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Szanowni Państwo,

Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, że to właśnie małe 
i średnie firmy stanowią większość przedsiębiorstw w Polsce i są 
kluczowym elementem gospodarki. Z zadowoleniem obserwuję, 
jak w ostatnich latach nie tylko rośnie przedsiębiorczość 
Polaków, ale również zwiększa się ich otwartość i nastawienie 
na rozwój. Polskie firmy coraz więcej inwestują w innowacje 
oraz, co bardzo ważne, zwiększają nakłady na badania. Jest 
to bardzo dobry kierunek, choć wierzę, że nadal mamy w tym 
obszarze dużo do zrobienia.

Dlatego tak istotnym elementem są Fundusze Europejskie, 
które otwierają drogę do pozyskania środków na nowatorskie 
pomysły. Zakres tego wsparcia jest bardzo szeroki, są to m.in. 
programy: Inteligentny Rozwój, Infrastruktura i Środowisko czy 
Polska Wschodnia.

W Programie Inteligentny Rozwój stawiamy na nowoczesne 
technologie oraz innowacyjne produkty lub usługi. Natomiast 
Program Polska Wschodnia jest nakierowany na międzynarodową 
działalność firm. Cieszy mnie, że przedsiębiorcy tak chętnie 
korzystają z unijnych funduszy – są jedną z najważniejszych grup 
beneficjentów. Do końca stycznia 2018 roku przedstawiciele 
firm zawarli umowy na ponad 106 mld zł, z czego ponad 
57 mld zł stanowi dofinansowanie z Brukseli. To ponad 1/3 
zakontraktowanych umów z wszystkich aktualnych programów.

Oprócz kapitału niezwykle istotne jest stworzenie 
odpowiednich warunków do funkcjonowania firm, stabilność 
i przewidywalność otoczenia. Dlatego moim głównym 
zadaniem, jako Pełnomocnika Rządu ds. Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw, jest likwidowanie barier administracyjnych, 
monitorowanie słabych stron istniejącego systemu i inicjowanie 
pozytywnych zmian dla polskiej przedsiębiorczości.

Najważniejszy jest dla mnie odpowiedzialny rozwój – czyli 
oparty na zasobach i umiejętnościach Polaków, ale także na 
partnerstwie i solidarności społecznej.

Oddając ten Biuletyn w Państwa ręce –  życzę wielu inspiracji 
do dalszego działania!

Andżelika 
Możdżanowska, 
Sekretarz Stanu 
i Pełnomocnik Rządu 
do spraw Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw 
w Ministerstwie 
Inwestycji i Rozwoju
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Wspieramy innowacyjność
Z jednej strony zmiany w prawie, które mają ułatwić życie przedsiębiorcom, 

z drugiej – inwestycje w innowacje. O wsparciu dla biznesu, przy wykorzystaniu 
Funduszy Europejskich, mówi Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński.

Rozmawiał: Paweł Nowak

Gdy umawialiśmy się na tę rozmowę i powiedzia-
łem, że tematem będzie przedsiębiorczość, zapro-
ponował Pan, żebyśmy zaczęli od tego, co mają 
ze sobą wspólnego Konstytucja Biznesu i fundu-
sze unijne dla firm. Propozycja przyjęta. Co mają 
wspólnego?
To ubrania z tego samego kompletu. Uszyte spe-
cjalnie dla przedsiębiorców.  

A jeśli pominiemy odzieżowe metafory?
To dwa narzędzia spośród co najmniej kilkudzie-
sięciu innych, które wykorzystujemy do realizacji 
jednego celu - wsparcia przedsiębiorczości. Oba 

wskazaliśmy w tzw. Planie Morawieckiego. Z jednej 
strony mamy zmiany w prawie, które przynoszą ulgę 
biznesowi, zwłaszcza temu małemu i średniemu. 
I tu wchodzi Konstytucja Biznesu. A z drugiej kie-
rujemy sporą część funduszy na rozwój przedsię-
biorczości. Zwłaszcza tej innowacyjnej. 

Z tą naszą innowacyjnością nie jest najlepiej…
Właśnie. Zajmujemy odległe miejsce w międzynaro-
dowych rankingach innowacyjności, także na skalę 
UE. Ranking European Innovation Scorebord klasy-
fikuje nas w grupie umiarkowanych innowatorów, 
a słabsze wyniki osiągają jedynie Chorwacja, Bułgaria 
i Rumunia. W kontekście tematu naszej rozmowy 
zwracam uwagę na niewystarczającą aktywność 
innowacyjną przedsiębiorstw, które niestety rela-
tywnie mało inwestują w działalność B+R. Wiele 
firm wciąż opiera swój model biznesowy o konku-
rowanie kosztami, zamiast zwracać się w kierunku 
bardziej innowacyjnych rozwiązań. Ograniczona 
skłonność przedsiębiorstw do inwestowania w inno-
wacje przejawia się także w strukturze ich wydatków 
na B+R. Nakłady na działalność badawczo-rozwo-
jową są finansowane wewnętrznie jedynie w nieca-
łych 40 proc. Podczas gdy średnia UE wynosi  55. 

Ale o potrzebie inwestowania w innowacyjność 
przedsiębiorstw i o zwiększeniu nakładów prywat-
nych na B+R mówi się od lat. Jaki mamy pomysł, 
żeby ten silnik wreszcie odpalił?

Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński
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Czas tworzenia koncepcji mamy za sobą. Realizujemy 
konkretne projekty. Mamy np. program Start in 
Poland, z którego prawie 3 mld zł zainwestu-
jemy w  rozwój start-upów. Spora część z  tych 
3 mld to fundusze unijne. Kolejny przykład z Planu 
Morawieckiego: koncentracja wsparcia na wybra-
nych obszarach i technologiach, które mają istotne 
znaczenie dla gospodarki.

Czyli jakich?
Chodzi o dziedziny, w których mamy już potencjał 
i możemy je rozwijać. To m.in. technologie inży-
nierii medycznej, inteligentne i energooszczędne 
budownictwo, czysty transport. W praktyce wspie-
ramy je np. poprzez programy sektorowe, takie jak 
INNOMED czy INNOTABOR. Z nich finansowane są 
badania naukowe oraz prace rozwojowe.

Mam wrażenie, że mówimy o ofercie dla bardzo 
wąskiej grupy przedsiębiorców. 
To jasne, że nie każdy przedsiębiorca będzie inwesto-
wał w innowacje. Tak jak nie każdy właściciel małego 
warzywniaka musi stać się szefem ogólnopolskiej sieci 
handlowej. Dostępne w Programie Inteligentny Rozwój 
fundusze na prace B+R, własną infrastrukturę badaw-
czą czy wdrożenie do codziennej działalności firmy 
innowacyjnych rozwiązań i technologii,  to tylko część 
oferty. Obok nich są też inne ważne cele wynikające 
z naszej rządowej strategii. To np. inwestycje, eksport, 
ale też przedsięwzięcia nie realizowane bezpośrednio 
przez przedsiębiorców, tylko dla nich. Mam na myśli 
np. przygotowanie terenów inwestycyjnych, rozwój 
inkubatorów przedsiębiorczości czy ośrodków wspie-
rających przedsiębiorczość akademicką.

Ile w sumie mamy pieniędzy dla przedsiębiorców 
we wszystkich programach operacyjnych?
Trudno podać jedną liczbę, bo nasze wskaźniki 
koncentrują się na celach, a nie na tym, kto jest 

beneficjentem. Ale jeśli policzymy dość ostrożnie, 
będzie to kilkanaście miliardów euro do wykorzy-
stania  przez przedsiębiorców.

Plus zamówienia publiczne.
Otóż to. Inwestycje finansowane z UE, np. budowa 
drogi, generują przetargi. Czyli realne pieniądze dla 
biznesu. I to jest kolejny punkt, w którym Fundusze 
Europejskie stykają się zmianami w prawie gospo-
darczym. W  2016 r. znowelizowaliśmy Prawo 
Zamówień Publicznych tak, żeby wyrównać szanse 
małych i średnich firm w dostępie do zamówień. 
Chodzi np. o to, by już nie tylko cena decydowała 
o udzieleniu zamówienia. Mała firma nie ma specjal-
nie szans w wyłącznie cenowym starciu z gigantem. 
Nowelizacja rozszerza możliwość udzielania zaliczek 
dla MŚP. Ustawa umożliwia też bardziej elastyczne 
dzielenie zamówień na mniejsze. Obecnie trwają 
prace nad całkowicie nowym prawem dotyczącym 
zamówień. I jednym z celów jest dalsze zwiększanie 
udziału małych i średnich firm w przetargach.

Na koniec, gdyby w kilku słowach mógł Pan powie-
dzieć, jaki jest wspólny mianownik, idea stojąca 
za wspieraniem przedsiębiorczości z  funduszy 
unijnych. 
Fundusze są tak naprawdę narzędziem. Cele nakreślili-
śmy w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, 
popularnie zwanej Planem Morawieckiego. To po 
pierwsze stworzenie warunków do wzrostu firm. Aby 
małe stawały się średnimi, a średnie dużymi. To także 
inwestycje, zwłaszcza prywatne. I tutaj dane GUS za 
IV kwartał 2017 r. pokazują spore, ponad 11-pro-
centowe odbicie. To również, a może przede wszyst-
kim, rozwój naszych przewag konkurencyjnych, tak 
by nasza gospodarka była gotowa na czas, gdy pula 
dla Polski będzie mniejsza. Dlaczego mniejsza? Bo, 
pomijając Brexit i nowe wyzwania stojące przed UE, 
będziemy po prostu bogatsi.
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przedsiębiorcy 
w centrum uwagi

Przedsiębiorcy to druga obok samorządów grupa, która najbardziej korzysta z Funduszy 
Europejskich. Na co mogą liczyć polskie firmy? Gdzie mogą znaleźć informacje? O czym 
przedsiębiorca powinien wiedzieć, zanim zacznie wypełniać wniosek o dofinansowanie? 

Odpowiedzi na te pytania znajdziemy w bieżącym numerze Biuletynu.

Autor: Maciej Kolczyński

Z unijnej pomocy mogą skorzystać przede wszyst-
kim mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). 
Te, które działają od niedawna, mogą liczyć m.in. 
na doradztwo, wsparcie w poszukiwaniu inwesto-
rów. Mogą również otrzymać pomoc w rozwinięciu 
działalności badawczo-rozwojowej. Fundusze UE 
pomagają MŚP w uzyskaniu ochrony prawa wła-
sności przemysłowej – do 29 listopada trwa kon-
kurs na projekty tego typu, w Programie Inteligentny 
Rozwój (POIR).

Fundusze Europejskie to sposób na realizację marze-
nia o własnej firmie dla tych, którzy dotąd napotykali 
trudności na rynku pracy. W najbliższym czasie taka 
pomoc będzie możliwa w programach regionalnych. 
W zależności od regionu i jego oferty, osoby ze wska-
zanych grup wiekowych lub zamieszkujące okre-
ślone tereny nauczą się, jak prowadzić własną firmę 
lub pozyskać bezzwrotną dotację na jej założenie. 
Mogą również skorzystać z bezpłatnego doradztwa. 
Więcej informacji o funduszach dla przedsiębiorców 
w regionach znajduje się na str. 15-21.

BADANIA I ROZWÓJ
Jeśli chcesz, żeby Twoja firma odniosła sukces na rynku, 
postaw na działalność badawczo-rozwojową. W zależ-
ności od programu możesz z Funduszy Europejskich 

MOŻLIWOŚCI JEST WIELE
 q Pieniądze dla firm to przede 
wszystkim trzy programy:

•  inteligentny rozwój (poir), 

•  polska wschodnia (popw), ale tylko 
jeśli działasz w województwach: lubel-
skim, podkarpackim, podlaskim, świę-
tokrzyskim lub warmińsko-mazurskim, 

•  programy regionalne (rpo). 

 q Ponadto, w najbliższym czasie:

•  w programie infrastruktura i Środowi-
sko (poiiŚ) startują konkursy wpisujące 
się w walkę ze smogiem, 

•  jako przedsiębiorca działający w part-
nerstwie z administracją możesz np. 
startować w konkursie na cyfryzację 
zasobów kultury w programie polska 
cyfrowa (popc),

•  z programu wiedza, edukacja, rozwój 
(power) możesz np. starać się o do-
finansowanie projektu na szkolenia 
lub doradztwo, dotyczące zarządza-
nia, rozwoju kapitału ludzkiego oraz 
wspierania procesów innowacyjnych.
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sfinansować badania przemysłowe oraz prace roz-
wojowe. Możesz też od podstaw stworzyć lub roz-
winąć istniejące zaplecze badawczo-rozwojowe. Tego 
typu projekty będą możliwe do realizacji w Programie 
Inteligentny Rozwój w drugim kwartale br. Więcej infor-
macji o naborach znajduje się na str. 22-23.

Konkursy ogłaszane w  wybranych programach 
regionalnych umożliwiają również eksperymen-
towanie z  nowymi rozwiązaniami. Chodzi na 
przykład o przygotowanie prototypów doświadczal-
nych oraz tworzenie instalacji demonstracyjnych. 
Eksperymentalne prace rozwojowe przedsiębior-
ców dofinansujemy też dzięki konkursom POIR, 
organizowanym przez NCBR. 

ZAGRANICZNE RYNKI
Firmy chcące wyjść ze swoją ofertą poza rynek kra-
jowy z pewnością zainteresują konkursy z progra-
mów Inteligentny Rozwój oraz Polska Wschodnia 
(POPW). W pierwszym przypadku możemy sko-
rzystać z  programów takich jak Polskie Mosty 
Technologiczne, czy Go to Brand. Dla firm z Polski 
Wschodniej kolejna runda konkursu, który pomoże 
im zaistnieć na rynkach międzynarodowych, plano-
wana jest w lipcu br. Jeśli ten temat Cię interesuje, 
szukaj konkursu na Internacjonalizację MŚP. 

ZWROT KU ZWROTNYM 
Fundusze UE to również pożyczki, gwarancje itp. 
Korzystają z nich m.in. młode firmy (start-upy) prowa-
dzące prace B+R, w Programie Inteligentny Rozwój. 
To właśnie dzięki działaniom takim jak Starter czy 
BizNest finansowanie innowacyjnej działalności 

młodych MŚP jest znacznie łatwiejsze. Mówiąc 
o  takich firmach, nie sposób pominąć programu 
inkubacji innowacyjnych start-upów przez ośrodki 
innowacji, który jest dostępny w Programie Polska 
Wschodnia. Zakończenie naboru wniosków na tzw. 
Platformy Startowe planowane jest w czerwcu br. 

POIR to również szansa dla MŚP na wprowadzenie 
innowacyjnych produktów, usług lub technologii. 
W POPW z kolei tego typu projekty dostępne są jako 
dotacje. Już od maja br. MŚP z tego obszaru, działając 
w konsorcjum min. 5 firm, mogą startować w kon-
kursie na wprowadzanie innowacji produktowych.

INWESTYCJA W LUDZI
Jeśli jesteś przedsiębiorcą z  sektora MŚP i  chcesz 
zadbać o swoich pracowników, zapoznaj się Bazą 
Usług Rozwojowych, dostępną pod adresem 
uslugirozwojowe.parp.gov.pl. Jest to narzędzie, 
które pomaga wyszukać aktualne szkolenia, studia 
podyplomowe, usługi doradcze lub coaching z unijnym 
dofinansowaniem. Jak skorzystać z bazy? Szczegółowe 
informacje znajdziesz na następnej stronie. 

więcej o możliwościach rozwoju firm, które dopiero rozpoczynają swoją  
działalność (start-upów) znajdziesz w poprzednim numerze naszego biuletynu.  

całość znajduje się na stronie WWW.FUNDUSZEEUROPEJSKIE.GOV.PL/PUBLIKACJE

STAWIAMY NA ATUTY

jeśli myślisz o projekcie z funduszy, pa-
miętaj o tzw. inteligentnych specjaliza-
cjach, czyli dziedzinach, które uznane 
zostały za mocne strony. jeśli planujesz 
projekt np. w obszarze innowacji oraz 
prac badawczo-rozwojowych, musi on 
dotyczyć właśnie tych specjalizacji.

uslugirozwojowe.parp.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/publikacje
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rozwiń firmę za 
unijne pieniądze!

Przedsiębiorcy chętnie szkolą siebie samych, jak i swoich pracowników. W dobie 
szybkiego postępu cywilizacyjnego przedsiębiorcy muszą nadążać za zmianami 

zachodzącymi w różnych dziedzinach. Ciągły rozwój firmy jest dzisiaj koniecznością. 

