraco-
wanie modeli biznesowych i strategii finansowania 

inwestycji dotyczących wtórnego wykorzystania 
zasobów. Dzięki niemu powstaną sieci współpracy 
firm i instytucji z regionu, co pozwoli na inicjowa-
nie nowych transgranicznych pomysłów. 

Projekt realizuje 6 partnerów z 5 krajów (Szwecja, 
Niemcy, Polska, Litwa, Dania). Partnerem wiodącym 
jest Skane Energy Agency ze Szwecji, a polski bene-
ficjent to Politechnika Gdańska. 

Szczegółowe informacje na stronie projektu  
https://ubis.nu/. 

UŁATWIONE BADANIA
Projekt BALTIC TRAM, dofinansowany ze środ-
ków programu transnarodowego Interreg 

https://ubis.nu/


30 | Fundusze europejskie na innowacje

Region Morza Bałtyckiego, ułatwia sektorowi 
MŚP i dużym przedsiębiorstwom dostęp do infra-
struktury badawczej. Zainteresowani przedsiębiorcy  
mogą skorzystać z bezpłatnych badań krótkotermi-
nowych dzięki powstałej w projekcie sieci Industrial 
Research Centres. Jedno z 8 działających centrów 
znajduje się w Krakowie przy Fundacji Inicjatyw 
Innowacyjnych (Centrum Badań dla Przemysłu). 
Centrum wspiera polski przemysł w realizacji analiz 
próbek własnych materiałów w polskich lub zagra-
nicznych ośrodkach badawczych. W ten sposób 

przedsiębiorcy uzyskują wiedzę o właściwościach 
swoich produktów i mogą podjąć decyzję o pro-
wadzeniu dalszych badań, o zmianach w proce-
sie produkcji lub w wymaganiach dla dostawców. 

Do końca października br. trwał 1. nabór na bez-
płatne krótkoterminowe badania, z których sko-
rzystało do tej pory 21 firm z  Regionu Morza 
Bałtyckiego, w  tym 2 przedsiębiorstwa z  Polski. 
2. nabór potrwa do 30 kwietnia 2018 r. i aby 
wziąć w nim udział należy wypełnić krótki wniosek 
opisujący zakres proponowanych badań oraz uza-
sadnić ich wartość w kontekście innowacji produk-
towej lub procesowej. Średni czas realizacji badań 
razem z przygotowaniem raportu to 1-3 miesiące. 
Informacje na ten temat są dostępne na stronie pro-
jektu: www.baltic-tram.eu. 

W  przedsięwzięciu bierze udział 15 instytu-
cji z  8  krajów (Niemcy, Polska, Szwecja, Litwa, 
Łotwa, Dania, Finlandia, Estonia). Partnerem wio-
dącym jest Centrum Badawcze DESY z Niemiec. 
Z  Polski w  projekcie uczestniczą: Uniwersytet 
Jagielloński – Narodowe Centrum Promieniowania 
Synchrotronowego SOLARIS, Fundacja Inicjatyw 
Innowacyjnych z Krakowa, Instytut Fizyki PAN. 

INNOWACYJNE USŁUGI DLA WSZYSTKICH
Wsparcie innowacyjnych rozwiązań jest również 
celem programu Interreg Europa Środkowa. 
Dzięki inicjatywie FabLabNet powstała międzynaro-
dowa sieć laboratoriów produkcyjnych (FabLabów) 
otwarta na współpracę z lokalnymi i regionalnymi 
ośrodkami edukacyjnymi oraz środowiskiem bizne-
sowym i przedsiębiorstwami.

Projekt zakłada wymianę doświadczeń i  rozwój 
działalności wszystkich FabLabów należących do 
sieci dzięki zidentyfikowaniu i wdrożeniu nowych 

KONKURS W PROGRAMIE 
INTERREG REGION 
MORZA BAŁTYCKIEGO

Do 9 kwietnia 2018 r. trwa nabór 
wniosków w trzech obszarach:

1.  Potencjał dla innowacji, m.in.:
 q rozwój infrastruktury badań i inno-
wacji, inteligentnych specjalizacji, 
innowacji nietechnologicznych. 

2.  Efektywne gospodarowanie zasobami 
naturalnymi, m.in.:
 q rozwój czystych wód, potencjału 
gospodarczego mórz i obszarów 
przybrzeżnych

 q rozwój energii odnawialnej

3.  Zrównoważony transport, m.in.:
 q większa efektywność transportu 
towarowego i pasażerskiego

 q ekologiczna żegluga i systemy 
transportu miejskiego, 
bezpieczeństwo morskie

Szczegółowe informacje na temat nabo-
ru na stronie programu: https://www.
interreg-baltic.eu/home.html.

www.baltic-tram.eu
https://www.interreg-baltic.eu/home.html
https://www.interreg-baltic.eu/home.html
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technologii. Przede wszystkim FabLaby mają jed-
nak świadczyć innowacyjne usługi dla przedsiębior-
ców i klientów indywidualnych.

W Polsce funkcjonuje laboratorium produkcyjne 
FAB-LAB w Bielsku Białej wyposażone m.in.  w dru-
karki i skaner 3D, replikatory oraz laser tnąco-gra-
werujący. Laboratorium oferuje każdemu, kto ma 
pomysł na nowatorski produkt, możliwość jego 
realizacji i  wydruku modelu 3D. W  laborato-
rium organizowane są warsztaty, szkolenia, targi 
oraz pokazy. Wszystkie te wydarzenia sprzyjają 
poszukiwaniom nowych talentów i nowatorskich 
pomysłów. 

W projekcie uczestniczy 9 partnerów z 9 krajów 
(Niemcy, Polska, Austria, Słowacja, Czechy, Chorwacja, 
Słowenia, Włochy, Węgry). Partnerem wiodącym jest 

MUSE – Muzeum Nauki z Włoch, a polskim podmio-
tem zaangażowanym w tę inicjatywę jest Agencja 
Rozwoju Regionalnego S.A w Bielsku Białej. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie pro-
jektu http://www.interreg-central.eu/Content.
Node/FabLabNet.html. 

KONKURS W PROGRAMIE INTERREG EUROPA ŚRODKOWA

Od 21 września do 25 stycznia 2018 r. trwa nabór wniosków w czterech obszarach:
1.  Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności Europy Środko-

wej, m.in.:  
 q rozwój innowacji społecznych i wprowadzenie ich na rynek;
 q realizacja strategii inteligentnych specjalizacji w obszarach technologicznych (np. medy-
cyna, energia i środowisko, transport i mobilność).

2.  Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych w Europie Środkowej, m.in.:
 q rozwój niskoemisyjnych strategii energetycznych; 
 q wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej (z wyłączeniem 
budynków publicznych i oświetlenia ulic).

3.  Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu, m.in.: 
 q poprawa zarządzania środowiskiem;
 q zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w przemysłach kreatywnych.

