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Przedsiębiorstwa (w szczególności sektor MSP);
Jednostki naukowe, uczelnie;
Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB);
Podmioty zrzeszające ww. odbiorców wsparcia
(np. konsorcja, klastry, platformy technologiczne).

W przypadku działań o charakterze systemowym,
bezpośrednimi odbiorcami wsparcia będą jednostki
administracji publicznej, natomiast pośrednimi –
przedsiębiorstwa, jednostki naukowe i IOB.

Kompleksowe wsparcie projektów
Pomysł

B+R

Rynek

Świat

• wsparcie tworzenia innowacyjnych przedsiębiorstw oraz
wyspecjalizowanych B+R

• projekty B+R inicjowane przez firmy lub jednostki naukowe
• współpraca (otwarte innowacje, bony na innowacje)

• wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w
działalności firm – rozwój instrumentów finansowych

• umiędzynarodowienie innowacyjnych firm

Oś priorytetowa nr I
Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz
konsorcja naukowo-przemysłowe
Przykładowe typy projektów:






Programy B+R prowadzone przez konsorcja naukowoprzemysłowe – wsparcie udzielane na realizację prac B+R
przez konsorcja naukowo-przemysłowe (programy
sektorowe, projekty aplikacyjne).
Wsparcie projektów B+R przedsiębiorstw – od początkowej
fazy badań aż do etapu, kiedy nowe rozwiązanie będzie
można skomercjalizować w postaci
produktu/usługi/technologii/procesu.
Wsparcie prowadzenia prac B+R z udziałem funduszy
kapitałowych

Beneficjenci: przedsiębiorstwa (MSP i duże), konsorcja
przedsiębiorstw i jednostek B+R, jednostki administracji
publicznej (w przypadku projektów systemowych)

Oś priorytetowa nr II
Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Przykładowe typy projektów:









Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R – z wykorzystaniem
instrumentów zwrotnych lub mieszanych (dotacyjno-zwrotnych)
Tworzenie warunków infrastrukturalnych dla prowadzenia
działalności B+R przez przedsiębiorstwa – tworzenie i rozwój
infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach
Kredyty na innowacje technologiczne – skierowane do MSP i
obejmujące projekty polegające na wdrażaniu innowacji o
charakterze technologicznym .
Fundusz gwarancyjny dla wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw
- gwarancje dla projektów polegających na wdrożeniu wyników
prac B+R przez firmy
Wsparcie przedsiębiorstw przez fundusze typu venture capital, sieci
aniołów biznesu oraz fundusze kapitału zalążkowego – wspierają
powstawanie i rozwój nowych firm

Beneficjenci: przedsiębiorstwa (MSP oraz duże firmy), koordynatorzy
klastrów, fundusz funduszy.

Oś priorytetowa nr III
Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw
Przykładowe typy projektów:










Wsparcie rozwoju otwartych innowacji (współpraca firm dużych i MSP
na rzecz dzielenia się wiedzą i realizacji innowacyjnych projektów)
Wsparcie ochrony własności przemysłowej przedsiębiorstw
Stymulowanie współpracy nauki biznesem – bony na innowacje
Rozwój i profesjonalizacja proinnowacyjnych usług IOB (w tym wsparcie
dla AIP)
Wsparcie rozwoju klastrów – budowa systemu krajowych klastrów
kluczowych
Wsparcie przedsiębiorstw i jednostek naukowych w przygotowaniu do
udziału w programach międzynarodowych
Wsparcie internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
Wsparcie współpracy nauki i biznesu, kształtowanie i promocja
innowacyjności jako źródła konkurencyjności gospodarki
Promocja turystyczna Polski

Beneficjenci: przedsiębiorstwa (ich konsorcja), jednostki naukowe, uczelnie,
IOB, SSE, koordynatorzy klastrów, jednostki administracji publicznej.

Wsparcie MSP w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Program Operacyjny Kapitał
Ludzki 2007-2013

Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020

• System realizacji projektów ograniczył
wpływ przedsiębiorstw na treść oferty
szkoleniowej (dominacja strony
podażowej nad popytową)

• Instytucje edukacyjne oferują jedynie
usługi rozwojowe i nie pośredniczą w
udzielaniu wsparcia jako projektodawcy

• Niewielka liczba projektów „szytych na
miarę”, dostosowanych do potrzeb
konkretnych przedsiębiorstw

• Przedsiębiorca samodzielnie decyduje o
wyborze usługi rozwojowej
odpowiadającej na jego potrzeby
(narzędzie: np. bon edukacyjny,
refundacja kosztów)

•Doraźny i fragmentaryczny charakter
podejmowanych działań (przewaga
prostych szkoleń, np. kursów
komputerowych nad kompleksowymi
projektami rozwojowymi dla MSP)

•Położenie większego nacisku na
diagnozę potrzeb rozwojowych, większa
dywersyfikacja świadczonych usług (np.
doradztwo biznesowe, mentoring,
optymalizacja procesów zarządzania, itp.)

