
Wsparcie przedsiębiorstw w ramach 
RPO WP 2014-2020

w nowej perspektywie finansowej

Bartosz Jadam

Departament Zarządzania RPO

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Krosno, 4 listopada 2014 r. 1



Plan prezentacji

1. Cele tematyczne w perspektywie finansowej                  
2014-2020

2. Inteligentne specjalizacje regionu

3. Struktura projektu RPO WP 2014-2020

4. Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach RPO WP 
2014- 2020

PREZENTACJA OPIERA SIĘ NA PROJEKCIE RPO WP
z 24.10.2014 r.

2



Możliwości wsparcia dla przedsiębiorstw w perspektywie 
finansowej 2014-2020 w ramach celów tematycznych 

CT 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego 
i innowacji

CT 2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii 
informacyjno-komunikacyjnych

CT 3. Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora 
rybołówstwa i akwakultury

CT 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich 
sektorach

CT 5. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku 
i zarządzania ryzykiem

CT 6. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności 
wykorzystania zasobów

CT 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów

przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej

CT 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników

CT 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

CT 10. Inwestowanie w edukację, umiejętności 
i uczenie się przez całe życie
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Cel RPO WP 2014-2020

Wzmocnienie i efektywne wykorzystanie 
gospodarczych i społecznych potencjałów 

regionu dla zrównoważonego i 
inteligentnego rozwoju województwa
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Struktura projektu RPO WP 2014-2020.
Lp. Nazwa osi priorytetowej Fund

usz
Cel tematyczny

Priorytet 

inwestycyjny

1 Konkurencyjna i 
innowacyjna gospodarka EFRR

CT 1 - Wspieranie badań naukowych, rozwoju 

technologicznego i innowacji

CT 3 -Wzmacnianie konkurencyjności MŚP

1a, 1b,3a, 3c, 

3d

2 Cyfrowe Podkarpackie EFRR
CT 2 - Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i 

jakości technologii informacyjno – komunikacyjnych
2c

3 Czysta energia EFRR
CT 4 - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną 

we wszystkich sektorach
4a, 4c, 4e
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Ochrona środowiska 

naturalnego i dziedzictwa 

kulturowego

EFRR

CT 5 - Promowanie dostosowania do zmiany klimatu, 

zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem

CT 6 - Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie 

efektywności wykorzystywania zasobów

5b, 6a ,6b, 6c, 

6d

5 Infrastruktura 
komunikacyjna EFRR

CT 4 - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną 

we wszystkich sektorach

CT 7 - Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie 

niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych 

infrastruktur sieciowych

4e,  7b, 7c, 7d

6 Spójność przestrzenna i 
społeczna EFRR

CT 9 - Wspieranie włączenia społecznego i walka z 

ubóstwem

CT 10 - Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się 

przez całe życie

8b, 9a, 9b, 10

7 Regionalny rynek pracy EFS CT 8 - Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników
8i, 8iii, 8iv, 8v, 

8vi

8 Integracja społeczna EFS
CT 9 - Wspieranie włączenia społecznego i walka z 

ubóstwem
9i, 9iv, 9v

9 Jakość edukacji i 
kompetencji w regionie EFS

CT 10 - Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się 

przez całe życie
10i, 10iv, 10iv

10 Pomoc techniczna (EFS) EFS - -
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Lp. Nazwa osi priorytetowej Fundusz
Alokacja 

(mln w euro)

Indykatywny % 

całkowitej 

alokacji

1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka EFRR 374,4 17,7%

2 Cyfrowe Podkarpackie EFRR 81,0 3,8%

3 Czysta energia EFRR 253,7 12,0%

4
Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa 

kulturowego
EFRR 186,2 8,8%

5 Infrastruktura komunikacyjna EFRR 406,4 19,2%

6 Spójność przestrzenna i społeczna EFRR 217,8 10,3%

7 Regionalny rynek pracy EFS 237,4 11,3%

8 Integracja społeczna EFS 169,1 8,0%

9 Jakość edukacji i kompetencji w regionie EFS 118,5 5,6%

10 Pomoc techniczna EFS 69,7 3,3%

RAZEM 2 114,2 100,0%

Podział alokacji w ramach RPO WP 2014-2020
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Podkarpackie „Inteligentne Specjalizacje” (wg projektu RSI)