Autor: Katarzyna Wypustek

Czasami ograniczeniem w  zdobywaniu nowych 
umiejętności i  kwalifikacji bywają koszty. Teraz 
dzięki Funduszom Europejskim można sfinanso-
wać nawet 80% kosztów szkoleń. W skali kraju 
na usługi rozwojowe dla mikro, małych i  śred-
nich przedsiębiorstw, z  Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS) przeznaczono ponad miliard zło-
tych. Pula pieniędzy i zasady udzielania dofinanso-
wania w każdym z województw są inne. Najwięcej 
na kształcenia kadr przedsiębiorców przeznaczyło 
województwo śląskie – aż 420 mln zł. Każde z woje-
wództw wybrało również inny sposób dofinanso-
wania usług rozwojowych.

Przed uzyskaniem dofinansowania trzeba zapoznać 
się z ofertą Bazy Usług Rozwojowych (BUR). To tam 
znajdują się wszystkie usługi, na które można uzy-
skać dofinansowanie z EFS. Portal gromadzi oferty 
firm doradczych i edukacyjnych i zawiera aktualnie 
ponad 18 tys. ofert.

Aby dana firma mogła skorzystać z usług dostęp-
nych w BUR, należy zarejestrować się jako „uczest-
nik instytucjonalny”, czyli przedsiębiorca korzystający 
lub delegujący pracowników do udziału w usługach 
rozwojowych. Kolejnym krokiem jest zarejestrowanie 
pracowników, którzy bezpośrednio będą brali udział 
w szkoleniach, studiach itp. Konkretne osoby należy 
później wskazać w zgłoszeniu. Jeżeli przedsiębiorca 
sam chce skorzystać z usługi, musi zarejestrować 
w Bazie swoją osobę, jako własnego pracownika. 
W przeciwnym razie – gdy zgłosi się jedynie jako 
uczestnik instytucjonalny – nie będzie mógł zreali-
zować dofinansowania.

Najkorzystniejszą i najwygodniejszą formą dofinan-
sowania jest konto przedpłacone. Przedsiębiorca 
wpłaca wkład własny na utworzone specjalnie 
dla niego konto, a instytucja udzielająca wsparcia 
dokłada swoją część. Po zakończeniu usługi płat-
ność realizowana jest z tego konta.
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SPRAWDŹ ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA W SWOIM REGIONIE!

Wojewódz-
two

Wartość 
środków 
(w zł) 

Maksymalne wartości 
dofinansowania

Maksymalny udział 
dofinansowania

Forma 
dofinan-
sowania

dolnośląskie 36 996 022
na przedsiębiorstwo: 25 000 zł

na udział 1 pracownika w 1 usłudze: 
5 000 zł

70% – mikro i małe przedsiębiorstwa
50% – średnie przedsiębiorstwa

refundacja

kujawsko- 
-pomorskie

20 000 000

na przedsiębiorstwo:
• mikroprzedsiębiorstwa – 10 000 zł
• małe przedsiębiorstwa – 20 000 zł
• średnie przedsiębiorstwa – 30 000 zł

na udział 1 pracownika w 1 usłudze: 
5 000 zł

70% – mikroprzedsiębiorstwa
60% – małe przedsiębiorstwa
50% – średnie przedsiębiorstwa

refundacja

lubelskie 42 000 000
na przedsiębiorstwo: 15 000 zł

na osobę i udział w 1 usłudze: 5000 zł

75% – mikroprzedsiębiorstwa
70 % – małe przedsiębiorstwa
60 % – średnie przedsiębiorstwa

refundacja

lubuskie 15 000 000
na przedsiębiorstwo: 35 000 zł

na udział 1 pracownika w 1 usłudze: 
8 500 zł

75% – mikroprzedsiębiorstwa
70 % – małe przedsiębiorstwa
60 % – średnie przedsiębiorstwa

preferencyjny poziom 
dofinansowania:
• mikroprzedsiębiorstwa +5%
• małe i średnie przedsiębiorstwa 

+ 10 %

bony

łódzkie 206 508 477

na udział 1 pracownika w 1 usłudze:
• 6 000 zł (z wkładem własnym 

przedsiębiorstwa)
• 1 godzina usługi szkoleniowej – 60 zł
• 1 godzina usługi doradczej – 120 zł
• 1 godzina studiów podyplomowych  

– 20 zł

wartość 1 bonu – 60 zł

80% – mikro i małe przedsiębiorstwa
70% – średnie przedsiębiorstwa

preferencyjny poziom 
dofinansowania: +10% ale nie 
więcej niż 80%

bony

małopolskie 20 000 000 

na przedsiębiorstwo:
• samozatrudniony: 5 760 zł
• 1 – 3 pracowników: 8 640 zł
• 4 – 9 pracowników: 11 520 zł
• 10 – 19 pracowników: 17 280 zł
• 20 – 49 pracowników: 28 800 zł
• 50 – 99 pracowników: 51 840 zł
• 100 – 249 pracowników: 97 920 zł

limity kosztów usług rozwojowych:
• 1 godzina usługi szkoleniowej – 45 zł
• 1 godzina usługi doradczej – 90 zł

egzamin – bez limitu

50% bony
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SPRAWDŹ ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA W SWOIM REGIONIE!

Wojewódz-
two

Wartość 
środków 
(w zł) 

Maksymalne wartości 
dofinansowania

Maksymalny udział 
dofinansowania

Forma 
dofinan-
sowania

opolskie 273 000 

na przedsiębiorstwo:
• mikroprzedsiębiorstwa – 10 500 zł
• małe przedsiębiorstwa – 21 000 zł
• średnie przedsiębiorstwa – 42 000 zł

na udział 1 pracownika w 1 usłudze: 
3 500 zł

80%
refundacja 
bez zaliczki

podkarpackie 20 690 400 

na przedsiębiorstwo:
• mikro – 8 400 zł
• małe – 18 000 zł
• średnie – 30 000 zł

na osobę i udział w 1 usłudze, wg 
wielkości zatrudniającej firmy:
• mikro – 4 200 zł
• mała – 3 600 zł
• średnia – 3 000 zł

  refundacja

podlaskie 21 970 000 

na przedsiębiorstwo: 50 000 zł

na osobę: 10 000 zł

na udział 1 pracownika w 1 usłudze: 
5 000 zł

50% – wszystkie przedsiębiorstwa

preferencyjny poziom dofinansowa-
nia: 80%

refundacja

śląskie 425 683 642 na przedsiębiorstwo: 100 000 zł
80% – mikroprzedsiębiorstwa
70% – małe przedsiębiorstwa
50% – średnie przedsiębiorstwa

konto 
przedpła-
cone

świętokrzyskie 24 586 800 
na przedsiębiorstwo: 60 000 zł

na udział 1 pracownika w 1 usłudze: 
6 000 zł

80% – mikro i małe przedsiębiorstwa
50% – średnie przedsiębiorstwa

preferencyjny poziom dofinansowa-
nia: 80%

refundacja

warmińsko-
-mazurskie

67 109 519 na przedsiębiorstwo: 70 000 zł

80% – mikro i małe przedsiębiorstwa
50% – średnie przedsiębiorstwa

preferencyjny poziom dofinansowa-
nia: 80%

refundacja

wielkopolskie 54 792 798 
na przedsiębiorstwo: 100 000 zł

na udział 1 pracownika w 1 usłudze: 
5 000 zł

80% – mikroprzedsiębiorstwa
70% – małe przedsiębiorstwa
50% – średnie przedsiębiorstwa

preferencyjny poziom dofinansowa-
nia: +20% ale nie więcej niż 80%

refundacja

zachodniopo-
-morskie

54 000 000
15 000 zł – mikroprzedsiębiorstwa
75 000 zł – małe przedsiębiorstwa
400 000 zł – średnie przedsiębiorstwa

50% – wszystkie przedsiębiorstwa

preferencyjny poziom dofinansowa-
nia: 70-80%

refundacja
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Refundacja polega na opłaceniu przez przedsię-
biorcę kosztów usługi rozwojowej. Po jej zakończe-
niu następuje zwrot części kosztów. Zwrot odbywa 
się na podstawie promesy uzyskanej jeszcze przed 
przystąpieniem do korzystania z wybranej usługi.

Ostatnią formą dofinansowania usług rozwojowych 
jest bon rozwojowy. Jest to rodzaj „waluty”, którą 
przedsiębiorca płaci za udział w usłudze rozwo-
jowej. Po jej zakończeniu usługodawca wystawia 
fakturę i przekazuje bony do instytucji udzielającej 
wsparcia. Ta w zamian za nie wypłaca mu gotówkę. 

Zgłoszenia udziału w usłudze należy dokonać przed 
jej rozpoczęciem, ale już po podpisaniu umowy 

dofinansowania i uzyskaniu numeru identyfikacyjnego 
wsparcia. Przed pierwszymi zajęciami należy też zgło-
sić ten fakt do instytucji udzielającej wsparcia. Warto 
tu szczególnie zwrócić uwagę na daty. Bony i promesy 
mają określone terminy ważności. Jeżeli usługa będzie 
trwała dłużej, trzeba to zgłosić przed zapisaniem się 
na nią. Wówczas instytucja udzielająca wsparcia prze-
dłuży ważność bonu. Bez tego identyfikator wsparcia 
nie będzie widoczny przy zapisywaniu się na usługę.

Po zakończeniu studiów, szkolenia lub doradztwa 
przedsiębiorcy pozostaje jeszcze jeden obowiązek 
związany z Bazą Usług Rozwojowych – dokonanie 
oceny usługi, z której skorzystał. Będzie ona wska-
zówką dla kolejnych zainteresowanych.

10 KROKÓW DO DOFINANSOWANIA USŁUG ROZWOJOWYCH
Lp Refundacja Bon Konto przedpłacone

1
znajdź operatora, czyli instytucję udzielającą wsparcia usług rozwojowych w Twoim regionie. w niektórych woje-
wództwach jest kilka instytucji, obsługujących różne powiaty.

2
wypełnij formularz zgłoszeniowy. wnioskujesz tym samym o dofinansowanie. pamiętaj o wskazaniu uzyskanej 
dotychczas wartości pomocy de minimis.

3 podpisz umowę wsparcia.

4 zarejestruj siebie i swoich pracowników w bazie usług rozwojowych. 

5 –

wpłać wkład własny na konto 
wskazane w umowie wsparcia. 
w ten sposób wykupisz bony 
u operatora.

wpłać wkład własny na konto 
utworzone dla ciebie przez operatora.

6
sprawdź, czy operator nadał ci id wsparcia w bazie usług rozwojowych oraz czy termin jego ważności pokrywa 
się z czasem trwania wybranej przez ciebie usługi. jeżeli jest za krótki, poproś o jego wydłużenie.

7
zgłoś swoich pracowników lub siebie – jako swojego pracownika – na wybraną usługę rozwojową za 
pośrednictwem bazy usług rozwojowych. pamiętaj, aby zaznaczyć, iż usługa podlega dofinansowaniu i wybrać 
z rozwijanej listy id wsparcia.

8 skorzystaj z usługi rozwojowej.

9 –
opłacaj usługę na bieżąco bona-
mi rozwojowymi.

–

10

złóż u operatora fakturę za 
usługę i inne dokumenty 
niezbędne do wypłacenia 
refundacji (np. listy obecności).

usługodawca wystawia ci fakturę. 
on sam przedstawia u operatora 
bony i inne dokumenty niezbędne 
do wymiany ich na gotówkę (np. 
listy obecności).

przedstawiasz operatorowi fakturę i inne 
dokumenty niezbędne do wymiany ich 
na gotówkę (np. listy obecności). na tej 
podstawie dokonuje przelewu na rzecz 
usługodawcy.
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przedsiębiorcza 
polska wschodnia

Prowadzisz biznes w Polsce Wschodniej? Masz innowacyjny pomysł i chcesz założyć firmę? 
Planujesz rozwój na zagranicznych rynkach? Cenisz design? A może upatrujesz szansy 
we współpracy z innymi przedsiębiorstwami działającymi w Twojej branży w regionie? 

Fundusze Europejskie przychodzą Ci z pomocą – wśród nich Program Polska Wschodnia.

Autor: Anna Łempicka

Współwłaściciele start-upu Plantalux z Lublina

Program Polska Wschodnia wspiera obecnych 
i przyszłych przedsiębiorców w pięciu wschodnich 
województwach kraju: warmińsko-mazurskim, pod-
laskim, lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim. 
Małe i średnie firmy mogą liczyć na unijne dota-
cje na:
• rozwój innowacyjnego biznesu typu start-up,
•  zwiększenie aktywności na rynkach między- 

narodowych,
•  stworzenie innowacyjnych produktów z wykorzy-

staniem wyników prac B+R,

•  stworzenie i rozwój produktów sieciowych, o zna-
czeniu co najmniej ponadregionalnym,

•  wykorzystanie wzornictwa do wprowadzenia 
nowych produktów.

DLA START-UPÓW
Program Polska Wschodnia aktywnie wspiera 
start-upy. Platformy startowe dla nowych pomy-
słów to pierwsze, realizowane na tak szeroką 
skalę przedsięwzięcie w  kraju, które wspiera 
osoby z pomysłem na innowacyjny biznes w Polsce 
Wschodniej. Pomysłodawcy (osoba lub zespół), po 
wstępnej selekcji, zakładają start-up i trafiają pod 
opiekę wybranej przez siebie Platformy startowej. 
Platformy to ośrodki innowacji, w których nowi 
przedsiębiorcy otrzymują specjalistyczne wsparcie. 
Obejmuje ono m.in. mentoring, coaching, usługi 
technologiczne, inżynierskie, wzornicze, marke-
tingowe czy prawne, niezbędne do opracowania 
modelu biznesowego, w tym produktu gotowego 
do wprowadzenia na rynek. To tzw. inkubacja 
w Platformach, która kończy się opracowaniem 
gotowego planu biznesowego przedsiębiorstwa. 
Najlepsze start-upy, czyli te, które uzyskały pozy-
tywną rekomendację Platform, mogą starać się 
o 800 tys. zł dotacji na dalszy rozwój. 
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W pilotażu działania  ze wsparcia Programu 
skorzystało 210 start-upów. 102 z nich  
uzyskały dotację na rozwój działalności.

NA ZAGRANICZNE RYNKI
Do małych i średnich firm, które planują zwiększyć 
swoją aktywność poza granicami Polski skiero-
wane jest działanie 1.2 Internacjonalizacja przed-
siębiorstw. Przedsiębiorcy mogą uzyskać dotację na 
usługi doradcze, dzięki którym opracują i przygo-
tują do wdrożenia nowy model biznesowy związany 
z rozwojem działalności na rynkach międzynarodo-
wych. Część dotacji można przeznaczyć na sfinan-
sowanie udziału firmy w zagranicznych targach, 
wystawach lub misjach gospodarczych. 

Przedsiębiorcy mogą liczyć nawet  
na 800 tys. zł dofinansowania.

INNOWACYJNA POLSKA WSCHODNIA
Ze wsparcia Programu mogą również skorzystać 
firmy, które chciałyby wprowadzić innowacje pro-
duktowe, czyli udoskonalić produkt już przez siebie 
wytwarzany lub rozpocząć produkcję nowego ale 
z zastosowaniem nowatorskich rozwiązań techno-
logicznych. Aby wprowadzić na rynek innowacyjne 

produkty, przedsiębiorstwa wdrażają wyniki prac 
badawczo-rozwojowych (tzw. prace B+R). Mogą 
je zakupić lub wcześniej samodzielnie przeprowa-
dzić prace. 

Dzięki innowacjom produktowym firma może z suk-
cesem budować przewagę konkurencyjną. Z ulep-
szonym, bądź zupełnie nowym produktem może 
pozyskiwać nie tylko nowe rynki zbytu, ale także 
stać się liderem w swojej branży i wyznaczać kie-
runki rozwoju dla pozostałych przedsiębiorstw.

Na przedsiębiorców czeka do 7 mln zł dotacji. 

Wdrażanie innowacji przez MŚP to działanie, z któ-
rego przedsiębiorcy z Polski Wschodniej dotychczas 
pozyskali najwięcej pieniędzy – ponad 400 mln zł. 
Większość projektów realizowana jest w małych 
i średnich miastach makroregionu.

RAZEM MOŻNA WIĘCEJ
O dotację mogą starać się firmy planujące rozpoczę-
cie współpracy z innymi przedsiębiorstwami. Efektem 
tej współpracy będzie przygotowanie i wprowa-
dzenie na rynek innowacyjnego produktu pod 
jedną wspólna marką, która połączy rozproszone 

KALENDARZ NABORÓW W PROGRAMIE POLSKA WSCHODNIA W 2018 ROKU

kwiecień-czerwiec ❱ poddziałanie 1.1.1 platformy startowe dla nowych pomysłów  
(konkurs na wybór animatorów platform)

maj-lipiec ❱ poddziałanie 1.3.1 wdrażanie innowacji przez MŚp

30 maja 2018 – 31 maja 2019 ❱ działanie 1.4 wzór na konkurencję (ii etap).  
do 31 maja wciąż trwa, rozpoczęty w 2017 roku, nabór do ii etapu dz. 1.4

lipiec-wrzesień ❱ działanie 1.4 wzór na konkurencję (i etap)

lipiec-wrzesień ❱ działanie 1.2 internacjonalizacja MŚp
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podmioty, obiekty, atrakcje lub miejsca. To tzw. pro-
dukt sieciowy. O dofinansowanie jego przygoto-
wania i wprowadzenia na rynek mogą starać się 
konsorcja złożone z co najmniej 3 firm. Przykładem 
produktu sieciowego może być produkt dla tury-
stów, oferujący im atrakcje w różnych miejscach 
regionu, np. hotel, spa, lot balonem i trasy rowe-
rowe. Każdą usługę oferuje inna firma, ale razem 
tworzą one jedną ofertę i mają wspólną markę. 