Podmiotowy
System
Finansowania
Usług
Rozwojowych

FIRMA

Wsparcie MSP w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Rejestr Usług
Rozwojowych

Wsparcie dla MSP w ramach EFS
POZIOM REGIONALNY

POZIOM KRAJOWY

Bezpośrednie wsparcie dla
przedsiębiorstw w ramach
programów operacyjnych
zostanie oparte na podejściu
popytowym

Rejestr Usług Rozwojowych

Wsparcie finansowe na
rozpoczęcie działalności

Podniesienie jakości
zarządzania rozwojem
przedsiębiorstw
Wsparcie na rzecz zwiększenia
udziału MSP w zamówieniach
publicznych

Wsparcie przedsiębiorczości w ramach
Projektu Małopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Dokumenty strategiczne
dla Małopolski:
Strategia
Rozwoju
Województwa
(2011-2020)

Regionalna
Strategia
Innowacji
(2013-2020)

Małopolski
Regionalny
Program
Operacyjny
(2014-2020)

Projektowane obszary
inteligentnych specjalizacji :

life
science

energia
zrównoważona

przemysły
kreatywne

chemia
ICT, w tym
multimedia

metale i
wyroby
metalowe

elektrotechnika
i przemysł
maszynowy

ZAŁOŻENIA FINANSOWE I STRUKTURALNE
Alokacja MRPO 2014-2020 2 875 450 000 euro:
•2 073 518 347 euro - środki EFRR (72,11%),
•801 933 476 euro - środki EFS (27,89%),




12 osi priorytetowych + Pomoc Techniczna



Osie jednofunduszowe – z uwagi na konieczność
zapewnienia możliwości cross-financingu



Osie 1-4 (badania + rozwój i innowacje, ICT, wsparcie
MŚP, energetyka + ochrona powietrza + transport
miejski) – 52% środków (poziom niższy niż wymogi MIR –
56%)

WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW W PERSPEKTYWIE
2014-2020
 większe środki finansowe na poziomie programu







regionalnego,
położenie nacisku na ocenę kryterium innowacyjności,
badań i rozwoju oraz współpracy biznesu z nauką,
wprowadzenie dwufunduszowości - EFRR i EFS,
większa kontrola i wymagania wobec unijnych projektów,
zwiększony system monitorowania efektów realizacji
projektów,
opracowanie nowych wskaźników będących podstawą
monitorowania realizacji i wykorzystania środków przez
regiony,
wzrost wykorzystania instrumentów finansowych w
programach polityki spójności, celem wspierania
inwestycji/przedsięwzięć planowanych przez podmioty,
które mają trudności ze zdobyciem na rynku środków
finansowych na ich realizację.

Osie Priorytetowe - projekt MRPO 2014-2020
z dnia 6 lutego 2014 r.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

WARUNKI DLA ROZWOJU GOSPODARKI OPARTEJ NA
WIEDZY
CYFROWA MAŁOPOLSKA
AKTYWNA GOSPODARCZO MAŁOPOLSKA
REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA PRZYJAZNA
ŚRODOWISKU
OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
DZIEDZICTWO I PRZESTRZEŃ REGIONALNA
NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA DLA
ROZWOJU SPOŁ.-GOSP.
OTWARTY RYNEK PRACY (EFS)
REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE (EFS)
WIEDZA I KOMPETENCJE MIESZKAŃCÓW (EFS)
REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ
INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA

Zakres wsparcia dla przedsiębiorców –
Plan finansowy = 600 mln Euro
16,66%

30%

53,34%

Działanie 3.1, 3.2, 3.3 = 320 mln EUR
Działanie 1.2 = 180 mln EUR
Działanie 8.2, 8.3, 8.4 = 100 mln EUR