1. Lotnictwo i kosmonautyka

2. Sektor „Jakości życia” 

(turystyka, biogospodarka, 

OZE, zdrowie obywateli)

3. Specjalizacja wspomagająca (horyzontalna) 

Technologie informacyjne i telekomunikacja
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4. Potencjalne specjalizacje regionu: 

motoryzacja, biotechnologia, przemysł chemiczny 



„Inteligentne Specjalizacje”

 koncentrują wsparcie w zakresie prowadzonej polityki i inwestycji na

kluczowych krajowych/regionalnych priorytetach, wyzwaniach

i potrzebach w zakresie rozwoju opartego na wiedzy, włącznie

z działaniami związanymi z ICT;

 wykorzystują mocne strony i przewagi konkurencyjne danego

kraju/regionu oraz jego potencjał do osiągania szybkiego wzrostu;

 sprzyjają innowacjom technologicznym i praktycznym, stymulują

inwestycje sektora prywatnego;

 prowadzą do pełnego zaangażowania interesariuszy, zachęcają

do innowacyjności i eksperymentowania;

Więcej na temat regionalnych specjalizacji w: Regionalna Strategia

Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz

inteligentnej specjalizacji.
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Oś I Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka

Celem Osi jest rozwój przedsiębiorczości, wspieranie

prac badawczo-rozwojowych (B+R) oraz wdrażanie

innowacji.
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Oś II Cyfrowe podkarpacie

 Przykładowe typy projektów: wzmocnienie zastosowań TIK dla

e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia

(podnoszenia jakości i dostępności usług publicznych, rozwijania

elektronicznej administracji, udostępniania zasobów gromadzonych przez

instytucje sektora publicznego)

 Podstawowi beneficjenci: JST, podmioty działające

w publicznym i niepublicznym systemie ochrony zdrowia, podmioty

prowadzące szkoły i placówki tworzące system oświaty, szkoły wyższe,

instytucje kultury.
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Oś III Czysta energia

 Przykładowe typy projektów: wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii

pochodzącej ze źródeł odnawialnych; wspieranie efektywności energetycznej,

inteligentnego zarządzania energią i jej wykorzystywania; promowanie strategii

niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla

obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności

miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące zmiany

klimatu

 Podstawowi beneficjenci: JST; podmioty, w których większość udziałów

lub akcji posiadają JST; jednostki sektora finansów publicznych;

przedsiębiorstwa; spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS; szkoły

wyższe; organizacje pozarządowe; podmioty wykonujące działalność

leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej; porozumienia

podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera
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Oś IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa 

kulturowego

 Przykładowe typy projektów: zwiększenia możliwości monitorowania

ewentualnych zagrożeń i zarządzania zagrożeniami; poprawa koordynacji

akcji ratunkowych; rozwój form małej retencji; polepszenie ochrony

przeciwpowodziowej obszarów ze średnim ryzykiem powodziowym;

Kompleksowe działania skierowane na poprawę gospodarowania

odpadami komunalnymi; kompleksowe działania skierowane na

poprawę gospodarowania odpadami innymi niż komunalne, zamykanie

i rekultywacja składowisk odpadów; inwestycje dotyczące oczyszczalni

ścieków; budowa kanalizacji ściekowej dla aglomeracji z przedziału 2-10 tys.

RLM; budowa systemów gospodarki ściekowej z uwzględnieniem

indywidualnych i grupowych oczyszczalni ścieków w terenach zabudowy

rozproszonej; realizacja inwestycji dotyczących budowy, rozbudowy i

modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę (ujęcia, stacje uzdatniania

wody, sieci wodociągowe); zakup urządzeń i aparatury pomiarowej w

zakresie gospodarki wodno-ściekowej
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Oś IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa 

kulturowego

 Podstawowi beneficjenci: JST; podmioty, w których większość udziałów

lub akcji posiadają JST; spółki wodne; parki narodowe i krajobrazowe;

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe; organy administracji

rządowej; porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane

przez lidera; przedsiębiorstwa (gospodarka odpadami)
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Oś V Infrastruktura komunikacyjna 