Minimalna wartość wydatków  
w projekcie to 10 mln zł.

DOBRY DESIGN
Wsparcie przeznaczone na stworzenie innowacyj-
nych produktów dzięki wykorzystaniu wzornictwa 

udzielane jest w dwóch etapach. Najpierw firmy 
ubiegają się o dotację (maksymalnie 100 tys. zł) na 
przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie 
strategii wzorniczej. W drugim etapie mają szansę 
otrzymania kolejnej dotacji – do 3 mln zł – na wdro-
żenie przyjętej strategii. Wsparcie skierowane jest do 
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję cieszy się 
największą popularnością wśród firm z  Polski 
Wschodniej. Do tej pory podpisanych zostało 209 
umów o dofinansowanie.

Wszystkie dotacje przyznawane są w trybie konkur-
sowym. Wnioski o dofinansowanie przyjmuje Polska 
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 

SKORZYSTALI Z DOTACJI

SYNERGY TECHNOLOGIES SP. Z O.O., KROSNO

Firma uzyskała dotację z działania 1.3.1 wdrażanie innowacji przez MŚp. dzięki niej 
wprowadziła do produkcji, w oparciu o wyniki prac b+r i przeprowadzone działa-
nia dostosowawcze, nowy produkt – silniki typu bldc przeznaczone do zastosowań 
w sektorach lotniczym, morskim oraz automatyce i robotyce. 

Marek Możdżan, prezes spółki

Jedną ze słabych stron spółki Synergy Technologies był brak własnego parku maszynowego, 
pozwalającego na płynność produkcji, szczególnie w zakresie precyzyjnej obróbki numerycz-
nej. Dotacja uzyskana z Programu Polska Wschodnia pozwoliła na zakup wyspecjalizowanych 
maszyn CNC koniecznych do produkcji nowego produktu spółki, jakim są między innymi silni-
ki BLDC. W wyniku projektu została wprowadzona do produkcji rodzina nowoczesnych, inno-
wacyjnych konstrukcyjnie, wysokosprawnych silników o różnych mocach i znacznie szerszych 
zastosowaniach, niż produkowanych przed realizacją projektu. 

więcej na www.polskawschodnia.gov.pl 

www.polskawschodnia.gov.pl 
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PLANTALUX SP. Z O.O., LUBLIN 

Firma uzyskała dotację z działania 1.1 platformy startowe dla nowych pomysłów. 
projekt zakładał rozpoczęcie produkcji opraw led cob do doświetlania roślin oraz 
stworzenie aplikacji do sterowania oświetleniem zintegrowanej z zewnętrznymi 
czujnikami (temperatury, wilgotności, nasłonecznienie oraz dwutlenku węgla) 
w jeden spójny system.

Jakub Lachowski, dyrektor zarządzający

Dzięki projektowi tak naprawdę wyprzedziliśmy konkurencję oraz swoje planowane działa-
nia. Dokładniej mówiąc, to, co zrobiliśmy do tej pory mieliśmy w planach zrobić w następnym 
roku. Stworzyliśmy nowe biuro, dział handlowy, opracowaliśmy nowe produkty, usprawnili-
śmy działanie inteligentnego systemu, a to spowodowało ciągłą produkcję oraz nowe wdro-
żenia u klientów. Jeśli chodzi o życie, to jeszcze więcej i ciężej pracujemy by być pionierami 
w naszym regionie i na świecie, co potwierdza zweryfikowana przez firmę zewnętrzną inno-
wacja na poziomie międzynarodowym.

BIAVITA SP. Z O.O., BIAŁYSTOK 

Firma uzyskała dotację z działania 1.3.1 wdrażanie innowacji przez MŚp. dzięki do-
finansowaniu wprowadziła kompleksowy system diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń 
mikrokrążenia pod postacią pierwotnego i wtórnego zespołu reynauda. 

Lech Fronckiel, prezes zarządu

Program Polska Wschodnia daje szanse przedsiębiorstwom uzyskania środków na wdro-
żenie innowacyjnych projektów, którym bez wątpienia jest program niefarmakologicznej 
diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń mikrokrążenia pod postacią pierwotnego i wtórnego 
zespołu Raynauda. Dzięki podjętej współpracy z Kliniką Rehabilitacji Uniwersytetu Medycz-
nego w Białymstoku pod kierownictwem prof. dr hab. Anny Kuryliszyn-Moskal, mamy jako 
jedyni w Polsce kompleksowy program diagnostyki i rehabilitacji tej choroby. Przeprowa-
dzone badania dowodzą, że dzięki skorzystaniu z 22-dniowego programu leczenia w Sana-
torium Uzdrowiskowym Augustów, zauważalna jest poprawa jakości życia poprzez zmniej-
szenie dolegliwości towarzyszących chorobie. Co ciekawe, niewielu z nas wie, że problem 
dotyczy aż 5 -10 % populacji. 



2. DLA FIRM, CHCĄCYCH 
ROZWIJAĆ DZIAŁALNOŚĆ 
POZA GRANICAMI KRAJU
Dz. 1.2 Internacjonalizacja MŚP

 q do 800 tys pojedynczej dotacji

DLA KOGO WSPARCIE 
W POLSCE WSCHODNIEJ

1. WSPARCIE DLA START-UPÓW 
Dz. 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów

 q pomoc przy założeniu start-upu 
 q kompleksowa opieka ekspertów aby opracować model 
biznesowy i wprowadzić produkt na rynek

 q dla najlepszych – do 800 tys zł pojedynczej dotacji 
(w poddz. 1.1.2 Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej)

4. DOTACJE NA STWORZENIE 
INNOWACYJNYCH PRODUKTÓW 
SIECIOWYCH 
Poddz. 1.3.2 Tworzenie sieciowych 
produktów przez MŚP 

 q aby stworzyć produkt  
wykorzystujący potencjał  
i walory makroregionu  
Polski Wschodniej

 q dla konsorcjów składających się  
z co najmniej 3 firm

 q minimalna wartość wydatków: 
10 mln zł (dofinansowanie 50-70%)

3. DLA FIRM, KTÓRE CHCĄ  
WPROWADZIĆ INNOWACJE  
PRODUKTOWE
Poddz. 1.3.1 Wdrażanie innowacji  przez MŚP

 q dla firm działających w grupie co najmniej  
5-ciu współpracujących ze sobą przedsiębiorstw

 q z wykorzystaniem własnych lub nabytych wyników prac B+R 
 q do 7 mln zł pojedynczej dotacji

5. DOTACJE NA STWORZENIE 
 INNOWACYJNYCH PRODUKTÓW 

 Z WYKORZYSTANIEM WZORNICTWA
Dz. 1.4 Wzór na konkurencję

 q 2 etapy: 
I etap – przeprowadzenie audytu wzorniczego 

i opracowanie strategii wzorniczej  
(do 100 tys zł dotacji);  

II etap – wdrożenie przyjętej strategii (do 3 mln zł).
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Fundusze dla firm 
na półmetku

Od pierwszych konkursów dla firm, ogłaszanych przez samorządy, upłynęło wiele 
czasu. Część pieniędzy trafiła już do przedsiębiorców, zmniejszając możliwości wsparcia 

tej grupy w poszczególnych programach regionalnych. Jakie szanse na skorzystanie 
z funduszy UE mają obecnie przedsiębiorcy? Przeczytaj nasz raport z regionów. 

Autor: Maciej Kolczyński

DOLNOŚLĄSKIE 
NISKOEMISYJNE STRATEGIE  
I DZIAŁALNOŚĆ B+R 

Przedsiębiorcy z województwa dolnośląskiego mogą 
liczyć na dofinansowanie unijne m.in. jeśli chcą roz-
począć lub rozwinąć działalność B+R. To oferta dla 
firm oraz ich konsorcjów z instytucjami otoczenia biz-
nesu (IOB) lub z jednostkami naukowymi, uczelniami 
czy szkołami wyższymi. Muszą one jednak działać na 
określonym obszarze województwa (tzw. Wrocławskim 
Obszarze Funkcjonalnym). Konkurs na tego typu pro-
jekty ma być ogłoszony pod koniec lipca. Same IOB 
również powinny śledzić informacje  o naborach, 
ponieważ w kwietniu będzie możliwe składanie wnio-
sków, dzięki którym będą mogły rozwinąć swoją ofertę 
dla firm. W programie są też fundusze na rozwój pro-
duktów i usług MŚP. Na ogłoszenie konkursu przyj-
dzie nam jednak poczekać do jesieni br. 

W czerwcu przedsiębiorcy zarządzający infrastruk-
turą lub świadczący usługi transportu zbiorowego 
na terenach miejskich i podmiejskich będą mogli 
sięgnąć po fundusze na wprowadzanie strategii 
niskoemisyjnych. 

Fundusze z  dolnośląskiego programu są też 
przeznaczone na projekty zapewniające równy 
dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkol-
nej. Przedsiębiorcy z  Wrocławskiego Obszaru 
Funkcjonalnego, do których skierowany będzie kon-
kurs, na więcej informacji muszą poczekać do końca 
III kwartału tego roku. 

KUJAWSKO-POMORSKIE  
INNOWACYJNE  
I KONKURENCYJNE 

Firmy w  województwie kujawsko-pomorskim 
mogą liczyć m.in. na fundusze na prace B+R, 
w wyniku których powstanie produkt lub usługa, 
które zapewnią im większą konkurencyjność na 
rynku. Przedsiębiorcy mogą również skorzystać 
ze specjalistycznych usług świadczonych przez 
IOB - nabory planowane są pod koniec sierpnia. 
Pieniądze z programu regionalnego pozwolą rów-
nież stworzyć lub ulepszyć ich zaplecze badaw-
czo-rozwojowe. Kolejny konkurs na takie projekty 
w kujawsko-pomorskim zacznie się pod koniec 
maja. Firmy chcące zaistnieć na rynkach zagranicz-
nych od połowy kwietnia będą mogły starać się 
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o dofinansowanie udziału w targach międzynaro-
dowych lub otrzymać wsparcie doradcze w zakre-
sie działalności eksportowej. Na tym jednak nie 
koniec możliwości, bo od czerwca można będzie 
składać projekty dotyczące promocji gospodar-
czej regionu. 

Przedsiębiorstwa zajmujące się gospodarką odpa-
dami będą mogły dofinansować inwestycje w zakre-
sie infrastruktury do selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych. Pod koniec kwietnia warto obserwo-
wać stronę internetową programu w poszukiwaniu 
ogłoszenia o konkursie. 

Firmy mogą też liczyć na dotacje projektów na rzecz 
ochrony dziedzictwa kulturowego – konkursy roz-
poczną się z końcem maja. Od połowy kwietnia 
MŚP będą mogły też sięgnąć po wsparcie na orga-
nizację wydarzeń kulturalnych.

 
LUBELSKIE  
WCIĄŻ WSPIERA NAUKĘ I BIZNES 

Unijne dotacje w województwie lubelskim umoż-
liwią firmom m.in. przeprowadzenie prac rozwo-
jowych, w tym np. pokrycie kosztów aparatury, 
sprzętu, budynków czy gruntów, o ile będą wyko-
rzystywane w projekcie. Ponad 50 mln zł. prze-
widziano na stworzenie lub rozwój istniejącego 
zaplecza badawczo-rozwojowego w mikro, małych, 
średnich, a także dużych firmach.

Ponad 100 mln zł przeznaczono na projekty, dzięki 
którym lubelskie przedsiębiorstwa będą bardziej 
ekologiczne i energooszczędne. Termin ogłoszenia 
konkursu i rozpoczęcia naboru jest jednak uzależ-
niony od wejścia w życie przepisów związanych 
z efektywnością energetyczną przedsiębiorstw. 

Lubelscy przedsiębiorcy pośrednio skorzystają 
też z pomocy instytucji otoczenia biznesu, które 
z  Funduszy Europejskich mogą m.in. zwiększyć 
jakość oferowanych usług doradczych, czy też 
dostosować swoją infrastrukturę do potrzeb rynku. 
Tego typu konkursy ruszą jednak dopiero jesienią. 
Również wtedy możliwa będzie realizacja projek-
tów, w których przedsiębiorcy sięgną po bony na 
specjalistyczne doradztwo. 

LUBUSKIE 
TURYSTYCZNIE 

Lubuscy przedsiębiorcy związani z branżą turystyczną 
mogą liczyć na dofinansowanie udziału w imprezach 
targowych. Chodzi głównie o hotelarstwo, gastrono-
mię, SPA & Wellness, usługi rekreacyjne, biura podróży, 
transport i pokrewne związane z rozwojem turystyki 
regionu. W osiągnięciu celu pomoże im projekt pro-
mujący organizację kampanii promocyjnych sektora 
turystycznego. Ma on zwiększyć rozpoznawalność 
lubuskich firm branży turystycznej w kraju i za gra-
nicą. Projekt zakłada też szeroką kampanię promo-
cyjną branży i potencjału turystycznego województwa. 

Samorząd pokrywa do 85 proc. kosztów uczest-
nictwa w targach. Rekrutacja jest otwarta, a zgła-
szać mogą się mikro, małe i średnie firmy z branży 
turystycznej, które mają siedzibę i prowadzą dzia-
łalność w  województwie lubuskim. Więcej na: 
www.targi.lubuskie.pl

ŁÓDZKIE NAUKA  
WSPÓŁPRACUJE Z BIZNESEM 

Łódzki program regionalny ma ułatwić życie przed-
siębiorcom, przy czym to niekoniecznie oni muszą 
być wnioskodawcami. W naborach mogą brać udział 
np. jednostki naukowe lub szkoły wyższe. Ważne jest 
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jednak, by efekt ich projektów był używany bezpo-
średnio przez firmy lub na ich rzecz. Odbiorcy tych 
działań muszą też osiągnąć korzyści ekonomiczne.

Samorząd ma też ofertę dla sektora MŚP. Przykładem 
możliwego wsparcia pośredniego dla firm jest kom-
pleksowe uzbrajanie terenów inwestycyjnych oraz 
m.in. doradztwo podatkowe, usługi prawnicze czy 
badania rynku. Oczywiście przedsiębiorcy z woje-
wództwa nadal mogą skorzystać nabycia i wdroże-
nia wyników prac badawczo rozwojowych, a także 
zakupu maszyn i urządzeń.

MAŁOPOLSKIE  
WSPARCIE INNOWACJI 

Wsparcie przedsiębiorczości w Małopolsce opiera 
się na instrumentach zwrotnych, a także aktywnej 
działalności instytucji otoczenia biznesu. Obok tego 
cały czas możliwe jest korzystanie z dotacji.

Firmy mogą liczyć m.in. na dofinansowanie małych 
projektów, np. popularnych Bonów na innowację 
i Bonów na doradztwo. Pomoc może też dotyczyć 
prowadzenia działalności międzynarodowej firm, 
realizacji prac B+R oraz ich zastosowania w prak-
tyce, wynalazków oraz wzorów użytkowych. Swoją 
działalność dzięki programowi regionalnemu sfi-
nansują też eko-przedsiębiorcy.

W tym regionie dobrze rozwinięta jest sieć insty-
tucji działających w  obszarze B+R. Jednostki 
badawczo-rozwojowe współpracują z  sektorem 
przedsiębiorstw, co przekłada się m.in. na tworze-
nie wiedzy, praktycznie użytecznej dla gospodarki 
regionalnej. Przedsiębiorstwa skupione w parkach 
technologicznych współpracują ze sobą przy prowa-
dzeniu prac badawczo-rozwojowych, upowszech-
nieniu know-how czy przyciąganiu nowych zasobów 

i przedsiębiorstw. Na bazie innowacyjnych pomy-
słów, przekształcanych w  innowacyjne produkty 
i usługi dynamicznie powstają firmy technologiczne. 
Ich sukces rynkowy zależy m.in. od dostępu do pro-
fesjonalnej i konkretnej oferty usług świadczonych 
przez ośrodki innowacji, które także wspiera pro-
gram regionalny.