4. Współpraca na rzecz poprawy powiązań transportowych Europy Środkowej, m.in.:
 q poprawa  planowania i koordynacji systemów regionalnego transportu pasażerskiego 
i towarowego.

Szczegółowe informacje na temat naboru na stronie programu: http://www.central2020.eu.

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/FabLabNet.html
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/FabLabNet.html
http://www.central2020.eu
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Cyfrowe wyróżnienie
70 tysięcy kilometrów sieci światłowodowej powstanie w najbliższych latach z Programu Polska 

Cyfrowa. W zakończonych do tej pory konkursach wybrano już 136 projektów na ponad 2,3 mld zł. 

Autor: Agnieszka Popławska

Poprzedni konkurs na dofinansowanie infrastruk-
tury telekomunikacyjnej znalazł się wśród finalistów 
prestiżowej nagrody European Broadband Awards 
2017, którą Komisja Europejska przyznaje za wyjąt-
kowe przedsięwzięcia w dziedzinie dostępu do sze-
rokopasmowego Internetu. 

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 49 projek-
tów z całej Europy, ubiegając się o nagrody w pięciu 

kategoriach. Projekt Centrum Projektów Polska Cyfrowa 
znalazł się wśród trójki finalistów w kategorii Socio-
economic impact and affordability. W  polskim 
projekcie komisja doceniła zasięg oraz skutki 
społeczno-ekonomiczne planowanych inwestycji.

NIE SPOCZNĄ NA LAURACH
Otrzymane wyróżnienie mobilizuje do dalszej pracy. 
CPPC planuje kolejne konkursy na wyeliminowanie 
„białych plam” w dostępie do internetu. Do tej pory 
wybrano już 136 projektów na ponad 2,3 mld zł. 
Za te pieniądze powstanie około 70 tysięcy kilome-
trów sieci światłowodowej.

Realizacja tych projektów znacząco podniesie 
jakość życia i przyspieszy wzrost gospodarczy 

akTuaLnie Trwa Trzeci naBÓr 
WNIOSKÓW. JEST O CO WALCZYĆ. 
OPERATORZY TELEKOMUNIKACYJNI NA 
BUDOWĘ SIECI SZEROKOPASMOWYCH 
MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O PRAWIE 2 MLD ZŁ.

Zasięg sieci szerokopasmowej o przepustowości  
co najmniej 30 MB obejmie ponad 1,3 mln  

gospodarstw domowych. Większość z nich znajduje 
się w małych miastach – poniżej 5000 mieszkańców.
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kraju. Są  one kluczowe dla edukacji, usług 
online czy bezpieczeństwa publicznego. Na szyb-
kim dostępie do Internetu zyskają też urzędy 
i publiczna służba zdrowia. Dodatkowo prawie 
1,3 mln gospodarstw domowych otrzyma dostęp 
do sieci szerokopasmowej o przepustowości co 
najmniej 100 Mb/s. Większość tych gospodarstw 
domowych znajduje się w małych miastach poni-
żej 5000 mieszkańców.

Mimo kolejnych konkursów i zachęcania do aktyw-
nego w nich udziału nadal istnieją obszary, które 
stanowią „białe plamy”. Budowa sieci na terenach 
słabo zaludnionych, z dala od dużych aglomeracji 
miejskich nie jest rentowna z punktu widzenia inwe-
stycji sektora prywatnego. Dlatego tego typu inwe-
stycje objęte są wsparciem z Funduszy Europejskich. 

Obecnie trwa trzeci konkurs na dofinansowanie 
budowy sieci szerokopasmowych. Mogą brać w nim 
udział operatorzy telekomunikacyjni. Konkurs obej-
muje swoim zasięgiem terytorialnym obszary, na 
których dotychczas nie udało się podpisać umów. 
Minimalna liczba gospodarstw domowych do 
objęcia zasięgiem dla wszystkich obszarów łącz-
nie wynosi 460 565, natomiast łączna liczba adre-
sów placówek edukacyjnych, które mają zostać 
podłączone to 2 579. 

Więcej informacji o trwającym  
konkursie można znaleźć  

na stronie www.cppc.gov.pl  
lub pod numerem telefonu 22 315 23 40

Wanda Buk, Dyrektor Centrum  
Projektów Polska Cyfrowa

Warunki trzeciego konkursu są co do 
zasady tożsame z warunkami drugiego 
konkursu. Nowością jest możliwość prze-
prowadzenia kolejnych rund naborów 
– dzięki czemu możliwe będzie sprawne 
rozdysponowanie alokacji na wszystkie 
obszary konkursowe w przypadku, gdyby 
po pierwotnym naborze wciąż pozostały 
obszary, na których nie będzie projektów 
rekomendowanych do dofinansowania.

Prawie 10 tys. placówek oświatowych, czyli około  
¹/3 polskiego sektora edukacyjnego, otrzyma podłączenie do 

sieci szerokopasmowej o przepustowości co najmniej 100 Mb/s.

www.cppc.gov.pl
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Człowiek w centrum…urzędu
Upowszechnianie standardów społecznej odpowiedzialności, inicjowanie 

i koordynowanie współpracy z interesariuszami oraz prowadzenie Krajowego 
Punktu Kontaktowego ds. odpowiedzialnego biznesu, to główne zadania 

zespołu, który już od półtora roku działa w Ministerstwie Rozwoju.

Autor: Ewelina Seget, Łukasz Szefler

CZYM JEST CSR ? 
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (cor-
porate social responsibility, CSR) definiowana jest 
najczęściej jako wpływ działalności przedsiębiorstw 
na otaczającą je rzeczywistość. Wpływ ten jest 
widoczny w sposobie traktowania pracowników, 
kulturze organizacyjnej przedsiębiorstwa, relacjach 
z inwestorami, kontrahentami, podwykonawcami, 
dostawcami, a także w relacjach z lokalnymi spo-
łecznościami i z administracją publiczną. 

Działalność charytatywna i sponsoringowa to tylko 
jeden z elementów CSR. Odpowiedzialna firma pro-
wadzi dialog ze społeczeństwem, dba o poszano-
wanie praw człowieka, wdraża standardy etycznego 

postępowania oraz informuje o tych działaniach. 
Ponadto, dba o środowisko naturalne poprzez wdra-
żanie odpowiednich procesów zarządzania zaso-
bami naturalnymi. 

Koncepcja społecznej odpowiedzialności w coraz 
szerszym wymiarze dotyczy nie tylko przedsiębiorstw, 
ale także organizacji społecznych, uczelni, instytu-
cji czy administracji publicznej.

O społecznej odpowiedzialności mówimy również 
używając terminu: responsible business conduct 
(RBC), który tłumaczymy jako „odpowiedzialne pro-
wadzenie działalności biznesowej”. 