Przykładowe typy projektów:

 inwestycje dotyczące dróg wojewódzkich prowadzących bezpośrednio lub

pośrednio do autostrady/drogi ekspresowej lub dróg krajowych, lub

wypełniających luki w sieci dróg pomiędzy miastami subregionalnymi i/lub

ośrodkiem wojewódzkim; inwestycje dotyczące dróg lokalnych stanowiących

konieczne bezpośrednie połączenia z siecią TEN-T, przejściami granicznymi,

portami lotniczymi, terminalami towarowymi, centrami lub platformami

logistycznymi; inwestycje dotyczące infrastruktury terminali przeładunkowych

nienależących do sieci TEN-T

 inwestycje dotyczące taboru kolejowego dla połączeń regionalnych;

Inwestycje dotyczące modernizacji/rehabilitacji/rewitalizacji infrastruktury

kolejowej o znaczeniu regionalnym (linie kolejowe, w tym wąskotorowe, dworce,

zaplecze techniczne); inwestycje dotyczące niskoemisyjnego taboru oraz

infrastruktury transportu publicznego na terenie miast lub miast i obszarów

powiązanych z nimi funkcjonalnie; rozwiązania z zakresu organizacji ruchu,

ułatwiające sprawne poruszanie się pojazdów komunikacji zbiorowej;
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Oś V Infrastruktura komunikacyjna 

 Podstawowi beneficjenci: JST; zarządzający infrastrukturą transportu

multimodalnego lub prowadzących działalność gospodarczą związaną z

transportem multimodalnym; podmioty zarządzające infrastrukturą kolejową, ;

porozumienia podmiotów ww. wymienionych reprezentowane przez lidera
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Oś VI Spójność przestrzenna i społeczna

Przykładowe typy projektów: 

 działania inwestycyjne mające na celu wykorzystanie i rozwój specyficznych

walorów uzdrowisk m.in. inwestycje w ogólnodostępne obiekty i infrastrukturę

uzdrowiskową; rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w oparciu

o lokalne zasoby przyrodnicze i uzdrowiskowe; inwestycje związane z

infrastrukturą i/ lub wyposażeniem podmiotów ochrony zdrowia, świadczących

usługi pomocy społecznej, podmiotów wsparcia rodziny i systemu pieczy

zastępczej;

 Inwestycje związane z infrastrukturą i/lub wyposażeniem w zakresie rozwoju

mieszkalnictwa wspomaganego, chronionego i socjalnego; Inwestycje związane z

infrastrukturą i/lub wyposażeniem instytucji opieki nad dziećmi do lat 3; Projekty z

zakresu rewitalizacji; inwestycje związane z infrastrukturą dydaktyczną i/lub

wyposażeniem szkół i placówek tworzących system oświaty; inwestycje związane

z infrastrukturą i/lub wyposażeniem obiektów służących wzmacnianiu sprawności

fizycznej uczniów, o ile służą zajęciom dydaktycznym; inwestycje związane z

infrastrukturą i/lub wyposażeniem instytucji popularyzujących naukę i innowacje;

inwestycje związane z infrastrukturą dydaktyczną i/lub wyposażeniem

państwowych wyższych szkół zawodowych
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 Podstawowi beneficjenci: JST; przedsiębiorstwa (podmioty świadczące

kompleksowe usługi sanatoryjne/uzdrowiskowe); zakłady opieki zdrowotnej, dla

których JST są organem założycielskim; podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie statutowo działające w

obszarze pomocy i integracji społecznej; jednostki sektora finansów publicznych;

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,

instytucje kultury; kościoły i związki wyznaniowe; spółdzielnie/ wspólnoty

mieszkaniowe, TBS; podmioty zarządzające instrumentami finansowymi

Oś VI Spójność przestrzenna i społeczna
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Oś VII Regionalny rynek pracy 

Przykładowe projekty: 

 wsparcie osób bezrobotnych (doradztwo zawodowe, szkolenia z zakresu

technik aktywnego poszukiwania pracy pośrednictwo pracy, szkolenia/kursy

zawodowe, wsparcie psychologiczne, staże/praktyki zawodowe, studia

podyplomowe, subsydiowane zatrudnienia itp.

 samozatrudnienie

 wsparcie w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników firm w zakresie

między innymi: diagnoza potrzeb rozwojowych dla firm, realizację

określonych usług rozwojowych wynikających z indywidualnych potrzeb

przedsiębiorcy, podnoszenie świadomości kadr zarządzających

przedsiębiorstw w zakresie korzyści płynących z inwestycji w kapitał

ludzki przedsiębiorstwa

 ułatwienie powrotu na rynek pracy: tworzenie nowych instytucji opieki nad

dziećmi do lat 3 (m.in. żłobki, żłobki przyzakładowe, kluby dziecięce), tworzenie

miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie dziennego opiekuna, tworzenie

nowych miejsc opieki w istniejących instytucjach opieki nad dziećmi(m.in.