MAZOWIECKIE  
PONAD MILIARD ZŁOTYCH  
DLA BIZNESU 

Taką kwotę na wsparcie innowacyjności i przedsiębior-
czości zaplanowano w programie dla województwa 
mazowieckiego, przy czym firmy pozyskały już ponad 
560 mln zł. W tym roku Mazowsze ma ponad 100 mln 
zł na rozwój działalności biznesowej. Dofinansowanie 
będzie też można otrzymać w obszarze B+R – na ten 
cel przeznaczono ponad 96 mln zł. Obecnie trwa kon-
kurs na Bony na innowacje. Dzięki nim można zlecić 
instytucji naukowej np. opracowanie nowych lub zde-
cydowanie ulepszonych produktów, usług lub zmian 
procesowych. To ciekawa oferta dla mikro, małych 
i średnich firm, ale też np. dla przedsiębiorstw zało-
żonych z udziałem pracowników uczelni, instytutów 
badawczych, czy instytutów PAN. Do wykorzystania 
będzie 20 mln zł. 

Firmy które mają już doświadczenie badawczo-roz-
wojowe, mogą skorzystać z konkursu na realizację 
dużych projektów B+R. To szansa nawet na kilka 
milionów dofinansowania. Trzeba jednak pocze-
kać do czerwca, gdyż właśnie wtedy rozpocznie się 
nabór takich projektów. Warto pamiętać, że muszą 
one być zgodne z inteligentnymi specjalizacjami. 

Na pozostałe konkursy dla mazowieckich firm pocze-
kamy do jesieni. We wrześniu rozpocznie się konkurs 



18 | Fundusze europejskie dla przedsiębiorców

o dofinansowanie tworzenia lub rozwoju firmowego 
zaplecza B+R. W październiku startują bony na spe-
cjalistyczne doradztwo w zakresie m.in. transferu 
technologii, opracowania strategii rozwoju przedsię-
biorstwa, a także zarządzania firmą. Miesiąc później 
rozpocznie się konkurs dotyczący eksperymentowania 
i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych.

OPOLSKIE  
STAWIA NA INNOWACJE 

Opolski program to propozycja dla firm szukających 
dofinansowania w procesie powstawania innowa-
cji. Umożliwia też stworzenie niezbędnej infrastruk-
tury badawczo-rozwojowej, np. linii pilotażowej. 
Oczywiście pod warunkiem, że projekt odpowiada 
regionalnym inteligentnym specjalizacjom. Wnioski 
o dotacje można składać w konkursach ogłasza-
nych przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. 
W maju rusza konkurs na wsparcie rozwoju instytu-
cji otoczenia biznesu.

MŚP, którym marzy się zdobywanie nowych ryn-
ków, muszą poczekać do czerwca. Wtedy możliwe 
będzie skorzystanie z dotacji m.in. na profesjonalne 
opracowanie lub aktualizację modeli biznesowych, 
w tym strategii rozwoju działalności międzynaro-
dowej firmy. Projekty będą również mogły polegać 
na współpracy gospodarczej firm na poziomie kra-
jowym i międzynarodowym.

PODKARPACKIE  
TWORZENIE I ROZWÓJ  
INKUBATORÓW ORAZ  
WSPARCIE DLA FIRM 

W III kwartale 2018 roku w województwie podkarpac-
kim będzie możliwe ubieganie się o dotację w kon-
kursie na tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości 

i  akademickich inkubatorów przedsiębiorczości. 
Pomoc mogą uzyskać jst, IOB, jednostki naukowe. 
Będą również konkursy dla przedsiębiorców.

Między innymi firmy zainteresowane innowacjami, 
ich odkrywaniem oraz wdrażaniem, mogą liczyć na 
wsparcie. Luty i sierpień to terminy naboru dla pro-
jektów obejmujących realizację prac badawczo-roz-
wojowych, a w czerwcu planuje się nabór wniosków 
o dofinansowanie dla firm tworzących lub rozbudo-
wujących własne zaplecza badawczo-rozwojowe. 
Również w czerwcu nowo powstałe mikro i małe 
przedsiębiorstwa (działające na rynku nie krócej niż 
6 miesięcy i nie dłużej niż 2 lata) będą mogły ubie-
gać się o dotacje na projekty realizowane w dzie-
dzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

W październiku przewiduje się nabór projektów 
dla tych firm kategorii MŚP, które planują rozwój 
poprzez wprowadzenie na rynek nowych lub ulep-
szonych produktów czy usług. Przedsiębiorstwa 
będą mogły otrzymać dotację inwestycyjną m.in. na 

NIE TYLKO DOTACJE

poza dotacjami firmy mogą korzystać ze 
zwrotnych instrumentów finansowych. To 
świetna alternatywa dla produktów ban-
kowych. polegają one np. na preferencyj-
nych pożyczkach inwestycyjnych lub obro-
towych, a także poręczeniach. instrumenty 
zwrotne to oferta skierowana głównie 
dla tych, którzy rozpoczynają swoją dzia-
łalność, nie mają historii kredytowej ani 
zabezpieczeń. dlatego nie mogą w pełni 
korzystać z dostępnych na rynku usług 
finansowych. więcej informacji znajdziesz 
na stronie www.rpo.bgk.pl

www.rpo.bgk.pl
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zakup nowoczesnych linii technologicznych, maszyn 
i urządzeń. Większe szanse zyskają te firmy, które 
w ramach projektu będą wykorzystywały wyniki już 
zrealizowanych prac B+R, w tym uprzednio współfi-
nansowanych z programu regionalnego. Warto przy 
tym pamiętać, że z takiej pomocy nie skorzystają 
MŚP, którym będzie zależeć wyłącznie na zwiększe-
niu mocy produkcyjnych.

 
PODLASKIE  
DLA FIRM Z NATURA 2000 

Przedsiębiorcy z Podlasia z programu regionalnego 
dofinansują m.in. stworzenie lub rozwój zaplecza 
badawczo-rozwojowego, o ile posłuży ono działal-
ności innowacyjnej firmy. Program umożliwia też finan-
sowanie prowadzenia prac B+R oraz ich wdrożenia. 
To ostatnie możliwe będzie jednak tylko w przypadku 
przeprowadzenia prac rozwojowych, dostosowujących 
technologię do specyfiki przedsiębiorstwa. Konkurs 
rusza dopiero w  listopadzie. Trochę wcześniej, bo 
w sierpniu, będą dostępne konkursy na projekty wspie-
rające inwestycje w przedsiębiorstwach, a polegające 
na wdrażaniu innowacji w sektorze produkcyjnym.

Do 25 kwietnia będzie można składać wnioski 
w konkursie na wsparcie działalności inwestycyjnej 
przedsiębiorstw. W tym  przypadku chodzi o firmy 
działające na obszarach NATURA 2000.  

POMORSKIE  
B+R I ROZWÓJ EKSPORTU 

W 2018 roku planowane są dwa nabory wniosków. 
Pierwszy z nich, to szansa na sfinansowanie przez 
przedsiębiorstwa badań przemysłowych i prac rozwo-
jowych. Chodzi tu m.in. o przygotowanie prototypów 
doświadczalnych, tworzenie linii demonstracyjnych 

i pilotażowych oraz uruchomienie pierwszej produk-
cji. Pomorscy przedsiębiorcy mogą również liczyć na 
pomoc w procesie zabezpieczenia i ochrony własności 
intelektualnej. Dopuszczalne są też projekty wspólne 
jednostek B+R i firm. Chodzi głownie o komercjaliza-
cję ich wyników. Fundusze otrzymamy też na budowę, 
rozbudowę lub przebudowę laboratoriów specjali-
stycznych, działów B+R lub centrów badawczo-roz-
wojowych w przedsiębiorstwach. Możliwy jest też 
zakup wyposażenia, np. aparatury badawczej oraz 
sprzętu i urządzeń laboratoryjnych.

Kolejną propozycją dla firm z pomorskiego jest kon-
kurs grantowy Pomorskiego Brokera Eksportowego. 
Z programu sfinansujemy m.in. wydatki na: wynajęcie, 
budowę i obsługę stoiska wystawowego, wynajem 
obiektów i pomieszczeń niezbędnych do organizacji 
imprezy o charakterze promocyjnym. Możliwe będzie 
również pokrycie kosztów transportu, ubezpiecze-
nia, a także delegacji i zakwaterowania pracowni-
ków biorących udział w takiej imprezie.

Pomorskie jako pierwsze w Polsce w budżecie 2014-
2020 uruchomiło dla przedsiębiorców finansowa-
nie zwrotne na inwestycje. Dla firm dostępne są 
zarówno pożyczki na preferencyjnych warunkach, 
poręczenia oraz tzw. wkłady kapitałowe. Atrakcyjną 
formą jest pożyczka na działalność badawczo-roz-
wojową, której celem jest opracowanie innowacyj-
nego produktu lub usługi.

ŚLĄSKIE 
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE 
I INNOWACYJNOŚĆ 

Śląskie stawia na badania, prace rozwojowe, powsta-
wanie nowych technologii, ich transfer i komercja-
lizację. Są też fundusze na zaawansowane usługi 
IOB, przede wszystkim dla MŚP. Najbliższy konkurs 
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planowany jest na drugą połowę roku. Innym waż-
nym obszarem jest promowanie innowacyjności. Tu 
na spore finansowanie mogą liczyć MŚP, które zde-
cydują się prowadzić inwestycje wdrażające inno-
wacje technologiczne, produktowe i procesowe. 
W kwietniu rozpoczyna się konkurs, dzięki któremu 
można będzie sfinansować tworzenie lub rozwój 
istniejącego zaplecza B+R w firmach, by rozwijać 
ich działalność innowacyjną. Jesienią możemy spo-
dziewać się konkursu na wprowadzenie nowocze-
snych rozwiązań w ramach Technologii Informacyjno 
– Komunikacyjnych w działalności przedsiębiorstw.

Od września ubiegłego roku w  regionie działa 
Podmiotowy System Finansowania (PSF), ułatwiający 
MŚP oraz ich pracownikom otrzymanie funduszy na 
usługi szkoleniowe. Możliwości skorzystania z  PSF 
w województwie śląskim są nadal spore. Na ten cel 
pozostało ponad 400 milionów złotych z programu 
regionalnego. Oznacza to, że do 2023 roku możliwe 
będzie wsparcie 53 tysięcy pracowników z 12 tysięcy 
firm z województwa śląskiego. Podziałem funduszy 
w ramach PSF zajmuje się 6 tzw. operatorów wybranych 
w wyniku konkursu. Finansowanie można przeznaczyć 
na różnego typu usługi rozwojowe, takie jak: szkole-
nia, studia podyplomowe, e-learning, usługi o charak-
terze zawodowym, egzamin, doradztwo, mentoring, 
coaching z oferty Bazy Usług Rozwojowych. 

ŚWIĘTOKRZYSKIE  
KLIMAT DLA BIZNESU 

Inwestycje w świętokrzyskim programie regional-
nym mają pomagać MŚP na wczesnym etapie ich 
rozwoju dzięki działalności Instytucji Otoczenia 
Biznesu. Chodzi głownie o start-upy, w szczegól-
ności w obszarach regionalnych inteligentnych spe-
cjalizacji. Więcej informacji o konkursach otrzymamy 
w II kwartale br. 

Możliwa jest również rozbudowa przedsiębiorstwa, 
prowadzącą do pojawienia się na rynku nowych pro-
duktów lub usług. Firmy mogą również zmieniać 
proces produkcyjny lub sposób świadczenia przez 
nie usług. Pomoże w tym zakup zaawansowanych 
nowych technologii lub wdrożenie wyników prac 
B+R. Planowany termin naborów to III kwartał br.

Ale nie tylko inwestycje się liczą, ale też i „dobry kli-
mat”. Chodzi o to, by firmy z powodzeniem konku-
rowały na rynku. Dlatego w programie regionalnym 
przewiduje się tworzenie nowych terenów inwesty-
cyjnych lub przebudowę terenów niezagospodaro-
wanych. Możliwe jest też przystosowanie obszarów 
poprzemysłowych do pełnienia nowej roli. Szanse 
na fundusze na działania tego typu powinny poja-
wić się w II kwartale. 

WARMIŃSKO-MAZURSKIE  
NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

Większość funduszy UE w programie regionalnym 
województwa warmińsko-mazurskiego przezna-
czono na wsparcie przedsiębiorczości i projekty inno-
wacyjne, łączące biznes i naukę. Do końca czerwca 
można jeszcze ubiegać się o „bon na nawiązanie 
współpracy” umożliwiający zakup usług B+R oraz 
usług doradczych, „bon na rozwój współpracy 
poprzez projekty B+R”, „kontrakt B+R” na dofi-
nansowanie dużych przedsięwzięć badawczo-rozwo-
jowych, a także na stworzenie lub rozwój zaplecza 
badawczo-rozwojowego w firmach. 

Najwięcej na unijnych funduszach mogą skorzy-
stać małe i średnie przedsiębiorstwa. Jednak nie 
zawsze to one są bezpośrednim odbiorcą pomocy. 
Elementami tej układanki są również uczelnie i jed-
nostki naukowe, a także jednostki samorządu tery-
torialnego oraz instytucje otoczenia biznesu. Te 
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ostatnie będą mogły starać się o europejskie dofi-
nansowanie już w maju, kiedy ruszy konkurs na pro-
fesjonalizację usług ośrodków innowacji. Oprócz 
zwiększenia atrakcyjności swojej oferty będą mogły 
również zrealizować inwestycje w infrastrukturę.

Przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie m.in. 
na wsparcie wytwarzania i dystrybucję energii ze źró-
deł odnawialnych, efektywność energetyczną oraz 
na wysokosprawne wytwarzanie energii. Konkursy 
na projekty tego typu planowane są na czerwiec 
i wrzesień br. 

 
WIELKOPOLSKIE 
EUROPEJSCY PIONIERZY 

Wielkopolscy przedsiębiorcy to grupa, która 
w latach 2007-2013 w największym stopniu sko-
rzystała z dotacji w programie regionalnym. Poza 
tym region postawił na rozwój finansowania zwrot-
nego. Prawdziwym krokiem milowym była inicjatywa 
JEREMIE. Wielkopolska było w gronie pionierów 
europejskich tego rozwiązania. Dzięki temu na rynku 
pojawił się nowy produkt bankowy – nisko opro-
centowana pożyczka dla przedsiębiorców. 

Te dobre doświadczenia również teraz stwarzają 
dobry klimat do rozwoju przedsiębiorczości. Jesienią 
2017 roku pojawiły się kolejne środki odnawialne 
dla firm. Na pożyczki z JEREMIE2 zarezerwowano 
516 mln zł, a pierwsze produkty finansowe już są 
dostępne na rynku. Siedmiu wybranych pośredni-
ków finansowych oferuje MŚP mikropożyczki do 
100  tys. zł, oraz pożyczkę rozwojową, sięgającą 
nawet 500 tys. zł. Pożyczki są oprocentowane na 
poziomie 1-2% w skali roku i możliwe jest ich póź-
niejsze spłacanie. Przedsiębiorcy nie ponoszą również 

opłat za rozpatrzenie wniosków. Wielkopolska dba 
również o odpowiednie otoczenie dla firm. Stąd pie-
niądze na tworzenie infrastruktury B+R w sektorze 
nauki, o które będzie się można ubiegać od czerwca, 
a także działania na rzecz innowacji w małych fir-
mach. Na unijną pomoc mogą też liczyć „start-
-up”, które uzyskają m.in. dostęp do infrastruktury, 
doradztwa i usług niezbędnych do przekucia pomy-
słów na rynkową ofertę. 

 
ZACHODNIOPOMORSKIE  
BUDUJE OKRĘTY 

W programie regionalnym Pomorza Zachodniego 
przedsiębiorcy z sektora mikro, małych i średnich 
firm będą mogli zrealizować innowacyjne inwestycje 
w sektorze uznanym za jedną z regionalnych specja-
lizacji, tj. budownictwie okrętowym. Jaki konkretnie 
będzie zakres konkursu oraz jakie rodzaje działal-
ności zostaną wskazane do dofinansowania okaże 
się po publikacji ogłoszenia, które zaplanowane 
jest na 29 czerwca. Pod koniec kwietnia ruszy kon-
kurs dla MŚP z obszaru Specjalnej Stefy Włączenia, 
czyli obszaru o szczególnych deficytach społeczno-
gospodarczych. Firmy dofinansują w nim projekty 
obejmujące m.in. inwestycje w grunty, budynki, 
nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produk-
cyjne czy nowe rozwiązania technologiczne, pro-
wadzące do rozwoju przedsiębiorstwa, stworzenia 
nowego lub ulepszonego produktu, zwiększenia 
efektywności produkcji lub zmiany procesu produk-
cyjnego. Warunkiem jest stworzenie dzięki tym inwe-
stycjom nowych miejsc pracy – od ich liczby będzie 
zależała wysokość dofinansowania. 

