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Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006:

- Cel g ówny: „rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i 
przedsi biorczo ci, zdolnej do d ugofalowego, harmonijnego rozwoju, 
zapewniaj cej wzrost zatrudnienia oraz popraw spójno ci spo ecznej, 
ekonomicznej i przestrzennej z UE na poziomie regionalnym i krajowym”.

- rozwoju „Wspieranie konkurencyjno ci przedsi biorstw” -
instrument realizacji: SPO Wzrost konkurencyjno ci przedsi biorstw

- Komplementarnie:
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego,           
SPO Rozwój zasobów ludzkich,                                                               
SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywno ciowego oraz rozwój 
obszarów wiejskich,                                                               
SPO Rybo ówstwo i przetwórstwo ryb  



SPO Wzrost konkurencyjno ci przedsi biorstw

• Typy projektów –

inwestycyjne, np. w zakresie modernizacji przedsi biorstwa, zakupu 
wyników prac badawczo-rozwojowych, dostosowania do norm w 
zakresie BHP, ochrony rodowiska, udzia u w targach i wystawach za 
granic , 

doradcze, np. w zakresie prowadzenia przedsi biorstwa na terenie UE, 
jako ci (systemy zarz dzania jako ci , certyfikaty zgodno ci), 
innowacyjno ci, wprowadzania produktów na nowe rynki. 



SPO Wzrost konkurencyjno ci przedsi biorstw

• Grupy beneficjentów – przedsi biorcy (g ównie mali i redni), 
instytucje otoczenia biznesu, instytucje naukowo-badawcze

• Warto dost pnych rodków –

Priorytet I Rozwój przedsi biorczo ci i wzrost innowacyjno ci poprzez 
wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu – 716 099 763 Euro, w tym 
wk ad wspólnotowy 547 459 396 Euro

Priorytet II Bezpo rednie wsparcie przedsi biorstw – 969 339 022 
Euro, w tym wk ad wspólnotowy  683 339 023 Euro.



Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju 
Regionalnego

• Typy projektów – specjalistyczne us ugi doradcze, doradczo-
szkoleniowe, dotacje inwestycyjne, jednorazowe dotacje inwestycyjne 
na rozwój dzia alno ci 

• Grupy beneficjentów – mikroprzedsi biorstwa (dzia aj ce nie d ej 
ni 36 miesi cy), o rodki KSU, instytucje rynku pracy, organizacje 
pozarz dowe

• Warto dost pnych rodków –
2.5 Promocja przedsi biorczo ci – 60 855 452 Euro, w tym wk ad 
wspólnotowy 45 641 589 Euro,                                                               
3.4 Mikroprzedsi biorstwa - 75 326 211 Euro, w tym wk ad 
wspólnotowy 56 494 658 mln Euro



SPO Rozwój zasobów ludzkich

• Typy projektów - szkolenia i pomoc doradcza dla kadr zarz dzaj cych i 
pracowników przedsi biorstw, studia podyplomowe dla pracowników 
przedsi biorstw i kadry zarz dzaj cej, praktyczne szkolenia i sta e dla 
pracowników przedsi biorstw,

• Grupy beneficjentów - instytucje szkoleniowe, szko y, szko y wy sze, 
jednostki naukowe, organizacje pracodawców i przedsi biorców, zwi zki 
zawodowe

• Warto dost pnych rodków
Dzia anie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki - 253 325 092 Euro, w tym 
wk ad wspólnotowy 189 981 183 Euro



SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora 
ywno ciowego oraz rozwój obszarów wiejskich

• Typy projektów - inwestycyjne (w zakresie  przetwórstwa i marketingiem 
produktów rolnych, budowa zak adu produkcyjnego), uruchomienie lub 
rozwój dzia alno ci dodatkowej (np. agroturystyka, rzemios o i r kodzie o, 
drobne us ugi w zakresie rolnictwa)   

• Grupy beneficjentów - osoby fizyczne lub prawne dzia aj ce w sektorze 
rolnym

• Warto dost pnych rodków:
1.5 Poprawa przetwórstwa i marketingu artyku ów rolnych – 464 290 000 
Euro, w tym wk ad wspólnotowy 325 000 000 Euro 
2.4 Ró nicowanie dzia alno ci rolniczej i zbli onej do rolnictwa w celu 
zapewnienia ró norodno ci dzia lub alternatywnych róde dochodów -
107 140 000 Euro, w tym wk ad wspólnotowy 75 000 000 Euro 



SPO Rybo ówstwo i przetwórstwo ryb  

• Typy projektów – w zakresie ochrony i rozwoju zasobów wodnych, 
zwi zane z chowem i hodowl ryb, modernizuj ce i rozbudowuj ce 
istniej infrastruktur portowa, przyczyniaj ce si do zwi kszenia 
produkcji, poprawy rentowno ci, poprawy jako ci i konkurencyjno ci 
w zakresie przetwórstwa rybnego, projekty zwi kszaj ce efektywno
rybo ówstwa ródl dowego i jako ci jego produktów. 

• Grupy beneficjentów – org. przetwórców, org. hodowców, org. 
producenckie, org. mi dzybran owe, org. zrzeszaj ce armatorów 
statków, przedsi biorcy lub inne podmioty prowadz ce dzia alno w 
zakresie rybo ówstwa ródl dowego, podmioty zarz dzaj ce portami 
lub przystaniami rybackimi

• Warto dost pnych rodków – 239 837 852 Euro, w tym wk ad 
wspólnotowy 179 972 106 Euro



Realizacja osi rozwoju „Wspieranie konkurencyjno ci    
przedsi biorstw” jest poza NPR wspomagana dodatkowo 

przez: 

• kontynuacj realizacji programów finansowanych dotychczas ze 
rodków krajowych, wynikaj cych z programu spo eczno-

gospodarczego rz du „Przedsi biorczo -Rozwój-Praca” oraz 
programów naukowo-badawczych

• uczestnictwo w mi dzynarodowych programach wspó pracy naukowo-
technicznej, np. VI Program Ramowy

• realizacj programów wspó finansowanych ze rodków programów 
przedakcesyjnych Phare, które zostan zako czone do 2006 r.  