żłobkach, żłobkach przyzakładowych, klubach dziecięcych
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Oś VII Regionalny rynek pracy 

Przykładowe projekty cd:

 Aktywne i zdrowe starzenie się - wsparcie psychologiczne skierowane do

osób zatrudnionych poprzez treningi służące przeciwdziałaniu negatywnym

skutkom stresu zawodowego, szkolenia przekwalifikowujące pracowników

długotrwale pracujących w warunkach szkodliwych, przygotowujące do

kontynuowania pracy na stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia,

wdrożenie programów profilaktycznych pozwalających na utrzymanie osób

w wieku aktywności zawodowej w zdrowiu, a tym samym wydłużenie okresu

ich aktywności zawodowej

Podstawowi beneficjenci: wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób

fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub

oświatową na podstawie przepisów odrębnych)
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RUR

RUR – Rejestr Usług Rozwojowych

System zapewnienia jakości usług rozwojowych w oparciu o portal na którym

umieszczona będzie informacja i oferta podmiotów świadczących usługi

rozwojowe dla pracowników przedsiębiorstw. Dodatkowo przedsiębiorstwa będą

mogły zgłaszać propozycje nowych usług, szkoleń do tych podmiotów.

Nie będą składane wnioski o dofinansowanie. Przedsiębiorca uzyska promesę

dostępności środków.

Projekty szkoleniowe i doradcze dotyczyły będą osób np. pracowników

przedsiębiorstw, a nie przedsiębiorstw.

Więcej informacji na: www.parp.gov.pl/index/index/2240 (tj. zakładka szkolenia

i doradztwo)
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Oś VIII Integracja Społeczna

Przykładowe projekty:

 zintegrowane oraz zindywidualizowane programy aktywizacji społeczno-

zawodowej, zawierające w zależności od potrzeb: elementy aktywizacji

edukacyjnej, zawodowej, zdrowotnej i społecznej,

 włączanie osób niepełnosprawnych w zajęcia na rzecz aktywizacji zawodowej,

realizowane w warsztatach terapii zajęciowej poprzez finansowanie zajęć

związanych z uczestnictwem w WTZ (w zakresie nie finansowanym przez

PFRON) oraz działań na rzecz aktywnej integracji dotychczas nie oferowanych

przez WTZ (np. zajęcia aktywizacyjne), stanowiących poszerzenie oferty WTZ,

 finansowanie programów zatrudnienia wspomaganego dla osób

niepełnosprawnych,

 wsparcie działalności w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej, w

szczególności prowadzonej przez takie podmioty jak Zakłady Aktywności

Zawodowej, Kluby oraz Centra Integracji Społecznej,
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Oś VIII Integracja Społeczna

Przykładowe projekty cd:

 wzmacnianie profilaktyki na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny

i odpowiedzialnego rodzicielstwa,

 prowadzenie działań diagnostycznych i terapeutycznych dla dzieci

z zaburzeniami komunikacyjnymi, dysleksją i dyskalkulią dla dzieci w wieku

przedszkolnym i szkolnym, w tym stworzenie systemu informowania rodziców,

nauczycieli i wychowawców o sposobach przełamywania zdiagnozowanych

dysfunkcji,

 wdrożenie działań zmierzających do podniesienia świadomości zdrowotnej

kobiet będących w ciąży, jak również młodych matek (w tym matek samotnych)

oraz podnoszenia umiejętności rodziców w zakresie radzenia sobie z opieką

nad małym dzieckiem,

 działania profilaktyczne na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny

i odpowiedzialnego rodzicielstwa, w tym upowszechnianie usług asystenta

rodzin,

 rozwój placówek wsparcia dziennego poprzez tworzenie nowych i rozwój już

istniejących placówek wsparcia dziennego w gminach i powiatach.
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Oś VIII Integracja Społeczna

Przykładowe projekty cd:

 świadczenie usług animacyjnych, inkubacyjnych i biznesowych dla wsparcia

rozwoju ekonomii społecznej zgodnie z podziałem przyjętym w ramach

Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej),

 wsparcie finansowe dla powstających podmiotów ekonomii społecznej

udzielane m.in. na tworzenie przedsiębiorstw społecznych i miejsc pracy

w nich,

 podnoszenie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego pracowników

podmiotów ekonomii społecznej w ramach procesów animacyjnych,

inkubacyjnych i biznesowych,

Podstawowi beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki

i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego

posiadające osobowość prawną, organizacje pozarządowe i inne podmioty

działające w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz w sektorze ekonomii

społecznej, podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku

publicznego, podmioty działające w publicznym i niepublicznym systemie ochrony

zdrowia, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.
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Oś IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie

Przykładowe projekty:

 wsparcie istniejących i nowotworzonych przedszkoli i innych form

wychowania przedszkolnego w zakresie wygenerowania dodatkowych miejsc

przedszkolnych

 podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie nauk matematyczno-

przyrodniczych, kompetencji cyfrowych oraz języków obcych

 kształcenie w formach pozaszkolnych osób dorosłych, które z własnej

inicjatywy zainteresowane są zdobyciem, podniesieniem lub

uzupełnieniem kompetencji językowych oraz cyfrowych

 programy formalnego potwierdzania kwalifikacji uzyskanych drogą nieformalną

lub pozaformalną

 współpraca szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe

z przedsiębiorcami lub pracodawcami w zakresie organizacji wysokiej jakości

staży i dodatkowych praktyk (w tym zagranicznych)

Podstawowi beneficjenci: wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych

(nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na

podstawie przepisów odrębnych)



Cel Osi I
Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Wzrost poziomu przedsiębiorczości oraz poprawa zewnętrznej 
konkurencyjności regionu.

Realizowane w ramach osi cele tematyczne (CT i CT3) przyczynią się do 
realizacji celu głównego Umowy Partnerstwa, jakim jest zwiększenie 
konkurencyjności gospodarki, jak również celów szczegółowych: 

1. podnoszenie jakości i umiędzynarodowienie badań oraz wzrost
wykorzystania ich wyników w gospodarce,
2. wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw,
3. zwiększenie zastosowania TIK w gospodarce i społeczeństwie.
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Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

CT 1

Wzmacnianie 

badań 

naukowych, 

rozwoju 

technologicznego 

i innowacji

1a Udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i zwiększanie zdolności do

osiągnięcia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie

ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy

EFRR

1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie

powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-

rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności

promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu

technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie

usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych

innowacji poprzez inteligentną specjalizację oraz wspieranie badań

technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie

wczesnej walidacji produktów i zaawansowanych zdolności produkcyjnych i

pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii

wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym

przeznaczeniu

CT 3

Wzmacnianie 

konkurencyjności 

MŚP

3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie

gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie

tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory

przedsiębiorczości

3c Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności

w zakresie rozwoju produktów i usług

3d Wspieranie zdolności MŚP do wzrostu na rynkach regionalnych,

krajowych i międzynarodowych oraz do angażowania się w procesy

innowacji



Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka 

(PI 1.2 – 73 mln euro)

Cel szczegółowy: Wzrost działalności B+R w przedsiębiorstwach

Przykładowe typy projektów: 

 projekty B+R przedsiębiorstw obejmujące realizację badań, prac rozwojowych, aż
po wytworzenie linii demonstracyjnej, prototypu itp. (projekty B+R)

 wsparcie na stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego
(infrastruktura B+R)

 projekty związane z wdrożeniem prac B+R w działalności przedsiębiorstw
w połączniu z uzupełniającymi pracami B+R (wdrożenie B+R)

 bony na innowacje ukierunkowane na zwiększenie aktywności innowacyjnej mikro,
małych i średnich przedsiębiorstw, w ramach projektów o małej skali

Typy beneficjentów: Przedsiębiorstwa, koordynatorzy klastrów, instytucje
otoczenia biznesu, konsorcja naukowe w których liderem jest przedsiębiorstwo,
podmioty zarządzające parkami naukowo-technologicznymi, parkami przemysłowymi,
centrami transferu technologii, inkubatorami przedsiębiorczości, inkubatorami
technologicznymi
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Projekty B+R: badania własne

Kategorie badań, zgodne z projektem RPO:

 badania przemysłowe – badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz
umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług bądź też
wprowadzenie znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub
usług; uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą
obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku
interfejsu symulującego istniejące systemy a także linii pilotażowych, kiedy są one
konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w przypadku
technologii generycznych

 Poziom intensywności: 50% kosztów kwalifikowalnych
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Projekty B+R: badania własne

Kategorie badań, zgodne z projektem RPO:

 eksperymentalne prace rozwojowe – opracowanie prototypów, projektów
pilotażowych, testowanie i walidacje nowych lub ulepszonych produktów,
procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego
funkcjonowania; celem dalsze udoskonalanie techniczne produktów, procesów
usług, mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych.
Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian
wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów
wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają
charakter ulepszeń.