Działania MRPO dla przedsiębiorstw:
III OŚ - WARUNKI DLA ROZWOJU GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY
Działanie 3.1 – Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju
gospodarczego i przedsiębiorczości – 150 mln EUR
Działanie 3.2 – Promocja gospodarcza i turystyczna regionu
– 40 mln EUR
Działanie 3.3 – Wsparcie MŚP – 130 mln EUR
I OŚ - AKTYWNA GOSPODARCZO MAŁOPOLSKA
Działanie 1.2 – Wsparcie działalności B+R+I przedsiębiorstw
– 180 mln EUR
VIII OŚ - OTWARTY RYNEK PRACY (EFS)
Działanie 8.2 – Pobudzanie przedsiębiorczości w regionie – 55 mln EUR
Działanie 8.3 – Dostosowanie kompetencji kadr do potrzeb
regionalnej gospodarki – 35 mln EUR
Działanie 8.4 – Ograniczenie ryzyka wzrostu bezrobocia w regionie –
10 mln EUR

Działanie 1.2 – Wsparcie działalności B+R+I
przedsiębiorstw
W mln EUR

70
90

20
Badania i prace rozwojowe wdrożenie wyników prac B+R oraz infrastruktura B+R
Bony na innowacje MŚP
Proinnowacyjne usługi oraz infrastruktura ośrodków innowacji

Działanie 1.2 – 1. Bezpośrednie wsparcie działalności
badawczo-rozwojowej i innowacyjnej przedsiębiorstw:





badania oraz prace badawczo-rozwojowe,
wdrożenie wyników badań,
tworzenie i rozwijanie infrastruktury badawczorozwojowej.

Dodatkowo: w ramach wspólnych projektów
przedsiębiorstw i jednostek naukowych
uzupełniające wsparcie na rzecz podnoszenia
kompetencji kadr B+R przedsiębiorstw oraz
pracowników naukowych.

Działanie 1.2 – 2. Bony na innowacje dla MŚP
do 50 tys. zł - zwiększenie aktywności innowacyjnej
oraz pobudzenie współpracy z organizacjami
badawczymi i ośrodkami innowacji









zakup i wdrożenie wyników badań,
opracowanie nowego lub udoskonalenie
istniejącego rozwiązania technologicznego
(produktu lub usługi),
testy laboratoryjne i analizy przedwdrożeniowe,
badania w zakresie optymalizacji produktu,
zakup licencji,
doradztwo w zakresie przejścia procedury ochrony
patentowej,
wzornictwo przemysłowe.

Działanie 1.2 – 3. Wsparcie ośrodków innowacji:
 parki

i inkubatory technologiczne,
 centra transferu technologii,
 klastry innowacyjne

w obszarach inteligentnej specjalizacji
regionalnej w zakresie:
 infrastruktury,
 oferty usług doradczych dla
przedsiębiorstw.

Działanie 1.2 – Rodzaje beneficjentów:









przedsiębiorcy i konsorcja przedsiębiorców,
konsorcja przedsiębiorców i organizacji
badawczych,
instytucje otoczenia biznesu,
organizacje pozarządowe,
podmioty zarządzające klastrami
innowacyjnymi (z wyraźnie określoną funkcją
B+R+I),
JST i jednostki organizacyjne JST mające
osobowość prawną.

Formy finansowania: bezzwrotne dotacje.

3.1 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz
rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości:
w nowych i istniejących strefach aktywności
gospodarczej:
-kompleksowe uzbrojenie,
-dozbrojenie terenów inwestycyjnych,
-wewnętrzne układy komunikacyjne oraz
wyposażenie w niezbędne budowle i budynki,
-drogi dojazdowe do SAG,
 w inkubatorach przedsiębiorczości oraz
ośrodkach wspierających przedsiębiorczość
akademicką.
Uwaga: zgodnie z wymogami linii demarkacyjnej
drogi lokalne mogłyby być wspierane wyłącznie
jako niezbędny element projektu.


3.1 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz
rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości:
Beneficjenci:
 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i
stowarzyszenia,
 jednostki organizacyjne JST posiadające
osobowość prawną,
 instytucje otoczenia biznesu,
 organizacje pozarządowe,
 mikroprzedsiębiorcy (start-up).
Ostateczni odbiorcy:
 przedsiębiorcy zainteresowani zlokalizowaniem
działalności gospodarczej w SAG, ofertą
inkubatorów przedsiębiorczości oraz młodzi
stażem mikroprzedsiębiorcy.

3.2 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu:
Rodzaj wsparcia:

Beneficjenci:

promocja
przedsiębiorczości i
kreowania
innowacyjności
(doradztwo)







przedsięwzięcia
związane ze wsparciem
aktywności
małopolskich MŚP w
ekspansji na rynki
zewnętrzne (targi)




Ostateczni
odbiorcy:

jednostki samorządu
terytorialnego, ich związki i
stowarzyszenia,
jednostki organizacyjne JST
posiadające osobowość
prawną,
instytucje otoczenia biznesu,
organizacje pozarządowe.