INTERESARIUSZE, CZYLI KTO? 
Ze społeczną odpowiedzialnością wiąże się poję-
cie „interesariusze” (stakeholders). Kim oni są?  
To wszyscy, którzy mogą oddziaływać na przedsię-
biorstwo/instytucję/organizację oraz pozostają pod 
wpływem ich działalności. 

Interesariuszami są zatem pracownicy, właściciele, 
akcjonariusze, związki zawodowe, inwestorzy. 
Interesariuszami oddziałującymi z zewnątrz mogą 
być klienci, dostawcy, administracja publiczna, spo-
łeczność lokalna, organizacje pozarządowe, media 
i inne podmioty, z jakimi przedsiębiorstwo/instytu-
cja/organizacja współpracuje.

PROMUJ Z NAMI CSR
zespół ds. CSr i Kontaktów 
z interesariuszami:

 q Jacqueline Kacprzak,  
jacqueline.kacprzak@mr.gov.pl

 q Philip Gajos, 
philip.gajos@mr.gov.pl

 q Ewelina Seget, 
ewelina.seget@mr.gov.pl

 q Łukasz Szefler, 
lukasz.szefler@mr.gov.pl

jacqueline.kacprzak@mr.gov.pl
philip.gajos@mr.gov.pl
ewelina.seget@mr.gov.pl
lukasz.szefler@mr.gov.pl
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CSR W MINISTERSTWIE ROZWOJU
W maju 2016 r. w Ministerstwie Rozwoju utworzono 
Zespół ds. CSR i Kontaktów z Interesariuszami, któ-
rego głównym zadaniem jest upowszechnianie stan-
dardów społecznej odpowiedzialności. 

Działania Zespołu skupiają się na trzech obszarach: 
•  upowszechnianie standardów społecznej 

odpowiedzialności, 
•  inicjowanie i koordynowanie współpracy Ministerstwa 

Rozwoju z interesariuszami, w tym z organizacjami 
pozarządowymi,

•  prowadzenie Krajowego Punktu Kontaktowego 
OECD (KPK OECD) ds. odpowiedzialnego biznesu. 

OD TEORII DO PRAKTYKI…
Zespół organizuje w Ministerstwie Rozwoju konfe-
rencje promujące społeczną odpowiedzialność. Tylko 
w październiku 2017 r. we współpracy z naszymi 
partnerami zorganizowaliśmy pięć konferencji doty-
czących takich tematów jak: biznes i prawa czło-
wieka, raportowanie niefinansowe, etyka biznesu 
oraz zrównoważone łańcuchy dostaw w sektorze 
telefonii komórkowej i  sektorze tekstylno-odzie-
żowym. Konferencje spotkały się z dużym zain-
teresowaniem zarówno biznesu, administracji 
publicznej, organizacji pozarządowych jak i  śro-
dowiska akademickiego. 

Wielu przedstawicieli polskiej nauki zgromadziła 
konferencja pt. Społeczna odpowiedzialność nauki – 
wyzwania dla środowiska akademickiego i biznesu, 
która odbyła się 16 listopada 2017 r. w Ministerstwie 
Rozwoju. Podczas tego wydarzenia wręczono 

nagrody w XII edycji Konkursu Verba Veritatis, na 
najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktor-
skie w zakresie etyki biznesu i CSR. W tym roku po 
raz pierwszy swoje nagrody w konkursie przyznał 
Minister Rozwoju i Finansów. Ponadto, w finałowej 
części konferencji 23 uczelnie z całej Polski podpisały 
Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. 
Deklaracja została wypracowana przez Grupę robo-
czą ds. edukacji i popularyzacji CSR. 

EKSPERCI WSPIERAJĄ MINISTRA 
W  Ministerstwie Rozwoju działa Zespół do 
spraw Zrównoważonego Rozwoju i  Społecznej 
Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, organ pomocni-
czy Ministra Rozwoju i Finansów, którego zadaniem 
jest wsparcie Ministra w działaniach na rzecz CSR.

W zespole funkcjonują trzy grupy robocze:
•  Grupa robocza ds. strategicznych, 
•  Grupa robocza ds. etyki i standardów odpowie-

dzialnego prowadzenia biznesu, 
•  Grupa robocza ds. edukacji i popularyzacji CSR. 

WSPÓŁPRACA ŁATWIEJSZA NIŻ MYŚLISZ
29 listopada 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów 
przyjął nowy program współpracy z interesariuszami 
na lata 2018-2019. Warto podkreślić, że w Programie 
uwzględniono współpracę nie tylko z organizacjami 
pozarządowymi, ale również z innymi podmiotami 
takimi jak związki zawodowe, izby handlowe, uczel-
nie itd. Współpraca polega na długoterminowym, 
dobrowolnym i aktywnym udziale Ministerstwa oraz 
partnerów we wspólnym realizowaniu działań na 
rzecz odpowiedzialnego rozwoju.

Więcej informacji na temat CSr w Ministerstwie rozwoju na stronie internetowej  
Ministerstwa: www.mr.gov.pl/strony/zadania/wsparcie-przedsiebiorczosci/
spoleczna-odpowiedzialnosc-przedsiebiorstw-csr/

www.mr.gov.pl/strony/zadania/wsparcie-przedsiebiorczosci/spoleczna-odpowiedzialnosc-przedsiebiorstw-csr/
www.mr.gov.pl/strony/zadania/wsparcie-przedsiebiorczosci/spoleczna-odpowiedzialnosc-przedsiebiorstw-csr/
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Transport – kluczem  
do rozwoju gospodarki

Rozwój transportu intermodalnego to szansa na usprawnienie przewozu towarów, 
a w efekcie – bardziej dynamiczny rozwój gospodarczy Polski. To również działanie 

w kierunku proekologicznym – przyjaznym dla środowiska i społeczeństwa.

Autor: Beata Michalik

Czym jest transport intermodalny? To przewóz 
ładunków wykorzystujący więcej niż jeden środek 
transportu, bez wymiany jednostki ładunkowej np. 
kontenera. Wymaga odpowiednio rozbudowanej 
infrastruktury, nowoczesnych środków transportu 
i sprawnego systemu zarządzania. Ten niezwykle 
ważny pod kątem gospodarczym temat przybli-
żyli prelegenci podczas konferencji, która odbyła 
się 6 grudnia 2017 w Warszawie. Jego organiza-
torem było Ministerstwo Rozwoju, a główne wątki 
tematyczne dotyczyły realizacji projektów inter-
modalnych i drogowych, dofinansowanych z pro-
gramu Infrastruktura i Środowisko. W konferencji 

wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, 
Centrum Unijnych Projektów Transportowych, 
Urzędu Transportu Kolejowego, PKP S.A., PKP PLK 
S.A., a przede wszystkim reprezentanci samorzą-
dów i przedsiębiorcy - obecni i potencjalni benefi-
cjenci POIiŚ.