 Poziom intensywności: 25% kosztów kwalifikowalnych
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Premie do intensywności

Intensywność pomocy w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac
rozwojowych można zwiększyć do maksymalnie 80 %

 10 punktów procentowych w przypadku średnich przedsiębiorstw oraz o 20 punktów
procentowych w przypadku małych przedsiębiorstw;

 o 15 punktów procentowych, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków:

• projekt zakłada efektywną współpracę:

- między przedsiębiorstwami, wśród których przynajmniej jedno jest MŚP, lub jest realizowany
w co najmniej dwóch państwach członkowskich lub w państwie członkowskim i w państwie
umawiającej się strony Porozumienia EOG, przy czym żadne pojedyncze przedsiębiorstwo nie
ponosi więcej niż 70 % kosztów kwalifikowalnych,

- między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania
i upowszechniającą wiedzę, jeżeli ta ostatnia ponosi co najmniej 10 % kosztów kwalifikowalnych
i ma prawo do publikowania własnych wyników badań;

• wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za pośrednictwem
publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego.
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Koszty kwalifikowalne

Koszty kwalifikowane – ogólne założenia 

Koszty prowadzenia prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa,
samodzielnie lub we współpracy z podmiotem zewnętrznym (jednostką naukową,
innym przedsiębiorcą, konsorcjum naukowo-przemysłowym itp.). Na przykład:
koszty materiałów, personelu, budynków (amortyzacja) itp.

Koszty aparatury i sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim są one
wykorzystywane na potrzeby projektu. Jeśli aparatura i sprzęt nie są
wykorzystywane na potrzeby projektu przez cały okres ich użytkowania
za koszty kwalifikowane uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające
okresowi realizacji projektu, obliczane na podstawie zasad rachunkowości.
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Preferencje wyboru – ogólne założenia 

Zakłada  się stosowanie preferencji dla przedsięwzięć:

• realizowanych w ramach współpracy pomiędzy przedsiębiorstwem a jednostką
naukową i/lub realizowane w ramach inicjatyw klastrowych,

• zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji, regionalnymi inteligentnymi
specjalizacjami.

Wsparcie dla dużych przedsiębiorstw uzależnione będzie od spełnienia warunku
dyfuzji innowacji albo współpracy dużego przedsiębiorstwa z MŚP lub organizacją
pozarządową
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Infrastruktura B+R

Wsparcie uzyskają projekty polegające na tworzeniu działów B+R
w przedsiębiorstwach w celu prowadzenia prac badawczych.

Warunkiem uzyskania wsparcia będzie przedstawienie na etapie aplikowania
programów badawczych.

Intensywność wsparcia:

 do 70% w przypadku wsparcia w ramach pomocy regionalnej,

 do 50% w przypadku wsparcia w ramach pomocy B+R

Za koszty kwalifikowalne uznaje się koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe i
wartości niematerialne i prawne.
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Mapa pomocy regionalnej
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Wdrożenie B+R, bony na innowacje 

 Wsparcie wdrożenia wyników prac B+R w zakresie pierwszej produkcji.

Pierwsza produkcja oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do
skalowania obiektów pilotażowych lub do pierwszego w sowim rodzaju sprzętu i
urządzeń, które obejmują kolejne kroki do linii pilotażowej, w tym faza testów, ale nie
masowa produkcja lub działalność handlowa.

 bony na innowacje ukierunkowane na zwiększenie aktywności innowacyjnej mikro,
małych i średnich przedsiębiorstw, w ramach projektów o małej skali

Bony te będą przeznaczone na nawiązywanie współpracy pomiędzy
przedsiębiorstwem a jednostką naukową w zakresie przeprowadzenia prac B+R o
niewielkiej wartości.