Raport przygotowany we współpracy urzę-
dów marszałkowskich i pracowników Punktów 
Informacyjnych Funduszy Europejskich.



Program Polska Wschodnia
  Mali i średni przedsiębiorcy z Polski Wschodniej mogą starać się o dotacje na wprowadzanie inno-

wacji produktowych „Wdrażanie innowacji przez MŚP”. O dotację może ubiegać się firma wchodzą-
ca w skład grupy co najmniej pięciu współpracujących ze sobą przedsiębiorstw. Maksymalna war-
tość unijnego dofinansowania to 7 mln zł. 

  Nabór wniosków do II etapu w działaniu „Wzór na konkurencję”. Przedsiębiorcy z gotową strategią 
wzorniczą dla firmy (wypracowaną w I etapie wsparcia), teraz mogą starać się o dotację na jej wdro-
żenie – do 3 mln zł. 
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Program Inteligentny Rozwój
  Od 3 sierpnia do 2 października można składać wnioski dotyczące działania „Sektorowe Programy 

B+R InnoNeuroPharm” (regiony słabiej rozwinięte). Celem jest wsparcie innowacji w polskiej farma-
cji i zwiększenie jej konkurencyjności. Chodzi tu głównie o wsparcie polskich firm w intensyfikacji 
prac badawczo-rozwojowych oraz zwiększenie poziomu komercjalizacji wyników badań w obszarze 
neuromedycyny. 

  27.04 planowane jest ogłoszenie naboru wniosków do działania „Wsparcie inwestycji w infrastruk-
turę B+R przedsiębiorstw” (nabór od 28.05 do 6.07). Zachęca ono przedsiębiorców do inwestowa-
nia w rozwój zaplecza badawczo – rozwojowego. Jest to możliwe poprzez stworzenie niezbędnej 
infrastruktury do prowadzenia prac B+R. Wnioski w konkursie mogą składać przedsiębiorstwa. 

  Na 16 kwietnia zaplanowane jest ogłoszenie konkursu wspierającego „Projekty aplikacyjne”. Nabór 
wniosków rozpocznie się 16 maja. W działaniu chodzi o zwiększenie skali wykorzystania nowych 
rozwiązań technologicznych niezbędnych dla rozwoju przedsiębiorstw. Na dofinansowanie mogą 
liczyć projekty, obejmujące realizację badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych. Wnioski mogą 
składać konsorcja złożone z przedsiębiorstw i jednostek naukowych. 
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Europejska Współpraca Terytorialna
  Do 30 kwietnia można składać wnioski do programu Interreg Brandenburgia – Polska, na projekty 

związane z zachowaniem i rozwojem dziedzictwa naturalnego i kulturowego.

  Od 5 marca do 30 kwietnia 2018 potrwa nabór do programu Interreg Polska-Słowacja, w zakresie 
wspierania transportu multimodalnego.

  Również od 5 marca do 30 kwietnia można składać wnioski do programu Interreg Polska-Słowacja, 
który dotyczy wspierania rozwoju edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie.

03
-0

4.
 2

01
8 

r.

Fundusze Europejskie 2018
AKTUALNE NABORY DO KONKURSÓW – II KWARTAŁ 2018



Program Polska Cyfrowa
  Konkurs „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”. Rozpoczęcie naboru zaplanowano na kwiecień 

2018. 

  W maju ogłoszony będzie konkurs na tworzenie lub rozwój e-usług publicznych „Wysoka 
dostępność i jakość e-usług publicznych”. 

  W tym samym czasie ruszy inny ciekawy konkurs „Cyfryzacja procesów back-office w administracji 
rządowej”. Tu liczymy na ciekawe projekty związane z IT m.in. z przenoszeniem gotowych rozwiązań 
między urzędami, wdrażaniem nowych rozwiązań w urzędach. Wsparcie może dotyczyć również 
modernizacji istniejącego rozwiązania IT. 

  W maju 2018 rozpocznie się też nabór do konkursu na „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju 
kompetencji cyfrowych”. 
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Program Infrastruktura i Środowisko
  „Poprawa jakości środowiska miejskiego”. O 120 mln zł będą mogły ubiegać się samorządy, które 

chcą poprawić jakość środowiska na terenie miasta i jego obszaru funkcjonalnego. Projekty mogą 
dotyczyć rekultywacji na cele środowiskowe zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów. 

  „Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk 
przyrodniczych”. W konkursie jest do rozdysponowania 30 mln zł. Dofinansowane będą projekty 
poprawiające warunki hydrologiczne oraz te, które mają za zadanie utrzymać lub odtworzyć wła-
ściwą strukturę gatunkową siedlisk. Z pieniędzy skorzystają m.in. jednostki organizacyjne Lasów 
Państwowych, Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, jednostki administracji rządowej lub sa-
morządowej, uczelnie, parki narodowe i pozarządowe organizacje ekologiczne.

  W maju ruszą dwa konkursy wpisujące się w walkę ze smogiem: „Efektywna dystrybucja ciepła 
i chłodu” i „Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim”. W obydwu przedsię-
biorcy, samorządy i spółdzielnie mieszkaniowe będą mogli się starać o fundusze na przebudowę 
i budowę nowej sieci ciepłowniczej. Na każdy z konkursów przeznaczono po 100 mln zł.

03
. 2

01
8 

r.
04

. 2
01

8 
r.

05
. 2

01
8 

r.

Program Wiedza Edukacja Rozwój
  Planowane jest przeprowadzenie szkoleń dla pracowników administracji publicznej wykonujących 

zadania dotyczące planowania przestrzennego w zakresie dostępności przestrzeni i budynków dla 
osób z niepełnosprawnościami, w tym projektowania uniwersalnego. Kwota na ten cel to 2 mln zł.

  Na szkolenia lub doradztwo dla przedsiębiorców, dotyczące zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego 
oraz wspierania procesów innowacyjnych przeznaczono ponad 50 mln zł.

  Planowane jest przeprowadzenie szkoleń dla kluczowych i merytorycznych pracowników Instytucji 
Rynku Pracy w zakresie wyłącznie świadczenia usług w ramach sieci EURES.
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b+r+i = wzór na sukces
Dzięki Funduszom Europejskim, coraz więcej firm decyduje się na inwestycje 

w działalność badawczo-rozwojową i innowacyjną. I nic w tym dziwnego – możliwości 
jest wiele, a perspektywy rozwoju i sukcesu rynkowego – obiecujące. 

Autor: Anna Sołomiewicz

W najbliższych latach to właśnie działalność badawczo-
-rozwojowa (B+R) ma napędzać polską gospodarkę, 
decydując o jej innowacyjności. Głównymi realizato-
rami tej idei będą polscy przedsiębiorcy. Na działal-
ność badawczo-rozwojową z funduszy UE w latach 
2014-2020 przeznaczono ponad 10-krotnie więcej niż 
w latach 2007-2013. Z kolei według danych GUS-u na 
przestrzeni lat 2012-2016 nakłady wewnętrzne na 
działalność badawczą w Polsce wzrosły o 25%, a liczba 
osób zatrudnionych w sektorze B+R w ciągu zaled-
wie roku wzrosła o ponad 5 tysięcy (z ok. 15 tysięcy 
w roku 2015 do 214 tys. w roku 2016). 

DOBRE PRAKTYKI
Można śmiało powiedzieć, że obecnie jest idealny 
moment na inwestycję w prace badawczo-rozwo-
jowe. Przykładem firmy, która świetnie odnalazła się 
w tym obszarze, jest warszawski producent apara-
tury medycznej – Metrum CryoFlex. Dzięki realiza-
cji projektów innowacyjnych urządzeń medycznych 

staliśmy się liderem w dziedzinie krioterapii, ozono-
terapii, kriochirurgii i laserów medycznych. Dzięki 
współpracy z  jednostkami naukowymi i  badaw-
czymi w Polsce i na świecie jesteśmy w stanie spełnić 
oczekiwania klientów i wyznaczać trendy we wspo-
mnianych wyżej dziedzinach – przekonuje Konrad 
Wójtowicz, Dyrektor R&D w firmie Metrum CryoFlex. 

Mają oni na swoim koncie różne projekty zreali-
zowane z wykorzystaniem Funduszy Europejskich. 
Ciągłe doskonalenie naszych wyrobów, opracowy-
wanie nowych rozwiązań jest możliwe dzięki ści-
słej współpracy świata nauki i medycyny. Realizacja 
projektów B+R pozwala na utrzymanie przewagi 
konkurencyjnej, rozwój kadry naukowo-badawczej 
i spełnienie oczekiwań klientów – wymienia korzyści 
płynące z inwestowania w B+R Konrad Wójtowicz. 
W minionym roku kolejny projekt tej firmy dostał 
dofinansowanie z Funduszy Europejskich. Z Działania 
2.1: Wsparcie inwestycji w  infrastrukturę B+R 
przedsiębiorstw programu POIR 2014-2020 firma 
otrzyma prawie 5,5 mln złotych na realizację wła-
snego Centrum Badawczo-Rozwojowego. 

KAŻDY MOŻE BYĆ INNOWATOREM
Inwestycje w działalność B+R nie są jednak zare-
zerwowane wyłącznie dla firm z sektora inżynie-
rii medycznej czy komputerowej. O dotacje mogą 
starać się też przedsiębiorstwa powiązane z innymi 
branżami, począwszy od hodowli i produkcji zdrowej 
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żywności, przez energooszczędne budownictwo, po 
takie specjalizacje jak robotyka. Każdy projekt doty-
czący działalności B+R+I, który chcemy dofinanso-
wać z programu POIR musi być jednak nastawiony na 
tworzenie lub wykorzystywanie w działalności firmy 
nowoczesnych i innowacyjnych metod bądź produk-
tów. Wsparcie mogą otrzymać zarówno duże przed-
siębiorstwa, jak i średnie oraz małe firmy. Do tych 
pierwszych skierowany był konkurs organizowany 
w ramach poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe 
i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębior-
stwa, do którego nabór wniosków zakończył się 29 
grudnia ubiegłego roku. Dofinansowane będą pro-
jekty zakładające badania przemysłowe i prace roz-
wojowe lub wyłącznie prace rozwojowe. 

Z kolei 19 stycznia 2018 zakończył się nabór wnio-
sków do kolejnej edycji konkursu Wsparcie inwestycji 
w infrastrukturę przedsiębiorstw. O dofinansowanie 
starały się przedsiębiorstwa planujące tworzyć lub 
rozwijać centra badawczo-rozwojowe (to właśnie 
w poprzedniej edycji tego konkursu dofinansowanie 
pozyskała  firma Metrum CryoFlex). Wsparcie finan-
sowe, którego łączna pula wynosi ponad 949 mln 
złotych, obejmować ma m.in. wydatki na sprzęt 
i usługi związane z realizacją projektu.

Poprawa innowacyjności polskiej gospodarki oraz 
zachęcenie przedsiębiorców do inwestycji w dzia-
łalność B+R+I to kwestie priorytetowe na najbliż-
sze lata, a co za tym idzie, obszar, w którym istnieje 
wiele możliwości pozyskania dofinansowania. 
Będąc przedsiębiorcą, warto rozważyć tę ścieżkę 
rozwoju swojej firmy.

Laser tulowy to jedno z urządzeń produkowanych 
przez firmę Metrum CryoFlex.

AKTUALNY KONKURS

Trwa czwarty nabór wniosków do pod-
działania 3.2.2. kredyt na innowacje 
technologiczne po ir. 

 q konkurs podzielono na 3 rundy. ostat-
nia z nich będzie trwała od 12 kwiet-
nia 2018 r. do 24 maja 2018 r.

 q Możemy zrealizować inwestycje 
technologiczne, mające na celu za-
kup i wdrożenie nowej technologii 
lub wdrożenie własnej nowej techno-
logii oraz uruchomieniu na jej podsta-
wie wytwarzania nowych lub znaczą-
co ulepszonych towarów, procesów 
lub usług.

 q wsparcie ma formę premii technolo-
gicznej będącej spłatą części kredytu 
technologicznego, udzielonego przez 
bank komercyjny na realizację inwesty-
cji technologicznej.

 q przedsiębiorca musi z własnych źródeł 
zapewnić co najmniej 25% kosztów 
kwalifikowanych inwestycji.

 q wniosek o dofinansowanie składamy 
tylko w wersji elektronicznej poprzez 
Generator wniosków o dofinanso-
wanie na stronie internetowej bGk 
(www.bgk.pl)

www.bgk.pl
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Program Polska-Rosja: 
współpracuj z sąsiadem 

Wystartował Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. 
Dzięki niemu instytucje z Polski i Rosji mogą podejmować wspólne wyzwania. 

Program sfinansuje inicjatywy w obszarze dziedzictwa naturalnego 
i kulturowego, ochrony środowiska, dostępności i bezpieczeństwa granic.

Autor: Katarzyna Wantoch-Rekowska, Katarzyna Bartnik

Program Polska-Rosja (obwód kaliningradzki) to kon-
tynuacja programu Litwa-Polska-Rosja 2007-2013, 
który pozytywnie wpłynął na rozwój terenów przygra-
nicznych. Efekty tej współpracy mieszkańcy obszaru 
wsparcia odczuwają na co dzień, korzystając z rezul-
tatów 60 wspólnych projektów. Dzięki przedsięwzię-
ciom wyremontowano 44 km dróg i mostów oraz 
odrestaurowano 15 obiektów dziedzictwa kulturo-
wego. Wybudowano lub odnowiono oczyszczalnie 
ścieków oraz zakupiono niezbędny sprzęt dla służb 
ratunkowych, w tym karetki i specjalistyczne pojazdy 
do działań gaśniczych. Poza działaniami inwestycyj-
nymi, beneficjenci zrealizowali szereg działań mięk-
kich takich jak m.in. konsultacje medyczne, czy 
wydarzenia kulturalne i sportowe, w których wzięło 
udział ponad 30 tys. osób. Program wspierał także 
przedsiębiorców np. poprzez szkolenia związane ze 

zdobywaniem umiejętności biznesowych, coaching, 
wzajemne wizyty oraz usługi doradcze w zakresie 
zakładania działalności gospodarczej. Każdy z tych 
projektów nie tylko poprawił jakość życia miesz-
kańców pogranicza, ale przede wszystkim umoż-
liwił poznanie sąsiadów z drugiej strony granicy. 
Przedsięwzięcia zostały bowiem wspólnie przygoto-
wane przez władze lokalne i regionalne, organizacje 
pozarządowe oraz instytucje edukacyjne i kulturalne. 

SZANSA NA NOWE PARTNERSTWA
Nowy program Polska-Rosja daje szansę na kontynu-
ację tej współpracy, a także na nawiązanie nowych, 
inspirujących partnerstw. O wsparcie z programu 
mogą starać się instytucje z województw: warmiń-
sko-mazurskiego, podlaskiego (podregion suwalski 
i  białostocki) i  pomorskiego (podregiony: staro-
gardzki, gdański, trójmiejski i słupski) oraz całego 
obwodu kaliningradzkiego. 

Program finansowany jest z pieniędzy Europejskiego 
Instrumentu Sąsiedztwa, Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz wkładu Federacji Rosyjskiej. 
Budżet programu na projekty wynosi 57,13 mln euro. 
Beneficjenci mogą uzyskać dofinansowanie do wyso-
kości 90% wartości projektu. Pozostałe 10% muszą 
pokryć sami.

Źródło: Dokument Programu Współpracy Transgranicznej 
Polska-Rosja 2014-2020.



aktualności | 27

O dofinansowanie mogą starać się polskie i rosyj-
skie instytucje publiczne m.in. władze krajowe, 
regionalne i lokalne, jednostki zarządzane zgod-
nie z prawem publicznym lub prywatnym oraz 
organizacje pozarządowe posiadające osobowość 
prawną. W każdym projekcie wymagamy udziału co 
najmniej dwóch beneficjentów, po jednym z każ-
dego kraju. 

NOWE POMYSŁY MILE WIDZIANE
Wnioskodawcy mogą realizować przedsięwzięcia 
o różnorodnej tematyce. Mogą pozyskać fundusze 
m.in. na promowanie kultury lokalnej i ochronę 
dziedzictwa kulturowego, czy ochronę środowi-
ska. Priorytetem jest także usprawnienie komuni-
kacji drogowej i tworzenie sieci szerokopasmowych 
oraz poprawa bezpieczeństwa granic pomiędzy 
Polską i Rosją. Projekty mogą mieć zarówno cha-
rakter inwestycyjny (infrastrukturalny), jak miękki. 
Oznacza to, że program wspiera nie tylko budowę 
oczyszczalni ścieków, czy utworzenie tras rowero-
wych, ale także organizację szkoleń, konferencji, 
festiwali i prowadzenie badań naukowych w zakre-
sie ochrony środowiska. Dużą zaletą wszystkich 
programów transgranicznych jest sąsiedzka współ-
praca. Dzięki niej beneficjenci dzielą się dobrymi 
praktykami oraz poznają swoje zwyczaje i tradycje. 
Partnerstwa, zawierane na rzecz realizacji projek-
tów są często kontynuowane, a z niektórych rodzą 
się prawdziwe przyjaźnie.