LIKWIDACJA BARIER
Prelegenci mówili o  najważniejszych zaletach 
transportu intermodalnego, ale też o barierach, 
jakie stoją na drodze do jego rozwoju (m. in. 
zły stan infrastruktury kolejowej i zły stan tech-
niczny terminali przeładunkowych). Rozmawiano 

DCT Gdańsk - najnowocześniejszy polski terminal kontenerowy
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o planowanych i już realizowanych inwestycjach, 
wielkości dofinansowania w obecnej perspektywie 
unijnej i w latach wcześniejszych, a także o tym, co 
już udało się w Polsce zrobić w zakresie poprawy 
warunków transportu. Jarosław Orliński, dyrektor 
Departamentu Programów Infrastrukturalnych 
w  MR, nakreślił podstawowe elementy plano-
wanych działań. Są to przede wszystkim pro-
jekty kolejowe, projekty morskie, a także rozwój 
infrastruktury drogowej. Wszystkie te segmenty 
będą miały wpływ na likwidację barier w rozwoju 
transportu. 

O zaletach transportu intermodalnego opowiedział 
Przemysław Gorgol, p.o. dyrektora Centrum Unijnych 
Projektów Transportowych: System przewozów inter-
modalnych pozwala zwiększyć efektywność trans-
portu, a więc i rozwoju firm. Warto wiedzieć, że nie 
chodzi tutaj tylko o inwestycje w twardą infrastruk-
turę, ale temat ma znacznie szerszy kontekst, np. 
ekologiczny. Tzw. Biała Księga Transportu zakłada, 
że znaczną część dalekobieżnych przewozów samo-
chodowych będziemy w najbliższych latach prze-
kładać na inne segmenty, m.in. transport kolejowy, 
który jest przysłowiowym „oczkiem w głowie” obec-
nej perspektywy finansowej.

PLANY I WYSOKOŚĆ WSPARCIA
Plany w zakresie rozwoju sieci transportu w Polsce 
są imponujące. Do 2030 roku aż 30 % drogowego 
przewozu towarów ma zostać przeniesione na inne 
środki transportu. Do 2050 roku ma to być już 
50%. Jak to osiągnąć? Na pewno poprzez realiza-
cję dużych projektów, dofinansowanych z programu 
Infrastruktura i Środowisko, który w perspektywie 
finansowej 2014-2020 jest zdecydowanie wiodący 
jeśli chodzi o wysokość wsparcia. Na realizację pro-
jektów związanych z rozwojem transportu intermo-
dalnego przeznaczona jest kwota unijnego wsparcia 

w wysokości 1 miliarda złotych. Udało się osiągnąć 
w tej perspektywie nie tylko wyższą kwotę wspar-
cia, ale też większą jego intensywność, do 50% – 
powiedział podczas konferencji 6 grudnia dr Stefan 
Jarecki z Ministerstwa Rozwoju. – Mamy też lepiej 
dopracowane procedury. Szerszy jest sam zakres 
wsparcia, obejmuje między innymi nowe typy pro-
jektów, np. o wsparcie mogą starać się teraz rów-
nież podmioty typu ROSCO, udostępniające pojazdy 
zainteresowanym podmiotom.

ROZWÓJ SIECI DROGOWEJ
Podczas konferencji w Warszawie poruszono nie 
tylko temat transportu intermodalnego i związa-
nych z nim projektów kolejowych. Rozmawiano 
też o inwestycjach drogowych, które już są realizo-
wane lub zaplanowane. O projektach drogowych 
realizowanych przez miasta na prawach powiatu 
opowiedziała Agnieszka Szymańska, zastępca dyrek-
tora Departamentu Wdrażania Projektów w CUPT. 
Zaprezentowała m. in. plany dotyczące zwiększe-
nia dostępności transportowej ośrodków miejskich 
leżących poza siecią TEN-T (Transeuropejska Sieć 
Transportowa). Jako przykład ciekawej inwestycji, 
ulepszającej infrastrukturę drogową miast przed-
stawiono projekt budowy tunelu pod rzeką Świną 
w Świnoujściu. Jednym z najważniejszych celów tego 
projektu jest ułatwienie połączenia miasta z siecią 
dróg krajowych. Funkcjonujące obecnie przeprawy 
promowe nie zaspokajają bowiem potrzeb miesz-
kańców w tym zakresie.

Na reaLizaCJĘ ProJeKtÓW 
zWiĄzaNYCH z rozWoJeM 

traNSPortU iNterModaLNeGo 
PrzezNaCzoNa JeSt KWota 

UNiJNeGo WSParCia W WYSoKoŚCi 
1 MILIARDA ZŁOTYCH.
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dowiedz się więcej 
o Funduszach europejskich 

Jeśli lubisz samodzielnie zdobywać wiedzę, nie masz czasu na udział w szkoleniach 
i lubisz się uczyć korzystając z materiałów wizualnych, ten artykuł jest dla Ciebie. To 

już drugi artykuł z cyklu „Dowiedz się więcej o FE” poświęcony przeglądowi prostych 
materiałów filmowych o unijnym wsparciu. Kolejny – w następnym numerze.

Autor: Agata Żołnacz-Okoń

W tym odcinku prezentujemy materiały o Funduszach 
dla tych, którzy mają już sprecyzowane potrzeby 
w zakresie unijnego wsparcia. Mogą to być przed-
siębiorcy, którzy chcą rozwijać swoją firmę lub chcie-
liby wziąć udział w dofinansowanych szkoleniach. 
Są też filmy dla osób prowadzących usługi szkole-
niowe i szukających bezpłatnej możliwości zapre-
zentowania swojej oferty. Video może też pomóc 
niezdecydowanym, którzy szukają jeszcze pomy-
słu na projekt. Mamy też ciekawą serię filmików, 
prezentujących przykłady osób, które z sukcesem 
skorzystały z Funduszy Europejskich. Na naszych 
stronach znajdzie się też coś dla start-upów i przed-
siębiorców zagranicznych, którzy zastanawiają się 
nad rozwojem swojego biznesu w Polsce.

DLA SZUKAJĄCYCH PIENIĘDZY 
NA ROZWÓJ BIZNESU

Prowadzisz biznes i chcesz go rozwinąć? 
obejrzyj filmy instruktażowe poświę-
cone wsparciu z Programu inteligent-
ny rozwój, a dowiesz się z nich m.in. 
o zasadach:

 q wsparcia innowacji w firmie,
 q wsparcia start-upów,
 q rozwoju eksportu i współpracy z pod-
miotami zagranicznymi,

 q prowadzenia badań w celu wprowa-
dzenia na rynek nowego produktu 
lub usługi,

 q promocji polskich marek produkto-
wych za granicą,

 q ochrony własności przemysłowej.
Serie filmów są dostępne  
na stronach internetowych. 
aby je obejrzeć, wejdź na 
elektroniczną wersję tego 
artykułu i wybierz interesującą 
Cię serię klikając w link:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/
wiadomosci/dowiedz-sie-wiecej-o- 
funduszach-europejskich/

www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/dowiedz-sie-wiecej-o- funduszach-europejskich/
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/dowiedz-sie-wiecej-o- funduszach-europejskich/
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/dowiedz-sie-wiecej-o- funduszach-europejskich/
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DLA SZUKAJĄCYCH SZKOLEŃ

Czy wiesz, że jeśli prowadzisz mikro, 
małą lub średnią firmę to możesz wy-
szukać bądź zamówić sprofilowane pod 
kątem twoich potrzeb szkolenia, usługi 
doradcze lub coaching z unijnym dofi-
nansowaniem? a jeśli działasz w bran-
ży szkoleniowej lub doradczej możesz 
zyskać bezpłatną możliwość zaprezen-
towania swojej oferty szerokiemu spek-
trum odbiorców? Służy do tego Baza 
Usług rozwojowych dostępna pod adre-
sem: uslugirozwojowe.parp.gov.pl/.