Zakres wsparcia jest przedmiotem negocjacji z KE.
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Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka 

(PI 3.1 – 83,4 mln euro )  

Cel szczegółowy: Poprawa warunków dla rozpoczęcia, prowadzenia i rozwoju
działalności przedsiębiorstw

Kierunki wsparcia / przykładowe typy projektów:

 wsparcie rozwoju nowo powstałych przedsiębiorstw w zakresie rozwoju produktów i usług
opartych na TIK, sprzedaży produktów i usług w Internecie (handel elektroniczny), tworzenia
i udostępniania usług elektronicznych - 39,5 mln euro

 wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw społecznych

 wsparcie tworzenia nowej i istniejącej infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego

 wsparcie inkubatorów przedsiębiorczości/akademickich

 promocja gospodarcza regionu w wymiarze krajowym i międzynarodowym (projekt
systemowy)

Typy beneficjentów: MŚP, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną
podmioty zarządzające inkubatorami przedsiębiorczości/akademickimi, instytucje otoczenia
biznesu porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera
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Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka 

(PI 3.1 – 83,4 mln euro )  
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Podstawy kwalifikacji przedsiębiorstw (przedsiębiorstwa 
samodzielne):

mikro: 

małe:

średnie: 

• Liczba osób zatrudnionych < 10

• Obrót roczny do 2 mln EUR lub suma bilansowa do 2 mln EUR

• Liczba osób zatrudnionych < 50

• Obrót roczny do 10 mln EUR lub suma bilansowa do 10 mln EUR

• Liczba osób zatrudnionych < 250

• Obrót roczny do 50 mln EUR lub suma bilansowa do 43 mln EUR



Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka 

(PI 3.3 – 170,6 mln euro) 

Cel szczegółowy: Zwiększenie nakładów inwestycyjnych MŚP

Typy projektów:

• wsparcie rozwoju istniejących MŚP poprzez dofinansowanie projektów
inwestycyjnych ukierunkowanych na wprowadzenie nowego lub
ulepszonego produktu albo usługi

• wsparcie poprawiające potencjał konkurencyjny MŚP z sektora turystyki

• wsparcie dostępu przedsiębiorstw do kapitału zewnętrznego poprzez
instrumenty finansowe,

38



Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka 

(PI 3.3 – 170,6 mln euro) 

Koszty kwalifikowane – ogólne założenia 

Wspierane będą działania związane z rozwojem istniejących MŚP,
ukierunkowane na wdrażanie nowych technologii i innowacji, czego skutkiem
będzie wprowadzenie nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu albo
usługi.

Pomoc dotacyjna w ramach 3c – zasadniczo zakłada się udzielanie pomocy
w formie regionalnej pomocy inwestycyjnej dla MŚP.

Zgodnie z mapą pomocy regionalnej dla województwa podkarpackiego jest to
50% + premia dla MŚP (10% w przypadku średniego i 20% w przypadku
małego przedsiębiorstwa.

Pomoc musi wywoływać efekt zachęty: Uznaje się, że pomoc może
wywoływać efekt zachęty, jeżeli beneficjent złożył wniosek o przyznanie
pomocy przed rozpoczęciem prac nad realizacją projektu.
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Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka 

(PI 3.3 – 170,6 mln euro) 

Koszty kwalifikowane – ogólne założenia cd.

Aby koszt inwestycji został uznany za kwalifikowany, inwestycja musi
obejmować inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i
prawne związane z dywersyfikacją produkcji poprzez wprowadzenie nowych
dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu
produkcji

Za koszty kwalifikowane uznaje się, w tym zgodnie z projektem RPO:

 koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe

 nabycie wartości niematerialnych i prawnych
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Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka 

(PI 3.4 – 15,0 mln euro) 

Cel szczegółowy: Wzrost produktywności regionalnej gospodarki  

Typy projektów:
 sieciowanie usług otoczenia biznesu (projekt systemowy)
 wsparcie usług dla MŚP świadczonych przez IOB,
 wsparcie powstawania i rozwoju inicjatyw klastrowych,

Typy beneficjentów:
 instytucje otoczenia biznesu
 koordynatorzy klastrów
 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
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Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego 
Departament Zarządzania RPO

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów 

tel. 017/ 747 67 05

mail:  drp@podkarpackie.pl

www.rpo.podkarpackie.pl

Dziękuję Państwu za uwagę

42