MŚP
zainteresowane
umiędzynaradawi
aniem swojej
działalności

MŚP,
podmioty prowadzące
działalność klastrową.

MŚP
zainteresowane
umiędzynaradawi
aniem swojej
działalności

Działanie 3.3 – Wsparcie MŚP
W mln EUR

10

10

Inwestycje
rozwojowe

10

Wsparcie dla
nowopowstałych
firm (w tym start-up)
Aktywność
międzynarodowa
MŚP

100

Doradztwo dla MŚP
(bony na
doradztwo)

3.3 Wsparcie MŚP
w ramach instrumentów zwrotnych lub mieszanych:
Beneficjenci:
 MŚP,
 podmioty prowadzące działalność klastrową.
Formy finansowania w ramach 3 Osi Priorytetowej:
 bezzwrotne dotacje,
 instrumenty zwrotne i mieszane.
UWAGA! Trwają prace nad demarkacją pomiędzy
poziomem krajowym i regionalnym w zakresie 3 celu
tematycznego – możliwe zmiany w podejściu do
konstrukcji 3 Osi.

8.2 Pobudzanie przedsiębiorczości w regionie:
Cel - powstanie nowych i trwałych
mikroprzedsiębiorstw w regionie:







działania skierowane do osób zainteresowanych
założeniem działalności gospodarczej (w tym
także typu spin off/spin out),
ukierunkowanie szczególnie na obszary o niższym
poziomie przedsiębiorczości,
wsparcie dotacyjne ograniczone do grup
będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku
pracy,
wsparcie zwrotne – m.in. pożyczki, poręczenia na
rozpoczęcie działalności gospodarczej dla
pozostałych uczestników projektu.

8.3 Dostosowanie kompetencji kadr do potrzeb
regionalnej gospodarki:
Cel - zapewnienie regionalnym kadrom dostępu do
wysokiej jakości usług rozwojowych i uzyskanie przez
pracowników niezbędnych kompetencji:






działania skierowane do sektora MŚP,
wsparcie dostosowane do potrzeb pracowników i
pracodawców,
wsparcie mające na celu zwiększenie
kompetencji pracowników oraz potencjału
pracodawców (m.in. szkolenia, doradztwo),
realizacja działań w oparciu o system popytowy,
w którym pracodawca dokonuje wyboru usługi
rozwojowej.

8.4 Ograniczenie ryzyka
wzrostu bezrobocia w regionie:
Cel - wyposażenie pracodawców w wiedzę, której znajomość
ułatwi przeprowadzenie procesu adaptacyjnego, a
pracowników w kompetencje, które umożliwią zachowanie
pracy dotychczasowej lub podjęcie pracy w nowym miejscu:





działania skierowane do sektora MŚP, który wymaga lub
może wymagać wsparcia umożliwiającego dostosowanie
się do zmian zachodzących w sytuacji gospodarczej,
działania na rzecz zapobiegania sytuacjom kryzysowym w
firmach,
kompleksowe programy dla MŚP, które przechodzą
procesy adaptacyjne i modernizacyjne oraz projekty
realizowane na rzecz indywidualnych osób, które są
zagrożone lub utraciły zatrudnienie z przyczyn
dotyczących zakładu pracy (m.in. doradztwo, szkolenia,
subsydiowanie zatrudnienia, dodatki mobilnościowe).

Działania w ramach MRPO, w których
beneficjentami mogą być również
przedsiębiorcy (MŚP)

Oś priorytetowa 4.
Regionalna polityka
energetyczna
przyjazna środowisku

4.1 Rozwój odnawialnych źródeł
energii i infrastruktury sieciowej = 80
mln EUR

4.2 Poprawa efektywności
energetycznej w
przedsiębiorstwach, sektorze
publicznym i mieszkaniowym = 70
mln EUR

4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń
do powietrza = 95 mln EUR

Działania w ramach MRPO, w których
beneficjentami mogą być również
przedsiębiorcy (MŚP)

Oś priorytetowa 9.
Region spójny społecznie

9.3 Zwiększenie
aktywności
społeczności
lokalnych w oparciu
o inicjatywy
ekonomii społecznej
= 17 mln EUR

Kontakt:
ep@klasterzi.pl
0501 433 632