DLA SZUKAJĄCYCH INSPIRACJI

Jesteś zainteresowany skorzystaniem z unijnego wsparcia, ale nie wiesz od czego zacząć? 
Może w podjęciu decyzji pomogą Ci przykłady prawdziwych osób, które z sukcesem skorzy-
stały z Funduszy europejskich? Mamy dla Ciebie kilka historii z życia wziętych mówiących 
o tym, jak założyć i rozwinąć firmę oraz co zrobić, aby twój biznes stał się innowacyjny i kon-
kurencyjny. Być może te przykłady staną się dla Ciebie inspiracją do działania. 

DLA START-UPÓW 
I PRZEDSIĘBIORCÓW 
ZAGRANICZNYCH 

Masz start-up lub chcesz go założyć? 
a może jesteś zagranicznym inwestorem 
i rozważasz rozwój swojego biznesu 
w Polsce? obejrzyj filmy o programie 
Start in Poland, który ma na celu wzmoc-
nienie środowiska start-upów w naszym 
kraju. dowiesz się z nich o tym, jaki jest 
potencjał polskiego rynku oraz dlaczego 
Polska jest dobrym miejscem do lokowa-
nia biznesu.

DLA SZUKAJĄCYCH SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI

Pamiętaj! zawsze możesz skorzystać z bezpłatnej konsultacji w sie-
ci Punktów informacyjnych Funduszy europejskich, zlokalizowa-
nych w całej Polsce. Więcej szczegółów o działalności punktów 
znajdziesz w osobnym filmie instruktażowym.

uslugirozwojowe.parp.gov.pl/.
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Fundusze Europejskie 
okiem dziennikarza

Dlaczego piszemy o Funduszach Europejskich? Przede wszystkim w celach 
informacyjnych, ale nie tylko. Także po to, by dobrym przykładem 

zainspirować ludzi do skorzystania z możliwości, jakie oferują.

Autor: Beata Michalik

Jak pisać i mówić o  FE, by dotrzeć do jak naj-
większego grona zainteresowanych? Odpowiedzi 
na to pytanie poszukiwali uczestnicy szkoleń zor-
ganizowanych przez Polską Agencję Prasową we 
współpracy z Ministerstwem Rozwoju. W warsz-
tatach Prasowej Akademii Funduszy Europejskich, 
które odbyły się w 4 miastach (Warszawa, Poznań, 
Katowice, Lublin) wzięło udział łącznie około 120 
uczestników. Byli to dziennikarze pracujący na co 
dzień w lokalnych mediach – prasie, radiu, telewi-
zji, czy portalach internetowych. Podczas szkoleń 
można było nie tylko zdobyć praktyczną wiedzę 
funduszową, ale także podszkolić warsztat dzienni-
karski pod okiem trenerów - doświadczonych dzien-
nikarzy agencyjnych. Wszystko po to, by nauczyć 
się, jak w prosty sposób mówić lub pisać o trud-
nych i skomplikowanych tematach. Warsztaty pro-
wadzili dziennikarze PAP i eksperci od Funduszy 
Europejskich.

PISZ KONKRETNIE  
I SPRAWDZAJ INFORMACJE
Najlepiej pisać o Funduszach Europejskich poka-
zując konkretne efekty projektów – podkreślał 
jeden z trenerów – Jacek Krzemiński, specjalizu-
jący się w dziennikarstwie ekonomicznym, podczas 
szkolenia w Poznaniu. – FE to prawdziwa kopalnia 

JAK MÓWIĆ DO RADIOSŁUCHACZY?

Jagoda Haloszka, 
dziennikarz radia 
Afera (Politechnika 
Poznańska)

Przez 3 lata studio-
wałam dyplomację 
i zawsze bardzo inte-

resowały mnie fundusze unijne i sposo-
by ich wykorzystania. W radiu pracuję 
od kilku miesięcy i kiedy pojawiła się 
okazja szkolenia, pomyślałam, że warto 
spróbować. O wielu projektach dowie-
działam się dopiero na szkoleniu PAFE, 
na pewno skorzystam też ze wskazó-
wek, jak przekazywać informacje o FE, 
jak nie tylko o tym pisać, ale też mówić 
do słuchaczy. Często mówimy np. o wy-
korzystaniu środków z Wielkopolskiego 
RPO i powinniśmy, jako dziennikarze, 
orientować się w temacie, używać od-
powiednich słów i wiedzieć, co jest 
ważne, a o czym niekoniecznie trzeba 
wspominać.
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ciekawych tematów, trzeba tylko wiedzieć, jak je 
interesująco przedstawić. Ludzie chcą wiedzieć, 
jak te pieniądze są wydawane, dlaczego właśnie 
na takie projekty, a nie inne. Pisząc o tym, pozwa-
lamy też odróżnić mity od faktów, dzięki czemu 
ludzie są lepiej poinformowani.

Uczestnicy szkoleń szlifowali swój dziennikar-
ski warsztat wspólnie z prowadzącymi i  zgod-
nie z  ich wskazówkami. Bazą do ćwiczeń były 
konkretne informacje prasowe o tematyce zwią-
zanej z Funduszami Europejskimi, które dzienni-
karze samodzielnie „poprawiali”. Tworzyli nowe 
leady i tytuły, zmieniali strukturę artykułów, wyszu-
kiwali błędy (np. konstrukcyjne, stylistyczne lub 
językowe) i  proponowali własne rozwiązania. 
Dowiedzieli się między innymi, jak stosować 
w praktyce różne formy uatrakcyjniania dzienni-
karskiego przekazu, takie jak zasada odwróconej 
piramidy (przekazanie najważniejszej informacji 
na początku – przyp. red). Trenerzy dzielili się 
także swoimi dobrymi praktykami, które stosują 
w agencyjnej pracy. Zachęcali do tworzenia wła-
snej bazy cytatów, a także stosowania w artyku-
łach tzw. backgroundu (tła opisywanej sytuacji). 
Zwracali uwagę na to, jak ważne jest szukanie 
wiarygodnych źródeł informacji – po to, by prze-
kazać czytelnikom lub słuchaczom rzetelną wie-
dzę na temat Funduszy Europejskich.