PLANOWANY NABÓR
W II kwartale 2018 r. odbędzie się konkurs na pro-
jekty w czterech wspomnianych wcześniej obsza-
rach: dziedzictwo, środowisko, dostępność oraz 
bezpieczeństwo granic. Decyzja o dokładnym ter-
minie rozpoczęcia naboru zostanie opublikowana na 
stronie internetowej programu: www.plru.eu. Już 
teraz można na niej znaleźć przydatne informacje 
dotyczące m.in. partnerstwa, typów  działań, wyma-
ganych wskaźników. Znajduje się tam także baza 
partnerów z ofertami współpracy różnych instytu-
cji, które chciałyby wspólnie zrealizować projekt. Po 
uruchomieniu naboru formularze aplikacyjne, wypeł-
nione w języku angielskim, będzie można składać 
do Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu 
w Olsztynie.

Wspólny Sekretariat Techniczny programu Polska-
Rosja zorganizuje szkolenia dla wnioskodawców. 
Warsztaty ułatwią zainteresowanym przygotowa-
nie propozycji projektowych. Spotkania te odbędą 
się zarówno po polskiej, jak i po rosyjskiej stronie 
granicy. Dokładne terminy spotkań zostaną opu-
blikowane na stronie internetowej programu: 
www.plru.eu. Ponadto, pracownicy Wspólnego 
Sekretariatu na bieżąco udzielają informacji o pro-
gramie i  porad dotyczących przygotowywanych 
wniosków. Rosyjscy beneficjenci mogą korzy-
stać z pomocy Oddziału Wspólnego Sekretariatu 
Technicznego w Kaliningradzie. 

Dziedzictwo 
kulturowe Środowisko Dostępność Bezpieczeństwo 

granicy

20,58 mln euro 17,35 mln euro 13,42 mln euro 5,78 mln euro

HERITAGE ENVIRONMENT ACCESSIBILITY BORDER

www.plru.eu
www.plru.eu
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W trosce o pacjenta
Elektroniczny system usług zdrowotnych ułatwi życie zarówno pacjentom, 

jak i lekarzom czy farmaceutom. Dzięki Funduszom Europejskim pracownicy 
służby zdrowia będą mieli wygodny dostęp do danych medycznych, a pacjenci 

– udogodnienia w postaci chociażby e-recepty czy e-skierowania.

Autor: Urszula Tatur

Lepsza jakość obsługi pacjenta, wygodna i prak-
tyczna forma wykupywania leków, łatwy dostęp do 
informacji i danych medycznych oraz bezpieczne 
przechowywanie tych ostatnich to tylko podsta-
wowe korzyści z projektu „Elektroniczna Platforma 
Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów 
cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (P1, faza 2), 
współfinansowanego z FE (Program Polska Cyfrowa). 
Na realizację zadania przeznaczono 133 mln zło-
tych dofinansowania z UE.

Na uruchomieniu platformy skorzystają zarówno pra-
cownicy służby zdrowia i farmaceuci, jak i pacjenci. 
Odpowiednie podsystemy i aplikacje pozwolą na 
lepsze i bardziej efektywne planowanie i realizację 
świadczeń zdrowotnych, monitorowanie i sporzą-
dzanie raportów z ich realizacji oraz publikowanie 
informacji dotyczących ochrony zdrowia. Z punktu 

widzenia pacjenta najważniejsze będą działania 
skoncentrowane na poprawie jakości jego obsługi. 
Należą do nich: stworzenie Platformy Publikacyjnej 
(PPP), portalu Internetowe Konto Pacjenta (IKP) oraz 
wprowadzenie dokumentów elektronicznych: e-re-
cepty i e-skierowania. 

PLATFORMA PUBLIKACYJNA (PPP) 
Platforma Publikacyjna (PPP) to narzędzie, które 
pozwoli na stworzenie internetowego portalu o cha-
rakterze edukacyjno-informacyjnym. Ma on zapewnić 
pacjentom i pracownikom medycznym wartościowe 
informacje dotyczące ochrony zdrowia. Będą na nim 
udostępniane m.in. eksperckie artykuły i komunikaty 
Ministra Zdrowia (również w formie plików muzycz-
nych, obrazów graficznych i plików video). Łatwe 
poruszanie się po stronie zapewni użytkownikom 
mapa strony oraz wyszukiwarka treści. Ponadto 
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internauci zainteresowani nowymi treściami tema-
tycznymi zyskają możliwość, po wskazaniu odpo-
wiedniej grupy tematycznej, otrzymania e-maila 
z informacją o zmianie treści lub będą mogli sub-
skrybować kanał RSS. Portal pozwoli także na prze-
glądanie Katalogu Usługodawców opartego o dane 
gromadzone w Centralnym Wykazie Usługodawców.

INTERNETOWE KONTO PACJENTA (IKP)
Internetowe Konto Pacjenta (IKP) ma zapewnić 
pacjentowi pełen dostęp do informacji medycznych, 
takich jak przebieg leczenia w różnych placówkach 
medycznych, historia przebytych chorób, a także do 
pobierania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej 
(EDM). Portal zapewni także możliwość udostępnia-
nia informacji o dokumentacji medycznej lekarzom, 
pielęgniarkom czy farmaceutom. Dla lekarzy ozna-
cza to możliwość wglądu w pełną dokumentację 
medyczną pacjenta, a co za tym idzie lepsze dia-
gnozowanie, skuteczniejsze leczenie oraz mniejsze 
ryzyko popełniania błędów medycznych, takich jak 
np. wypisanie leku, na który pacjent wcześniej źle 
reagował. Lekarz mający wgląd w historię choroby 
pacjenta oszczędza też czas potrzebny na rozpo-
znanie choroby, co w przypadku niektórych scho-
rzeń może uratować pacjentowi życie. 

To pacjent jednak zadecyduje, kto ostatecznie będzie 
miał dostęp do jego danych medycznych. Dzięki por-
talowi będzie miał też wgląd w szczegóły recepty, 
informacje o jej realizacji oraz o lekach znajdują-
cych się na niej. Uzyska też dostęp do szczegółów 
skierowania, ale też możliwość zmiany terminu lub, 
w razie konieczności, rezygnacji z niego.

E-RECEPTA
Jedną z  kluczowych e-usług w  ramach procesu 
informatyzacji sektora ochrony zdrowia ma być  
e-recepta, która od 1 stycznia 2020 roku całkowicie 

zastąpi dokument papierowy. Z wprowadzeniem 
e-recepty wiąże się wiele istotnych korzyści. Dla 
pacjenta to przede wszystkim koniec problemów 
z  realizacją recept. E-recepta bowiem zlikwiduje 
problem nieczytelnych dokumentów, pozwoli 
uniknąć dodatkowych wizyt u lekarza w celu ich 
poprawienia, niepotrzebnych nerwów, a co za tym 
idzie – zaoszczędzić czas. To także zminimalizowa-
nie ryzyka wydania niewłaściwego leku przez far-
maceutę, co zwiększa poczucie bezpieczeństwa. 
E-recepta w końcu to dokument, który możemy 
zrealizować w wielu aptekach. Dodatkowo wraz 
z  e-receptą pacjent otrzymuje tzw. „informacje 
o recepcie”, które zawierają jasne, zwięzłe i czy-
telne wskazówki dotyczące dawkowania. Ponieważ 
dostęp do e-recept otrzyma zarówno pacjent, jak 
i personel medyczny łatwiej będzie kontrolować pro-
ces leczenia farmakologicznego, a także wykluczyć 
wypisanie leków, które, poprzez niepożądane inte-
rakcji substancji czynnych, mogą szkodzić danemu 
pacjentowi. Z kolei w przypadku chorób przewle-
kłych e-recepta może być wystawiona bez koniecz-
ności wizyty u lekarza, co z pewnością zmniejszy 
kolejki w gabinetach lekarskich. 

E-SKIEROWANIE
Podobnie jak e-recepta działać będzie e-skierowa-
nie, które ma wpłynąć na poprawę jakości obsługi 
pacjenta, ale też w dużym stopniu ułatwić pracę leka-
rzom i pielęgniarzom. Dzięki niemu pacjent uniknie 
dodatkowych wizyt w poradni rodzinnej, gdy np. chce 
zmienić datę wizyty u specjalisty czy też po prostu ją 
odwołać. Tym samym lekarz czy obsługa medyczna 
przychodni zaoszczędzi czas na korygowanie doku-
mentu. E-skierowanie to także dokument czytelny, 
ułatwiający prowadzenie dokumentacji medycznej 
i eliminujący wszelkie błędy związane z ręcznie wypeł-
nianymi drukami – jak nieczytelność pisma czy źle 
odbita pieczęć lekarska. 
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Skuteczna walka 
ze smogiem

Naukowcy badający powietrze biją na alarm – z powodu smogu co roku umiera ponad 40 tys. 
Polaków. Sposobem na poprawienie tej sytuacji może być modernizacja sieci ciepłowniczej, 

na którą przeznaczone jest wsparcie z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

Autor: Radosław Zieniewicz

Zgodnie z  raportem „Dla czystego Powietrza 
2016”, opublikowanym przez Europejską Komisję 
Gospodarczą (UNECE), z powodu zanieczyszczeń dłu-
gość życia w centralnej Polsce, na Śląsku i jego dolnej 
części jest krótsza o co najmniej 9 miesięcy. To samo 
dotyczy mieszkańców Małopolski i Lubelszczyzny. 
Jednak najbardziej zanieczyszczona strefa powietrza 
otacza Kraków i biegnie przez Katowice, aż po sam 
Wrocław. Mieszkańcy właśnie tych rejonów żyją aż 
o ponad rok krócej, z powodu ogromnej emisji zanie-
czyszczeń. Na Pomorzu powietrze jest nieco czystsze.

Zgodnie z raportem Głównego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska „Stan środowiska w Polsce Sygnały 2016” 
z 2017 roku, jesteśmy narażeni na ciągłe działanie 
pyłów zawieszonych typu PM10 i  PM2,5. Jedną 

z przyczyn jest ogrzewanie domów węglem, a także 
korzystanie ze starego typu kotłów podczas sezonu 
grzewczego. Dodatkowo, wydobywające się z komi-
nów drobniejsze pyły, jak np. sadza, przyciągają do 
siebie m.in. węglowodory aromatyzowane, metale 
ciężkie, które także wdychamy. Zgodnie z europej-
skimi standardami, średnioroczna wartość pyłów 
PM10 wyrzucanych do powietrza nie powinna 
wynieść więcej niż 40 μg/m³. Niestety w większości 
polskich miast wartość jest już przekroczona. W przy-
padku pyłów PM2,5 również nie jest dobrze – ich 
emisja w największych polskich miastach także jest 
już powyżej normy. 

PRACA U PODSTAW 
Aby skutecznie walczyć ze smogiem w całym kraju, 
niezbędny jest rozwój nowoczesnego ciepłownic-
twa. Tylko poprzez systemowe i ciągłe działania 
modernizujące sieci ciepłownicze realnie wpły-
niemy na zmniejszenie zużycia ciepła w budyn-
kach i  poprawę jakości powietrza. W  związku 
z tym podjęto już działania mające na celu syste-
mową poprawę jakości powietrza w Polsce. Jeszcze 
w tym roku z Programu Infrastruktura i Środowisko 
(POIiŚ) przeznaczone będzie 200 mln zł, aby zwięk-
szyć efektywność dystrybucji ciepła. Wpłynie to na 
ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w tym głów-
nie CO2 i  PM10. Co więcej, 100 mln zł będzie Smog nad Katowicami
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można pozyskać na projekty z zakresu przebudowy 
sieci ciepłowniczych, przyczyniające się do walki 
ze smogiem tylko w samym województwie ślą-
skim – umożliwi to konkurs z poddziałania 1.7.2. 
O pozostałe 100 mln zł będą mogli aplikować 
wnioskodawcy z pozostałych województw Polski 
z działania 1.5. 

USZCZELNIĆ SIEĆ CIEPŁA
Tylko w POIiŚ do połowy stycznia br. zostały już 
zawarte umowy z I naboru konkursowego na kwotę 
64,4 mln zł. Są one związane z dofinansowaniem 
inwestycji z poddziałania 1.7.2 poświęconego efek-
tywnej dystrybucji ciepła i chłodu w województwie 
śląskim. Łącznie w poddziałaniu 1.7.2 przyznano już 
268 mln zł dofinansowania z UE. Z kolei z działania 
1.5 w 2017 roku, w II konkursie wybrano do dofi-
nansowania projekty na sumę ponad 138 mln zł, 
dla których w najbliższym czasie będą podpisywane 
umowy. Kwota ta powiększy przyznaną w poprzed-
nich naborach dla działania 1.5 pulę pieniędzy, 
wynoszącą ponad 698 mln zł dofinansowania UE. 
Ponadto w maju br. wystartują 2 nowe konkursy, 
dotyczące działania 1.5 i poddziałania 1.7.2, w któ-
rych m.in. przedsiębiorcy, samorządy i spółdzielnie 
mieszkaniowe będą mogły pozyskać pieniądze na 
przebudowę i budowę nowych sieci ciepłowniczych 
w obszarze województwa śląskiego (podziałanie 
1.7.2), jak i w całym kraju z wyłączeniem woje-
wództwa śląskiego (działanie 1.5). Działania te wpi-
sują się w walkę ze smogiem. Współpraca na rzecz 
poprawy jakości powietrza – złożona z przedsiębior-
ców, samorządów i spółdzielni, a także Ministerstwa 
Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwa 
Inwestycji i Rozwoju – przyspieszy likwidację lokal-
nych źródeł ciepła, opalanych paliwem stałym, które 
w znacznym stopniu przyczyniają się do powstawa-
nia smogu. A na walkę ze smogiem można rów-
nież zdobyć wsparcie z programów regionalnych.

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA 
W WALCE ZE SMOGIEM

W Warszawie odbyła się konferencja 
pod hasłem „Systemy ciepłownicze 
współpracujące z odnawialnymi źró-
dłami energii i magazynami ciepła”. 
Wydarzenie, którego współorganizato-
rem był instytut Energetyki odnawialnej 
(iEo), zapoczątkowało prace nad pilo-
tażowymi projektami priorytetowymi 
nFośiGW, mającymi na celu poprawę 
jakości powietrza. uczestnicy zgodnie 
stwierdzili, że dzięki posiadanym pie-
niądzom unijnym możemy przygotować 
i zrealizować serię projektów pilotażo-
wych, rozwijających polskie ciepłow-
nictwo. Za przykład posłużył projekt 
Raciborskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
która – wdrażając własny system so-
larny – odebrała firmie ciepłowniczej 
4 MW(t). obiecującym przykładem jest 
wspólnie zrealizowana przez PGniG ter-
mika oraz dystrybutora ciepła VEoliA 
modernizacja kotła (na biomasę) 
oP 230: pracuje on w układzie hybrydo-
wym 50 MW(e)/110 MW(t), zużywając 
rocznie 300 tys. ton biomasy leśnej. 
PGniG posiada też akumulator ciepła 
o pojemności 30 tys. m³, w którym 
można zgromadzić 1600 MWh ciepła. 
najciekawszym jednak rozwiązaniem 
jest wykorzystanie metanu (70 mln m³ 
rocznie) z kopalń Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej. PGniG już planuje kolejne 
inwestycje w celu pozyskania metanu ze 
złoża eksperymentalnego w Gilowicach 
w powiecie pszczyńskim.
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Ekspresem przez Europę
Nowa sieć dróg, tras morskich i rzecznych, połączeń kolejowych i lotniczych, 

a także budowa i rozwój portów morskich, lotniczych i węzłów komunikacyjnych 
– to inwestycje, które zapewnią mieszkańcom i przedsiębiorcom z krajów Unii 

Europejskiej możliwość szybkiego i wygodnego przemieszczania się.

Autor: Katarzyna Masłowska

Infrastruktura transportowa w Polsce jest elemen-
tem ogólnoeuropejskiej sieci powstającej na tere-
nie całej Unii Europejskiej. Jej połączenie z resztą 

kontynentu ułatwi m.in. instrument „Łącząc Europę” 
(ang. Connecting Europe Facility – CEF), który jest 
zarządzany przez Komisję Europejską. 