PRZYKUJ UWAGĘ CZYTELNIKA
Uczestnicy szkolenia mieli też okazję przekonać się, 
jak istotną częścią artykułu jest dobrze sformuło-
wany, przykuwający uwagę tytuł, a także lead, który 
informuje o zawartości tekstu i zachęca do jego 
przeczytania. Warto przy tym wiedzieć, że są różne 
rodzaje prasowych leadów (m. in. chronologiczny, 
analityczny, hasłowy, pytający, dramatyczny, pro-
wokujący, anegdotyczny lub opisowy).

Jeden z trenerów szkolenia – Wojciech Kaźmierczak 
(dziennikarz PAP z wieloletnim doświadczeniem) 
– w swojej prezentacji zwrócił uwagę na to, że 
przede wszystkim trzeba pisać tak, aby odbiorca 
nasz tekst zauważył. Jest to szczególnie ważne, 
kiedy nie mamy do dyspozycji kolorów, grafiki czy 
możliwości wyboru rodzaju czcionki. Wówczas 
najważniejszy staje się właśnie wspomniany wyżej 
dobry tytuł i  lead, które wprowadzają w temat 
i  jednocześnie mają za zadanie przykuć uwagę. 
Mówi się nawet, że to pierwsze 15-20 wyrazów 
decyduje o być albo nie być artykułu.

A jakie błędy najczęściej popełniają dziennikarze 
pisząc o Funduszach Europejskich? Po pierwsze 
– używają zbyt skomplikowanego języka, często 
bezkrytycznie cytując fragmenty urzędniczego „dia-
lektu”. Po drugie – zdarza się, że w nadmiarze 
szczegółów gubią gdzieś najważniejsze informa-
cje, sens danego projektu. Po trzecie – układają 
informacje w niewłaściwej kolejności. Wreszcie – 
czasem używają wyrażeń potocznych, które nie 
pasują do tematyki FE.

NaJWaŻNieJSzY JeSt doBrY tYtUŁ 
i Lead, KtÓre WProWadzaJĄ W teMat 

i JedNoCzeŚNie MaJĄ za zadaNie 
PrzYKUć UWaGĘ. MÓWi SiĘ, Że to 

PierWSze 15-20 WYrazÓW deCYdUJe 
o BYć aLBo Nie BYć artYKUŁU.
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Prosto i kropka
Albert Einstein powiedział „Jeżeli nie potrafisz wytłumaczyć czegoś w prosty sposób, 

to tak naprawdę nie rozumiesz tego”. A o czym świadczy skomplikowany język naszych 
urzędów? Czy naprawdę nie rozumiemy tego, o czym piszemy? Tak na pozór może 

to wyglądać. Jednak przyczyny tego są różne i nie tak oczywiste jakby się wydawało.

Autor: Małgorzata Trębińska

Te i  inne zagadnienia rozpatrujemy wspólnie 
z Krajową Szkołą Administracji Publicznej i Pracownią 
Prostej Polszczyzny podczas realizacji projektu „Prosto 
i kropka”. Ma on pomóc w prostym komunikowa-
niu i przygotowywaniu materiałów w jasny i przej-
rzysty sposób.

VLOG
Głównym elementem inicjatywy „Prosto i kropka” 
jest vlog składający się z 10 odcinków wideo. Forma 
filmów jest krótka i zawiera samą esencję tego, jak 
pisać prosto. Każdy z odcinków jest na inny temat. 
Językoznawca dr Tomasz Piekot, ekspert w dziedzinie 

Szkolenie dla przedstawicieli instytucji zajmujących się Funduszami Europejskimi
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upraszczania komunikacji pisemnej poda nam 
zasady prostego pisania pisma, instrukcji, regula-
minu, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
czy tekstu na stronę internetową. 10 odcinków, 10 
różnych tematów i problemów do uproszczenia. 
Jeśli jesteś zainteresowany i chcesz obejrzeć nasze 
filmiki, zajrzyj na nasz kanał Fundusze Europejskie 
na YouTube.

SIEĆ LIDERÓW PROSTEGO JĘZYKA
Sieć liderów prostego języka to reprezentanci 120 
instytucji zajmujących się Funduszami Europejskimi 
z całej Polski. Zorganizowaliśmy dla nich specjalne 
szkolenia, na których zapoznali się z ideą prostego 
języka. Poza tym, liderzy wspólnie zastanawiali się, 
jak propagować prosty język w swoich organiza-
cjach wśród swoich koleżanek i kolegów, a przede 
wszystkim przełożonych. Są naszymi łącznikami, 
a jednocześnie reprezentantami. Będą również pro-
mować vlog w swoich instytucjach. 

PO CO NAM PROSTY JĘZYK?
Jesteśmy przekonani, że efekty projektu „Prosto 
i kropka” będą dla wszystkich pożyteczne. Dla 
wszystkich, czyli nie tylko dla urzędników, ale 
przede wszystkim dla odbiorców naszych komu-
nikatów, obywateli. Dzięki prostemu językowi 
czytelnicy naszych tekstów lepiej zrozumieją 
nasze komunikaty, ale też będą wiedzieć co 
z nimi dalej zrobić. Łatwiej też trafimy do ludzi 
wykluczonych np. mniej wykształconych, z dys-
leksją, imigrantów czy nieletnich. Mamy również 
szansę stworzyć bardziej przyjazny wizerunek 
naszego urzędu. Proste komunikaty to mniej błę-
dów, mniej odwołań, telefonów i niepotrzebnych 
e-maili. Można zaryzykować stwierdzeniem, że 
prosty język pozwoli nam lepiej służyć obywate-
lom i zaoszczędzi cenny czas. Dlatego od teraz 
„Prosto i kropka”.

Z filmików na YouTube można dowiedzieć się, 
jak w prosty sposób przekazywać informacje

Szkolenie dla sieci Liderów Prostego Języka
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Zmiana zasad promocji 
projektów 

Od stycznia 2018 r. wprowadzamy zmiany w oznaczaniu projektów dofinansowanych 
z Funduszy Europejskich. Nowe zasady będą obowiązywały wszystkich beneficjentów, 

którzy podpiszą umowy o dofinansowanie 1 stycznia 2018 r. lub później. Beneficjenci, którzy 
podpisali umowy dla projektu przed tą datą, nie mają takiego obowiązku, chyba że zawarty 

zostanie stosowny aneks do umowy lub umożliwiają to zapisy ich aktualnej umowy.

Autor: Małgorzata Bordzań

Zmiana oznaczania polega na dodaniu barw 
Rzeczypospolitej Polskiej do obowiązkowego zesta-
wienia znaków i  obejmuje wszystkie programy: 
Infrastruktura i  Środowisko (POIiŚ), Inteligentny 
Rozwój (POIR), Polska Cyfrowa (POPC), Polska 
Wschodnia (POPW), Wiedza Edukacja Rozwój 
(POWER), Pomoc Techniczna (POPT) oraz 16  pro-
gramów Regionalnych (RPO).

W związku z tym, że barwy RP występują wyłącz-
nie w wersji pełnokolorowej, to umieszczasz je 
na wszelkich materiałach i działaniach informacyj-
no-promocyjnych, jeżeli:

•  istnieją ogólnodostępne możliwości techniczne 
umieszczania oznaczeń pełnokolorowych,

•  oryginały materiałów są wytwarzane w wersjach 
pełnokolorowych.  

Należy stosować pełnokolorowy 
zestaw znaków FE z barwami RP 
oraz znakiem UE na materiałach, 
takich jak:

 q tablice informacyjne i pamiątkowe,

 q plakaty, billboardy,

 q tabliczki i naklejki informacyjne,

 q strony internetowe,

 q publikacje elektroniczne np. materiały 
video, animacje, prezentacje, 
newslettery, mailing,

 q publikacje i materiały drukowane 
np. foldery, informatory, certyfikaty, 
zaświadczenia, dyplomy, zaproszenia, 
programy szkoleń, itp.,

 q korespondencja drukowana, jeśli 
papier firmowy jest wykonany 
w wersji kolorowej,

 q materiały brandingowe i wystawowe 
np. baner, stand, roll-up, ścianki, 
namioty i stoiska wystawowe, itp.,

 q materiały promocyjne tzw. gadżety.
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ZESTAWIENIE ZNAKÓW FE, BARW RP I ZNAKU UE ZAWSZE WYSTĘPUJE  
W WERSJI PEŁNOKOLOROWEJ. 

znak Funduszy europejskich umieszczasz zawsze z lewej strony, barwy rP jako drugi znak od 
lewej strony, natomiast znak Unii europejskiej z prawej strony. 

Przykładowe zestawienie znaków w wersji pełnokolorowej dla programów krajowych:

W przypadku projektów finansowanych przez program regionalny, herb województwa lub 
jego oficjalne logo promocyjne umieszczasz pomiędzy barwami rP a znakiem Ue.

Przykładowe zestawienie znaków w wersji pełnokolorowej dla programów regionalnych:

Liczba znaków w zestawieniu – to znaczy w jednej linii – nie może przekraczać czterech 
(oprócz tablic informacyjnych i pamiątkowych), łącznie ze znakiem Fe, barwami rP i znakiem 
Ue, a w przypadku programów regionalnych również herbem województwa lub jego oficjal-
nym logo promocyjnym.
Nie możesz stosować barw rP w wersji achromatycznej i monochromatycznej. dlatego są 
przypadki, kiedy nie będziesz umieszczać barw rP, natomiast możesz zastosować zestawienia 
znaków Fe i Ue w wersji jednobarwnej.

Barw RP nie umieszczasz, jeżeli:
 q nie ma ogólnodostępnych możliwości technicznych zastosowania oznaczeń pełnokoloro-
wych ze względu np. na materiał, z którego wykonano przedmiot lub jeżeli zastosowanie 
technik pełnokolorowych znacznie podniosłoby koszty, 

 q materiały z założenia występują w wersji achromatycznej.

Nie umieszczasz barw RP w zestawieniu znaków FE i UE w wariantach achromatycznym 
lub monochromatycznym w następujących materiałach: 

 q korespondencja drukowana, jeżeli np. papier firmowy jest wykonany w wersji achromatycz-
nej lub monochromatycznej,

 q dokumentacja projektowa (np. dokumenty przetargowe, umowy, ogłoszenia, opisy stano-
wisk pracy).

Przykładowe zestawienie znaków w wersji czarno-białej dla programów regionalnych: 
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Poniżej przypominamy, jakie są Twoje obowiązki informacyjno-promocyjne, jako beneficjenta 
programów unijnych na lata 2014-2020. 

CO MUSISZ ZROBIĆ?

1.  Oznacz znakiem Funduszy Europejskich, barwami RP i znakiem Unii Europejskiej, 
a w przypadku programów regionalnych również herbem województwa lub jego ofi-
cjalnym logo promocyjnym:

 q wszystkie działania informacyjne i promocyjne dotyczące projektu (jeśli takie działania 
będziesz prowadzić), np. ulotki, broszury, publikacje, notatki prasowe, strony internetowe, 
newslettery, mailing, materiały filmowe, materiały promocyjne, konferencje, spotkania,

 q dokumenty związane z realizacją projektu, które podajesz do wiadomości publicznej, 
np. dokumentację przetargową, ogłoszenia, analizy, raporty, wzory umów, wzory wniosków,

 q dokumenty i materiały dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie, np. zaświad-
czenia, certyfikaty, zaproszenia, materiały informacyjne, programy szkoleń i warsztatów, listy 
obecności, prezentacje multimedialne, kierowaną do nich korespondencję, umowy.

2.  oznacz miejsce realizacji twojego projektu, w zależności od jego rodzaju i wartości:
 q umieść plakat informacyjny lub tablicę (informacyjną i/lub pamiątkową) w miejscu  
realizacji projektu. 
•  Pamiętaj, aby umieścić je w widocznym i dostępnym publicznie miejscu.
•  zwróć uwagę, aby znaki i informacje zamieszczone na tablicy były wyraźnie widoczne 

i czytelne dla odbiorców.
•  Pamiętaj, że wzór tablicy informacyjnej i pamiątkowej jest obowiązkowy, tzn. nie moż-

na go modyfikować poza uzupełnianiem treści we wskazanych polach.
3.  Poinformuj osoby i podmioty uczestniczące w projekcie, że projekt uzyskał dofinansowanie 

z Unii Europejskiej, np. w formie odpowiedniego oznakowania konferencji, warsztatów, szkoleń, 
wystaw, targów. dodatkowo możesz przekazywać informację w innej formie, np. słownej.

4. Jeśli posiadasz stronę internetową, umieść na niej: 
 q zestawienie następujących znaków: znak Funduszy europejskich, barwy rzeczypospolitej 
Polskiej, herb lub oficjalne logo promocyjne województwa (jeśli realizujesz projekt finanso-
wany przez program regionalny), znak Unii europejskiej,

 q krótki opis projektu.