NAJWIĘKSZE INWESTYCJE W HISTORII PORTU

Łukasz Greinke, Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk

W ramach pierwszego naboru do programu CEF Blending, Zarząd Morskie-
go Portu Gdańsk otrzymał fundusze w wysokości około 85 mln zł (20% 
kosztów kwalifikowanych) na projekt pod nazwą „Budowa Nabrzeża Pół-
nocnego przy falochronie półwyspowym w Porcie Zewnętrznym w Gdań-
sku”. Realizacja całego przedsięwzięcia będzie kosztować ok. 400 mln zł 
i potrwa 4 lata. Budowa nowego nabrzeża zwiększy możliwości przeła-

dunkowe portu oraz pozwoli na uzyskanie nowego głębokowodnego nabrzeża uniwersal-
nego. Jego obsługę zadeklarowali już partnerzy prywatni, którzy podpisali listy intencyjne 
z ZMPG S.A. Projekt jest na zaawansowanym etapie przygotowania. Mamy już wszystkie do-
kumenty projektowe, możemy wybierać wykonawcę i realizować roboty budowlane.

Mimo że pierwszy nabór do CEF Blending miał charakter pilotażowy, Zarząd Portu w Gdańsku 
podjął starania o fundusze. Jak się okazało – z sukcesem. Zespół odpowiadający za przygoto-
wanie wniosku był bardzo zmobilizowany, tym bardziej, że żadna z firm doradczych nie po-
siadała doświadczenia w tego typu projektach. Port Gdańsk wkracza właśnie w fazę realizacji 
największych inwestycji w swojej historii – mamy bardzo ambitne plany, które wymagają mo-
tywacji i odwagi. Możliwość konkurowania z wieloma krajami, podmiotami i projektami jest 
więc dla nas pociągającym wyzwaniem, nie ograniczeniem. W pierwszym naborze, do progra-
mu o wsparcie aplikowało aż 68 projektów z krajów członkowskich, z czego do dofinanso-
wania wybrano 39, a w tym tylko dwa polskie projekty – i jednym z nich był właśnie projekt 
Zarządu Morskiego Portu Gdańsk.
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SZYBKO, INTELIGENTNIE, EKONOMICZNIE 
CEF zastąpił dotychczasowy program TEN-T 
(Transeuropean Network-Transport). Dzięki niemu 
ma powstać nowoczesna sieć transportowa, ener-
getyczna oraz telekomunikacyjna łącząca wszyst-
kie kraje UE. W sektorze transportu finansowane 
z CEF będą m.in. projekty dotyczące transportu 
przyjaznemu środowisku, likwidacji „wąskich gar-
deł”, czyli miejsc o ograniczonej przepustowo-
ści, uzupełniania brakujących połączeń, rozwijanie 
odcinków przebiegających przez granice więcej 
niż 2 państw. 

NAJWIĘCEJ NA KOLEJ I PORTY
Polska aktywnie włączyła się w  budowę euro-
pejskiej sieci – jesteśmy obecnie na 5. miejscu 

ROZWÓJ SIECI KOLEJOWEJ 

Ireneusz Merchel, 
prezes PkP Polskie li-
nie kolejowe S.a. 

PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. są 
największym bene-
ficjentem CEF. W ra-

mach trzech naborów, 21 inwestycji 
otrzymało ponad 4 mld euro wsparcia. 
Dzięki nim zwiększy się standard i bez-
pieczeństwo podróży oraz polepszą wa-
runki przewozu towarów. Modernizacja 
obejmie łącznie ponad 950 km linii 
kolejowych.

Inwestycje z CEF oznaczają również 
poprawę komunikacji w aglomera-
cjach. Obejmują ważne prace na tere-
nie warszawskiego węzła kolejowego, 
tj. linię Warszawa Włochy – Grodzisk 
Mazowiecki i dwie linie obwodowe ze 
stacji Warszawa Gołąbki i z Warszawy 
Zachodniej do Warszawy Gdańskiej. 
W Krakowie trwają prace na linii Kra-
ków Główny Towarowy – Rudzice, 
ważnej dla pasażerów korzystających 
z pociągów dalekobieżnych oraz dla 
mieszkańców aglomeracji. Dzięki do-
bremu przygotowaniu projektów, z fun-
duszu „Łącząc Europę” zrealizowane 
zostaną ważne inwestycje dla połączeń 
towarowych, m.in. zwiększenie dostęp-
ności transportu kolejowego do portów 
w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świno-
ujściu. Zyska także Dolny Śląsk – dzięki 
elektryfikacji linii Węgliniec – Zgorzelec.

Port w Gdańsku
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w Europie w wykorzystaniu pieniędzy z CEF. Oprócz 
tego Polska to największy beneficjent tego pro-
gramu w  części przeznaczonej dla transportu 
kolejowego. Poza udziałem w konkursach, które 
odbyły się w latach ubiegłych, polskie firmy i insty-
tucje złożyły również wnioski w 2017 r., w pierw-
szym konkursie CEF „Transport Blending Call”. Co 
jest charakterystyczne dla tego konkursu? Przede 
wszystkim łączy on wykorzystanie dotacji oraz 
zwrotnych form wsparcia (finansowania prywat-
nego). Jest to dobre rozwiązanie w sytuacji, gdy 
publicznych pieniędzy na realizację projektów jest 
za mało. Spośród złożonych wniosków Komisja 
Europejska wybrała projekty dwóch polskich wnio-
skodawców: PKP PLK S.A. oraz Zarząd Morskiego 
Portu Gdańsk S.A. 

POLSKIE SUKCESY W CEF

Przemysław Gorgol, p.o. dyrektora centrum unijnych Projektów 
transportowych

Dofinansowanie w formie dotacji przyznawane jest projektom wybranym 
przez Komisję Europejską w drodze konkursów. W dotychczasowych konkur-
sach w ramach CEF Transport, które odbyły się w 2014, 2015 i 2016 r., polscy 
beneficjenci otrzymali wsparcie dla 43 projektów o łącznej wartości blisko 
18 mld zł. Największym beneficjentem CEF w Polsce oraz w Unii Europejskiej 

jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., która realizuje 24 projekty kolejowe o wartości kosztów 
kwalifikowalnych około 20,04 mld zł i wsparciu z pieniędzy UE około 15,27 mld zł. W IV kwarta-
le ubiegłego roku podpisano 10 umów o udzielenie dotacji (z konkursów z 2016 r.). Wśród nich 
inwestycją z największym dofinansowaniem z UE (1,47 mld zł) jest projekt realizowany przez PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. „Prace na linii E75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica 
państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk”. Ponadto z CEF Transport realizowane są projekty sekto-
ra morskiego i drogowego, a także projekty wspierające budowę infrastruktury paliw alternatyw-
nych w Polsce. Planowana jest budowa systemu zarządzania ruchem dla linii kolejowych (ERTMS) 
i inteligentnych systemów transportowych dla sieci dróg (ITS). Polska włączyła się także w budo-
wę jednolitej przestrzeni powietrznej, wprowadzając nowoczesny system zarządzania ruchem lot-
niczym. Wpłynie to pozytywnie na wzrost przepustowości sieci oraz poprawę bezpieczeństwa.

Źródło: PKP PLK S.A.Rozwój sieci kolejowej.

Inwestycje CEF w ramach I, II i III Call 
na lata 2014-2023
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informacja w zasięgu ręki
Ponad 300 tysięcy konsultacji odbyli w ubiegłym roku konsultanci sieci 

Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Imponująca liczba świadczy 
o niesłabnącym zainteresowaniu tematyką unijnych dotacji.

Autor: Anna Szybalska-Idzik, Aleksandra Ambroziak

Sieć PIFE istnieje od 2008 roku. Obecnie w całej Polsce 
działają 74 punkty. Osoby zainteresowane ich usługą 
najchętniej korzystają z kontaktu telefonicznego (nie-
mal 70%), w dalszej kolejności decydują się na bez-
pośrednią rozmowę lub korespondencję e-mailową. 

W roku 2017 najwięcej konsultacji udzieliły punkty 
zlokalizowane w województwach: małopolskim (ok. 
37 tys.), kujawsko-pomorskim (ok 29 tys.) i łódzkim 
(28 tys.). Z usług PIFE korzystają najczęściej osoby 

fizyczne, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele jed-
nostek samorządu terytorialnego. 

Konsultanci pomagają nie tylko w punkcie. By uła-
twić dostęp do informacji organizują Mobilne Punkty 
Informacyjne. Pomaga to szczególnie mieszkańcom 
miejscowości najbardziej oddalonych od siedziby 
punktu. W ubiegłym roku zorganizowano ich ponad 
1,9 tys. Z takich usług skorzystało ponad 12 tys. 
klientów. Najwięcej tego typu działań informacyjnych 
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odbyło się w województwach: wielkopolskim, łódz-
kim i podkarpackim.

Praca w punkcie, to także spotkania informacyjne 
oraz szkolenia dla osób zainteresowanych tema-
tyką funduszy. Dotyczyły one ogłaszanych naborów 
wniosków oraz zagadnień horyzontalnych. Chodzi 
tu przede wszystkim o warunki zamówień i pomocy 
publicznej, czy zasady równości szans kobiet i męż-
czyzn. Łącznie przeprowadzonych zostało niemal 

tysiąc spotkań informacyjnych oraz ponad 170 
szkoleń. Najbardziej aktywne w ich organizacji były 
województwa: łódzkie, wielkopolskie i pomorskie. 
Największą liczbę szkoleń przeprowadziły natomiast 
PIFE zlokalizowane w województwach: małopol-
skim, pomorskim i świętokrzyskim. 

Konsultanci PIFE ponad 250 razy odwiedzili szkoły 
ponadgimnazjalne oraz uczelnie wyższe. Spotkali się 
tam z blisko 6 tys. uczniów i studentów. Prezentowali 

CENTRALNY PUNKT INFORMACYJNY RADZI

Jestem właścicielem małej firmy, produkującej części do maszyn 
rolniczych. Mamy siedzibę w niewielkim mieście w województwie 
podlaskim. Potrzebujemy nowoczesnego sprzętu do spawania.  
Czy mogę dofinansować jego zakup?

Współfinansowanie zakupu sprzętu, 
maszyn czy dostosowanie pomieszczeń, 
jest możliwe, jeśli siedziba Pana firmy znajduje 
się w gminie wiejskiej lub wiejsko – miejskiej, 
w której występuje duży odsetek terenów 
Natura 2000. Przedsiębiorca z województwa 
podlaskiego może otrzymać dofinansowa-
nie na projekty inwestycyjne o wartości do 
2 mln zł. Koszty mogą być dofinansowane 
nawet do 70% kosztów kwalifikowanych. 
Ważne, aby po zakończeniu inwestycji zwięk-
szyła się liczba pracowników w firmie.

Konkurs, czyli nabór wniosków, ruszył 
w marcu 2018 r. Jest organizowany przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Podla-
skiego. Na stronie internetowej urzędu trze-
ba szukać konkursu na wspieranie przed-
siębiorczości i zatrudnienia w gminach, 
których rozwój uwarunkowany jest siecią 
Natura 2000.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: 
www.rpo.wrotapodlasia.pl

Przedsiębiorcy z małych miejscowości mogą 
też uzyskać dotacje z innego programu, 
który inwestuje w rozwój firm. Program 
rozwoju obszarów Wiejskich, bo o nim 
mowa, wspiera zakup maszyn i urządzeń 
nawet do 300 tys. złotych. By otrzymać 
dotację, trzeba mieć 30% wkładu własnego, 
statusu mikro lub małego przedsiębiorstwa 
i stworzyć co najmniej jedno miejsce pracy 
na 3 lata.

Więcej informacji udzielają Lokalne Grupy 
działania. ich wyszukiwarka znajduje się na 
stronie www.ksow.pl.

Warunki uzyskania wsparcia to posiadanie 
30% wkładu własnego, statusu mikro lub 
małego przedsiębiorstwa oraz utworzenie 
co najmniej jednego miejsca pracy na 3 lata.

Magda Bułakowska

www.rpo.wrotapodlasia.pl
www.ksow.pl
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im możliwości założenia firmy oraz dofinansowania 
na szkolenia czy staże. 

W ubiegłym roku sieć rozszerzyła zakres indywidu-
alnej konsultacji u klienta. Wcześniej był ona skie-
rowany tylko do osób z niepełnosprawnościami, 

w  szczególności z  ograniczeniami ruchowymi. 
W nowej odsłonie pracownicy punktu mogą poje-
chać do instytucji posiadających konkretny pomysł 
na projekt. Na 309 wyjazdów najwięcej było ich 
w województwach: śląskim, świętokrzyskim, lubel-
skim, i podkarpackim.

Jeśli szukasz bezpłatnej informacji o Funduszach europejskich znajdziesz ją w naszych punktach. 
ich adresy i telefony znajdziesz na naszej stronie: WWW.FUNDUSZEEUROPEJSKIE.GOV.PL 

CENTRALNY PUNKT INFORMACYJNY RADZI

Jestem zainteresowana dotacją na otwarcie gabinetu podologicznego.  
W moim mieście nikt nie świadczy takich usług. Obecnie nie pracuję.  
Mam 28 lat. Mieszkam w województwie wielkopolskim.

założenie własnej działalności gospodarczej 

jest możliwe w dwóch formach: bezzwrotnej 

dotacji lub preferencyjnej pożyczki.

Osoby do 30 roku życia, które nie uczą 

się, nie pracują i nie kształcą, mogą liczyć na 

dotacje z Programu Wiedza edukacja rozwój 

(PoWer). 

Wsparcie można przeznaczyć na zakup urzą-

dzeń, oprogramowania, modernizację i ada-

ptację pomieszczeń niezbędną do prowadze-

nia firmy, czasem na reklamę. Szczegółowe 

zasady dofinansowania różnią się, dlatego 

trzeba dokładnie sprawdzić ofertę powia-

towego urzędu pracy lub instytucji szkole-

niowych czy agencji zatrudnienia w twoim 

regionie. o jakiej kwocie mówimy? dotacja 

może wynieść maksymalnie 6 – krotność 

przeciętnego wynagrodzenia za pracę, czy-

li ok 25 tys. zł.

dodatkowym elementem pomocy jest 

wsparcie szkoleniowo – doradcze oraz 

tzw. wsparcie pomostowe, czyli minimalne 

wynagrodzenia za pracę wypłacane przez 

6 miesięcy, z możliwością przedłużenia 

do 12 miesięcy.

Osoby po 30. roku życia mogą skorzystać 

z pożyczki na rozpoczęcie działalności, którą 

znajdą w programie regionalnym. Wsparcia 

udzielają Powiatowe Urzędy Pracy lub pod-

mioty wybrane przez Wojewódzki Urząd Pra-

cy, takie jak instytucje szkoleniowe czy agen-

cje zatrudnienia. 

Preferencyjna pożyczka może wynieść nawet 

50 tys. zł.

okres spłaty to 5 lat, z możliwością odrocze-

nia na rok. oprocentowanie, które jest jedy-

nym kosztem pożyczki, waha się od 0,5% do 

2% w skali roku. Czyli jest bardziej opłacalne 

niż pożyczka w komercyjnym banku. Po wię-

cej informacji zapraszam do punktu.

Magda Bułakowska

www.funduszeeuropejskie.gov.pl 
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Siła z małego
Jak zdobyć patent, zaktywizować osoby  z niepełnosprawnościami czy wrócić 

do  pracy po urlopie macierzyńskim? To tylko niektóre z tematów spotkań 
organizowanych przez sześć organizacji pozarządowych i jeden samorząd 

lokalny. Ich partnerem jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Autor: Edyta Męczyńska

Podczas Forum w Zielonce wykorzystano mapę myśli, videographing.

Z informacją i promocją Funduszy Europejskich jest 
trochę tak, jak z wędrówką po górach. Można się 
wspiąć na sam szczyt góry i  stamtąd podziwiać 
piękno całego krajobrazu, ale nie dostrzegając 
drobiazgów. Można też zejść do jej podnóża i tam 
przyjrzeć się szczegółom, ale tylko tym w wąskim 
zasięgu wzroku. Wszystko zależy od czasu i potrzeby.  
Oprócz bardzo potrzebnych, dużych kampanii 

w ogólnopolskich mediach, z informacją docieramy 
także do bardzo wąskiej  grupy, która jest w orbicie 
zainteresowań lokalnej społeczności.

WARTO ZEJŚĆ NA POZIOM MIKRO
Mikro-oddziaływanie takich informacji okazuje się 
bezcenne, bo wiedza o Funduszach Europejskich jest 
sprofilowana pod bardzo konkretnego odbiorcę lub 
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obszar. Informacja przekazywana przez takie insty-
tucje jak NGO (organizacje pozarządowe) czy samo-
rząd jest wiarygodna, bo zazwyczaj ufamy komuś 
z własnego podwórka. 