Pamiętaj, że musisz dokumentować działania informacyjne i promocyjne prowadzone 
w ramach projektu. Na Portalu Funduszy europejskich znajdziesz dotychczas obowiązujące do-
kumenty oraz zaktualizowane informacje na temat zasad oznakowania projektów: Podręcznik 
wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji 
i promocji oraz Księgę Identyfikacji Wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków pro-
gramów polityki spójności na lata 2014-2020, a także gotowe zestawienia znaków, karty wizu-
alizacji Krajowych Programów operacyjnych (KPo) oraz wzory plakatów i tablic KPo.
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POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI?

 q Więcej informacji na temat oznaczania twojego projektu, także w przypadku realizacji 
projektów w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych oraz wdrażania instru-
mentów finansowych, znajdziesz w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów 
polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

 q Gotowe zestawienia znaków dla twojego programu znajdziesz na stronie internetowej  
twojego programu.

 q Jeśli masz pytania dotyczące wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych,  
skontaktuj się z opiekunem twojego projektu w instytucji przyznającej dofinansowanie.

 q dodatkowe, bezpłatne informacje uzyskasz w Punktach informacyjnych Funduszy  
europejskich na terenie całego kraju (więcej informacji znajdziesz na: 
www.FunduszeEuropejskie.gov.pl/punkty).

 q instytucje finansujące swoje działania z pomocy technicznej programów, dodatkowo powinny 
zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w Bazie Wiedzy o Funduszach europejskich.

PRZYKŁADOWE OZNACZANIE PROJEKTÓW:

Poziome zestawienie znaków Pionowe zestawienie znaków:

Plakat:

tablica informacyjna/pamiątkowa KPo: tablica informacyjna/pamiątkowa rPo:

www.FunduszeEuropejskie.gov.pl/punkty
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Innowacyjne fundusze
Programy Polityki Spójności oferują szeroki wachlarz instrumentów wsparcia działań 

związanych z podnoszeniem innowacyjności, która znajduje się wysoko na liście priorytetów.

Autor: Paulina Fabrowska

W latach 2014-2020 Polityka Spójności UE skon-
centrowana jest na realizacji celów związanych z:
•  wzmacnianiem badań naukowych, rozwoju tech-

nologicznego i innowacji,
•  zwiększaniem dostępności i stopnia wykorzysta-

nia technologii informacyjno-komunikacyjnych,
•  wzmacnianiem konkurencyjności MŚP,
•  wspieraniem przejścia na gospodarkę niskoemi-

syjną we wszystkich sektorach. 

Na powyższe cele przeznaczono znaczną część pie-
niędzy, bo aż 60% wsparcia. Można zatem stwier-
dzić, że wsparcie innowacyjności, które zamyka się 
w celach 1-3, stanowi bardzo wysoki priorytet Polityki 
Spójności. Polska ma do dyspozycji aż 18 mld euro, 
które zostaną przeznaczone na realizację proinno-
wacyjnych inwestycji. Jak je wykorzystujemy?

WYKORZYSTANIE WSPARCIA
Do końca listopada 2017 r. z programów krajo-
wych i regionalnych na lata 2014-2020 podpisano 
umowy z beneficjentami na innowacyjne projekty 
opiewające na łączną kwotę 53,2 mld zł, w tym 
32,1 mld zł dofinansowania z Unii Europejskiej. 
Kwota ta konsumuje ok. 42% pieniędzy dla innowa-
cyjności z programów Polityki Spójności. Większość 
wykorzystywanego wsparcia (20,3 mld zł) pocho-
dzi z programów krajowych, przede wszystkim pro-
gramu Inteligentny Rozwój oraz programu Polska 
Cyfrowa, które opracowano stricte z myślą o przed-
sięwzięciach z zakresu zwiększania innowacyjno-
ści gospodarki, rozwoju nauki, transferu wiedzy 
(POIR) oraz podnoszeniu dostępności infrastruk-
tury i usług oraz kompetencji cyfrowych społe-
czeństwa (POPC).
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INNOWACYJNOŚĆ PRZEDE WSZYSTKIM 
W PRZEDSIĘBIORSTWACH
Ponad połowa kwoty przeznaczonej do tej pory dla 
przedsięwzięć wspierających innowacyjność (55%, 
17,8 mld zł) to dofinansowanie przekazane bezpo-
średnio przedsiębiorcom.  Firmy realizują projekty 
przede wszystkim z zakresu celów tematycznych 1 
oraz 3, a więc dotyczące badań naukowych i roz-
woju technologicznego oraz rozwijania konkuren-
cyjności przedsiębiorstwa. W mniejszym stopniu 
korzystają też ze wsparcia w zakresie informatyza-
cji, rozwijając szybkie sieci szerokopasmowe. 

Drugą ważną grupę beneficjentów wsparcia na 
rzecz innowacyjności stanowią instytucje admini-
stracji rządowej, z którymi podpisano umowy na 
9,8 mld zł (31% zakontraktowanych do tej pory 
funduszy na innowacyjność). Za znakomitą więk-
szość tej kwoty odpowiada Bank Gospodarstwa 
Krajowego, który wdraża instrumenty finansowe 
– przekazując wsparcie dla przedsiębiorców samo-
dzielnie oraz poprzez pośredników finansowych 
działających na poziomie regionalnym. Tak więc 
i w tym przypadku gros pieniędzy trafia ostatecz-
nie do sektora przedsiębiorstw, jednak w formie 
pożyczek, poręczeń czy gwarancji. 

Trzecią ważną grupę podmiotów stanowią jednostki 
samorządu terytorialnego. Te realizują głównie przed-
sięwzięcia z zakresu informatyzacji, wdrażając e-usługi 
i  aplikacje usprawniające działanie administracji, 
umożliwiające obywatelom dostęp do informacji sek-
tora publicznego online czy podnoszące poziom bez-
pieczeństwa cybernetycznego. Jednostki naukowe, 
szkoły i uczelnie wyższe pozyskały dotychczas stosun-
kowo niewielkie kwoty wsparcia na rozwijanie inno-
wacyjności – łącznie 0,8 mld zł dofinansowania UE, 
z czego większość przeznaczana jest na rozbudowę 
infrastruktury badań naukowych.

FUNDUSZE NADAL DOSTĘPNE
Ze względu na wysoki priorytet dla przedsięwzięć 
proinnowacyjnych oraz pozostającą jeszcze do wyko-
rzystania pulę pieniędzy UE, w najbliższych miesią-
cach planuje się uruchomienie kolejnych naborów 
wniosków o  dofinansowanie dla przedsięwzięć 
z zakresu badań i rozwoju, innowacyjności i pod-
noszenia konkurencyjności przedsiębiorstw, głów-
nie z programów regionalnych.

Wsparcie innowacyjności z programów krajowych i regionalnych polityki spójności; dofinansowanie 
UE według podpisanych umów, w podziale na cele tematyczne i typy beneficjentów. 

Źródło: SL2014. Stan na 30 listopada 2017 r.

Informacje o planowanych naborach 
projektów znaleźć można na stronie: 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

0

inne

01 Wsparcie badań naukowych

02 Wsparcie technologii
informacyjnych i komunikacyjnych

03 Wsparcie konkurencyjności MSP

3 6 9 12 15 mld

14,0 mld zł

jednostki samorządu terytorialnego szkoły, uczelnie, jednostki naukowe

organy władzy, administracji rządowej organizacje non profit
przedsiębiorstwa

11,3 mld zł

6,9 mld zł

www.funduszeeuropejskie.gov.pl
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