I właśnie o to w skrócie chodzi w  konkursie „Wspólnie 
o Funduszach Europejskich”. Mogły w nim starto-
wać NGO, partnerzy społeczno-gospodarczy i wła-
dze samorządowe. Za pośrednictwem konkursu 
wspieraliśmy inicjatywy skierowane do przedsiębior-
ców, start-upów, osób z niepełnosprawnościami czy 
wracających do  pracy po dłuższej przerwie. Mogły 
być one kierowane również do ludzi młodych oraz 
dorosłych, którzy chcą nabyć lub rozwinąć swoje 
umiejętności. Chcieliśmy, aby informacja o FE dotarła 
do tych grup poprzez m.in. konferencje, szkolenia 
i warsztaty. Biorący udział w przedsięwzięciu mogli 
też organizować konkursy, panele dyskusyjne czy spo-
tkania branżowe.

DLA KOGO DZIAŁANIA?
Spośród dwunastu ofert wybraliśmy  sześć. Były 
to przede wszystkim organizacje pozarządowe 
i jeden projekt miejski. Dobór projektów  stanowił 

spójną całość, ale zróżnicowaną pod względem 
grupy odbiorców. Są więc wśród nich młodzi 
wynalazcy i przedsiębiorcy z Podhala, start-upy 
czy kobiety powracające  do pracy po urlopach 
wychowawczych. Szkolenia i warsztaty kierujemy 
też do  osób z niepełnosprawnościami i instytucji 
pracujących z osobami młodymi tzw. NEET. Nie 
wszystkie projekty prowadzą otwarty nabór, ponie-
waż część projektodawców zaprosiła do udziału 
tylko swoich podopiecznych czy współpracujące 
instytucje. 

Konferencja Fundacji Promocji Inicjatyw 
Społecznych POLPROM.

Jak zdobyć dotację na patent?”

WYBRANE PROJEKTY
PODMIOT NAZWA I RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Fundacja Promocji inicjatyw 
Społecznych PoLProM

Konferencja: „aktywizacja osób młodych oddalonych  
od rynku pracy – dobre praktyki i rekomendacje”

Miasto zielonka
Konferencja: 

„Forum przedsiębiorczości w zielonce – Fundusze europejskie”

Stowarzyszenie  
„Nadzieja rodzinie”

Szkolenie: „Nowe perspektywy Fe na lata 2014-2020 dla osób 
z niepełnosprawnościami” 

Fundacja edukacja inaczej Warsztaty: „Fundusze bliżej mam”

Fundacja Pracy Narodów Konferencja: „Fundusze europejskie dla StartUp i NGo”

Fundacja rozwoju Podhala
Seminarium, warsztat: „Konkurs na pomysł – edycja specjalna.  
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dowiedz się więcej 
o Funduszach europejskich 

W codziennej gonitwie czasem trudno znaleźć nam czas na spokojną lekturę. 
Częściej sięgamy po smartfon czy tablet i oglądamy filmy. Są one doskonałym 

materiałem do samodzielnego zdobywania wiedzy. Prosta i krótka forma 
animacji, spotów czy instruktaży ułatwia zapamiętywanie i pozwala na skrócenie 

czasu niezbędnego do zrozumienia tajników Funduszy Europejskich.

Autor: Agata Żołnacz-Okoń

To już ostatni artykuł z serii „Dowiedz się więcej 
o Funduszach Europejskich” poświęcony przeglą-
dowi materiałów filmowych o unijnym wsparciu. 
W dwóch poprzednich mówiliśmy o tym, jak zacząć 
swoją przygodę z Funduszami. Pokazywaliśmy jak 
ubiegać się o wsparcie, kto może się o nie starać 
i gdzie szukać informacji. W tym odcinku powiemy 
o tym, na co mogą liczyć przedsiębiorcy, osoby 
fizyczne i samorządy. Poza tym przyjrzymy się bli-
żej ofercie Funduszy Europejskich dla pięciu woje-
wództw Polski Wschodniej. 

Wszystkie filmy i serie 
znajdziesz po wejściu 
na elektroniczną wersję 
tego artykułu i wybraniu 
interesującego Cię filmu 
lub serii, po kliknięciu we 
właściwy 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 OSÓB, KTÓRE CHCĄ ZMIENIĆ SWOJE ŻYCIE DZIĘKI FE

Jeśli szukasz inspiracji do zmiany swojego życia, koniecznie 
obejrzyj film na temat europejskiego Funduszu Społecznego 
w Polsce. Poznasz w nim historie pięciu osób, które realizują 
swoje pasje i marzenia. i wcale nie chodzi tu o wielkie biznesy, 
ale o rozpoczęcie nowego życia przez osoby znajdujące się 
w trudnych sytuacjach. Chodzi głównie o osoby bezrobotne, 
osoby z niepełnosprawnościami albo mamy, które po urodzeniu dziecka nie mogły znaleźć 
pracy. Przykłady osób – bohaterów filmu – pokazują, że z każdym problemem można sobie 
poradzić. Może ich pozytywne doświadczenia staną się dla Ciebie inspiracją do działania? 
obejrzyj film, a potem sprawdź, na jakie wsparcie ty możesz liczyć.  

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Mamy też coś ciekawego dla przedsiębiorców, którzy myślą 
o rozwoju swojej działalności. Krótkie spoty promocyjne z serii 
„zmień skalę działania” mogą zainspirować do podjęcia trud-
nej decyzji o zbudowaniu naprawdę innowacyjnej firmy. Przy-
kłady nowatorskich biznesów to niekoniecznie wyniki prac 
inżynierów rakietowych. innowacje prezentowane w serii „zmień skalę działania” ułatwiają 
życie codzienne, bo zmieniają sposób patrzenia na świat. Może także w twojej branży można 
dokonać czegoś przełomowego? zobacz filmowe historie osób, które zdecydowały się na roz-
poczęcie innowacyjnego biznesu.

DLA POLSKI WSCHODNIEJ

interesuje Cię oferta wsparcia dla pięciu województw Polski 
Wschodniej? Jeśli tak, to dobrze trafiłeś. dla województwa 
świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lu-
belskiego i podkarpackiego oferta wsparcia jest naprawdę 
szeroka. Na pomoc finansową mogą liczyć przedsiębiorcy, sa-
morządy i osoby z innowacyjnymi pomysłami. Mamy dla Ciebie aż osiem filmików o wsparciu 
start-upów, ekspansji zagranicznej małych i średnich przedsiębiorstw, dotacjach na innowacje 
w firmie, wsparciu wzornictwa przemysłowego oraz inwestycjach w infrastrukturę drogową 
i transport miejski. 
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Czas na innowacje
Ponad 150 przedsiębiorców wzięło udział w spotkaniu informacyjnym w Stalowej Woli.  
Uczestnicy dowiedzieli się, jakie konkretne możliwości dla innowacji stwarzają Fundusze 

Europejskie. W spotkaniu wziął udział wiceminister inwestycji i rozwoju, Adam Hamryszczak.

Autor: Anna Szybalska-Idzik

Pierwsze w tym roku spotkanie z cyklu „Innowacyjna 
firma”  odbyło się w auli Politechniki Rzeszowskiej 
w Stalowej Woli. Przedstawiciele firm dowiedzieli 
się, jakie możliwości dla rozwoju ich firm dają pro-
gram regionalny i Program Polska Wschodnia. Ten 
ostatni szczególnie w zakresie rozwoju start-upów, 
wzornictwa przemysłowego czy współpracy nauki 
i biznesu.

Wątek B+R pojawia się również w  Programie 
Inteligentny Rozwój, gdzie kluczowe jest dotowa-
nie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych oraz 
sprawne przygotowanie i wdrożenie technologii.

Ważnym tematem spotkania było też wprowadzenie 
produktów i usług na rynki zagraniczne z Programu 
Polska Wschodnia oraz programy branżowe, targi 
i misje z Programu Inteligentny Rozwój.

Partnerzy spotkania: Agencja Rozwoju Przedsię-
biorczości, Bank Gospodarstwa Krajowego, 
Narodowe Centrum Badań i  Rozwoju, Urząd 
Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ 
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, Polska 
Agencja Inwestycji i Handlu, Korporacja Ubezpieczeń 
Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna.

WSPIERAJMY PRZEDSIĘBIORCÓW

Adam Hamryszczak, 
wiceminister inwestycji 
i rozwoju

Dzisiaj naszym moty-
wem przewodnim jest 
wsparcie inwestycji 
polskich przedsię-

biorstw, które mogłyby być realizowane 
na rynkach zagranicznych. Chcemy,  aby 
Państwo rozwijali swój biznes nie tylko 
w Europie, ale również mogli wychodzić 
na rynki, które w ostatnim czasie nie 
były tak mocno naznaczone polskimi 
inwestycjami – mówię tutaj o Ameryce, 
o Afryce czy również o Azji.

a

NAJBLIŻSZE SPOTKANIA
Kępno

16 kwietnia
Słupsk
16 maja

Łomża
13 czerwc

Fot. Andrzej Łączek
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zmieniamy skalę działania!
Często widzimy nasze życie w czarnych barwach. Jeśli nie lubimy swojej pracy, wydaje nam 
się, że nie uda nam się jej zmienić. Kiedy myślimy o założeniu własnego biznesu, czujemy, 
że będziemy w tym zupełnie sami. Aby coś zmienić, potrzebujemy wsparcia, ale nie mamy 

pomysłu, skąd je wziąć. Tymczasem może ono czekać bliżej, niż nam się wydaje. A mowa tu 
o pomocy z Funduszy Europejskich, dzięki którym mamy możliwość zmiany skali działania.

Autor: Piotr Osiński

„Zmień skalę działania” – tak nazywa się najnowsza 
kampania, która ma pokazać Polakom, że Fundusze 
Europejskie to nie abstrakcja. Ma ona uświadomić, 
że unijne pieniądze nie tylko pomagają finansować 
ogromne inwestycje, ale mogą też mieć bezpośredni 
wpływ na życie każdego z nas. Dzięki nim można 
się szkolić, realizować swoje nowatorskie pomysły 
czy brać atrakcyjne pożyczki na rozwój firmy. 

PRAWDZIWE HISTORIE
Dlatego też najlepszym rozwiązaniem było poka-
zanie kilku prawdziwych historii sukcesów. W spo-
tach wystąpili bohaterowie, których projekty dostały 
dofinansowanie z UE. Filmiki utrzymano w „luźnym” 
klimacie, tak, aby skrócić dystans między nadawcą 
a odbiorcą. Spoty te można obejrzeć na youtubo-
wym kanale „Fundusze Europejskie”.

„Zmień skalę działania” to jednak nie tylko spoty. 
Kampania pojawiła się na specjalnie zaprojektowa-
nej dla niej stronie internetowej. Po jej odwiedze-
niu internauci zyskują możliwość dokładniejszego 
zapoznania się z tym, czym zajmują się bohaterowie 
spotów i na czym polega nowatorstwo ich pomy-
słów. Mogą oni podzielić się swoimi sukcesami oraz 

dowiedzieć się, jakie szanse na unijne wsparcie ma 
ich własny projekt.

PROSTY JĘZYK
Działania objęły także funduszowego Facebooka. Na 
profilu „Fundusze Europejskie” publikowaliśmy posty 
zachęcające do zapoznania się z historiami naszych 
bohaterów. Zainteresowanie kampanią było też świetną 
okazją, by odświeżyć komunikację na Facebooku.

Korzystając z  okazji znacznie uprościliśmy język 
postów, a  je same zaczęliśmy ozdabiać popular-
nymi emotikonami. Bardziej atrakcyjna wizualnie 
forma pozwoliła na przyciągnięcie uwagi kolejnych 
użytkowników. 

Więcej informacji o bohaterach kampanii znajdziecie na stronie:  
WWW.FUNDUSZEEUROPEJSKIE.GOV.PL/STRONY/ZMIEN-SKALE-DZIALANIA

www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/zmien-skale-dzialania
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Przedsiębiorcy 
wspierają zdrowie

Do końca stycznia 2018 roku we wszystkich programach na lata 2014-2020 złożono 
przeszło 74,0 tys. wniosków o dofinansowanie na całkowitą kwotę 466 mld zł, 

w tym blisko 289 mld zł odpowiada kwocie unijnego dofinansowania. 

Autor: Magdalena Brzozowska-Werduch

Z beneficjentami podpisano 31,4 tys. umów o dofi-
nansowanie projektów na kwotę 281 mld zł, w tym 
wkład z UE wynosi 174 mld zł, co stanowi 54,1% 
dostępnych funduszy. Wartość wydatków beneficjen-
tów wynikająca ze złożonych wniosków o płatność 
w części dofinansowania UE wyniosła 40 mld zł, co 
stanowi 12,4% puli pieniędzy na lata 2014-2020. 

FUNDUSZE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Dominującą (pod względem wartości pozyskanego 
dofinansowania unijnego) grupą beneficjentów są 
przedsiębiorcy. Wartość zawartych przez nich kon-
traktów inwestycyjnych opiewa na całkowitą kwotę 
106,1 mld zł, z czego 57,5 mld zł stanowi dofinan-
sowanie unijne. 

INTERWENCJE WSPIERAJĄCE ZDROWIE
Realizowane przez przedsiębiorców inwestycje 
w ochronę zdrowia, finansowane z POIiŚ, POWER 
oraz 16 programów regionalnych, wspierają budowę 
i modernizację infrastruktury ochrony zdrowia (aż 
74% wartości kontraktacji). W dalszej kolejności fun-
dusze przeznaczone są na usługi oraz rozwiązania 
informatyczne w zakresie e-zdrowia, jak również 
obejmują nakłady przeznaczone na propagowanie 
zdrowego trybu życia i aktywności seniorów – odpo-
wiednio 15% oraz 11% kontraktacji dla przedmio-
towej grupy projektów.

Według stanu na koniec stycznia 2018 r. przed-
siębiorcy pozyskali wsparcie dla 238 projektów 
w ochronę zdrowia. Całkowita wartość tych pro-
jektów to 1,1 mld zł, z czego 686 mln zł stanowi 
dofinansowanie w części wkładu UE.

1/3 nakładów na infrastrukturę ochrony zdrowia 
realizowana jest z RPO Woj. Pomorskiego (łączna 
wartość wsparcia UE wynosi 0,2 mld zł). Znacząca 
pula pieniędzy zaangażowana została także w POIiŚ 
(0,1 mld zł), RPO Woj. Lubuskiego (90 mln zł) oraz 
RPO Woj. Mazowieckiego (71 mln zł).

Wartość pieniędzy unijnych dla projektów 
prozdrowotnych realizowanych przez 
przedsiębiorców w podziale na programy.

33%
RPO

Pomorskie
Ogółem:

238
projektów
686 mln zł
wkład UE

10%
RPO

Mazowieckie

2% PO WER

18%
PO Iiś

13%
RPO Lubuskie

24%
Pozostałe 13 RPO
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Nagrodą dla zwycięzcy w każdej kategorii konkurso-
wej będzie film promocyjny o projekcie oraz puchar 
i certyfikat RegioStars 2018. Wręczenie nagród przez 
Komisarz ds. Polityki Regionalnej Corinę Creţu odbę-
dzie się podczas uroczystej gali 9 października 2018 r. 
w  Brukseli, organizowanej podczas Europejskiego 
Tygodnia Regionów i Miast. Finaliści zostaną zapro-
szeni na ceremonię i otrzymają certyfikat oraz medal. Co 
więcej, projekty finałowe znajdą się w broszurze wyda-
nej przez Komisję Europejską oraz w bazie najlepszych 
praktyk publikowanej na stronie internetowej InfoRegio. 

W 2018 r. projekty można zgłaszać w 5 kategoriach:
• Supporting smart industrial transition (Wspie-

ranie inteligentnej transformacji przemysłowej)
• Achieving sustainability through low carbon 

emissions (Osiąganie zrównoważonego rozwoju 
poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla)

• Creating better access to public services 
(Tworzenie lepszego dostępu do usług publicznych)

• Tackling migration challenges (Sprostanie 
wyzwaniom związanym z migracją)

• Topic of the year 2018: Investing in cultural 
heritage (Temat roku 2018: Inwestowanie w dzie-
dzictwo kulturowe)

Zgłoszenia mogą przesyłać kierownicy projektów 
po uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej. Z jed-
nego programu można zgłosić maksymalnie dwa 
projekty do danej kategorii. 

Aplikacje należy przesłać do 15 kwietnia wyłącznie 
poprzez platformę: www.regiostarsawards.eu.

Pytania dotyczące konkursu należy kierować na 
adres: regiostars2018@iservice-europa.eu.

Więcej informacji na temat RegioStars znajdziesz na stronie: 
WWW.EC.EUROPA.EU/REGIONAL_POLICY/EN/REGIO-STARS-AWARDS

ZGŁOŚ SWÓJ PROJEKT UNIJNY DO EUROPEJSKIEGO 
KONKURSU REGIOSTARS 2018!

1 marca ruszył konkurs RegioStars Awards 2018 organizowany przez 
Komisję Europejską. Jego celem jest wyłonienie najbardziej  oryginalnych 
i innowacyjnych projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich.

www.regiostarsawards.eu
regiostars2018@iservice-europa.eu
www.ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards
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