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Plan prezentacji:

1. Stan negocjacji z Komisją Europejską PO

2. Programy Operacyjne 2014-2020 wspierające 
MŚP (instrumenty, alokacje, standardy wsparcia)

3. Następne kroki niezbędne do uruchomienia 
wsparcia dla MŚP w PO 2014-2020
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Stan negocjacji programów operacyjnych 

PO przesłane do KE 
(system SFC)                             

•PO Infrastruktura i
Środowisko

•PO Inteligentny Rozwój

•PO Polska Wschodnia

•PO Wiedza Edukacja
Rozwój

RPO przesłane do KE 
(system SFC)

• woj. dolnośląskie

• woj. kujawsko-

pomorskie

• woj. lubuskie

• woj. łódzkie

• woj. opolskie

• woj. śląskie

• woj. wielkopolskie

Decyzje KE

• PO Polska Cyfrowa

• PO Pomoc Techniczna



RPO woj. lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego,

podlaskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego

i zachodniopomorskiego:

 zakończone negocjacje EFS i EFRR

 planowany termin przekazania do KE przez system SFC: do 12

grudnia br.

Wszystkie programy podlegają procedurze carry over – decyzja o ich

akceptacji zostanie wydana najpóźniej do końca I kwartału 2015 r.
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Stan negocjacji programów operacyjnych 



Podział alokacji z Funduszy Spójności na 

programy operacyjne 2014 - 2020
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Infrastruktura i Środowisko

Inteligentny Rozwój

Wiedza Edukacja Rozwój

Polska Cyfrowa

Polska Wschodnia

Pomoc Techniczna

Regionalne Programy

27 413,7   

8 613,9   

4 689,3   

2 172,5   

2 000,0   

700,1   

31 276,9   

w mln euro



Wsparcie dla przedsiębiorstw
w latach 2014-2020

Wsparcie przedsiębiorstw w latach 2014-2020 przewidziano przede wszystkim w zakresie:

• promowania inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje (CT1),

• podnoszenia konkurencyjności sektora MŚP (CT3),

• rozwoju produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych
(CT3),

• promowania efektywności energetycznej i użycia odnawialnych źródeł energii w
przedsiębiorstwach (CT4),

• samozatrudnienia, przedsiębiorczości, tworzenia nowych miejsc pracy oraz adaptacji
pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian (CT8),

• rozwoju podmiotów ekonomii społecznej (CT9).

Na powyższe działania w ramach polityki spójności 2014-2020 przeznaczone będzie ok. 20 mld
euro środków unijnych.



Wsparcie dla przedsiębiorstw
w latach 2014-2020

Ukierunkowane na wspieranie:
- inteligentnych specjalizacji (w CT1 warunek konieczny, a w CT3 – preferencje)
- sektora MŚP

Duże przedsiębiorstwa będą mogły otrzymać wsparcie z funduszy unijnych w zakresie
inwestycji dotyczących:

• wzmacniania badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji
• wspierania przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach

Wsparcie przedsiębiorstw w szerszym zakresie poprzez wykorzystanie instrumentów
finansowych: kapitałowych i dłużnych.



Wsparcie dla przedsiębiorstw

w latach 2014-2020
Źródła finansowania

• Program Operacyjny Inteligentny Rozwój - główne źródło wsparcia B+R i innowacji. Głównym
celem PO IR będzie znaczące pobudzenie innowacyjności gospodarki, w szczególności
wzmocnienie współpracy przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi w celu komercjalizacji wyników
prac badawczych oraz zwiększenia wartości prywatnych nakładów na B+R.

• Regionalne Programy Operacyjne - działania zwiększające konkurencyjność przedsiębiorstw, w
tym poprzez zwiększenie prowadzenia prac B+R i ich wykorzystania w produkcji.

• Program Operacyjny Polska Wschodnia - działania mające największy potencjał do
przełamywania barier rozwojowych makroregionu oraz tworzenia podstaw do przyśpieszenia tempa
rozwoju gospodarczego, w tym nakierowane na rozwój konkurencyjności i innowacyjności
przedsiębiorstw.

• Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - m.in. podwyższanie kompetencji kadr małych i
średnich przedsiębiorców, wsparcie na zakładanie własnej firmy, wyższa jakość usług instytucji
otoczenia biznesu.

• Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - projekty w zakresie efektywności
energetycznej i odnawialnych źródeł energii.



Cel tematyczny 1 - wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji

Priorytet inwestycyjny 1a - wsparcie publicznej infrastruktury B+R (PO IR, RPO)

• Oprócz spełnienia warunków wynikających z Umowy Partnerstwa, jakiekolwiek wsparcie

publicznej infrastruktury B+R jest uzależnione od oceny biznes planu obejmującego przyszłe

wykorzystanie tej infrastruktury i wykazującego, że będzie używana przez przedsiębiorstwa

dla ich korzyści (pożytku);

• W umowie o dofinansowanie projektu w ramach PI 1a konieczne jest zawarcie wskaźnika

rezultatu dotyczącego udziału przychodów z sektora przedsiębiorstw w ogólnych

przychodach beneficjenta projektu. Celem takiego obwarowania jest „utrzymywanie się”

powstałej infrastruktury z przychodów przez nią generowanych i uniezależnienie utrzymania

infrastruktury od dotacji;

• Konieczność zastosowania trybu konkursowego.
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Negocjacje z KE 
Najważniejsze ustalenia w zakresie wsparcia dla 

MŚP



Cel tematyczny 1 - wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji

Priorytet inwestycyjny 1b - promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje (PO IR, RPO)

• Wprowadzenie do programu definicji pierwszej produkcji (autorstwa KE) - pierwsza produkcja oznacza

pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do

pierwszego wyposażenia obiektów w sprzęt i urządzenia, obejmujących kolejne etapy/kroki następujące po

uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testów, ale nie produkcja masowa lub

działalność komercyjna/handlowa. Każdy projekt pierwszej produkcji musi obejmować również etapy

poprzedzające - prace rozwojowe, fazę demonstracyjną i walidację;

• Zgodnie z stanowiskiem KE, w ramach PI 1b zakres wsparcia w ramach jednego typu projektu może

obejmować prace B+R, linie pilotażowe, działania w zakresie wczesnej walidacji produktów i

zaawansowanych zdolności produkcyjnych oraz pierwszą produkcję;

• Takie projekty mogą być realizowane zarówno przez MŚP jak i duże przedsiębiorstwa (z zastrzeżeniem

spełnienia wszystkich warunków określonych w UP).
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Negocjacje z KE 
Najważniejsze ustalenia w zakresie wsparcia dla 

MŚP



Cel tematyczny 1 - wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji

Priorytet inwestycyjny 1b - promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje (PO IR, RPO)

• Typ projektu, którego przedmiotem jest wyłącznie pierwsza produkcja (bez elementu prac B+R) lub

produkcja na masową skalę, jest dopuszczalny jedynie w ramach CT3;

• KE oczekuje zadeklarowania alokacji na CT1 i CT3 w programach (w przypadku RPO, gdzie oba CT są w

jednej osi). Jednocześnie program może zawierać klauzulę dopuszczającą możliwość dokonania przeglądu

realizacji PI 1b w ramach przeglądu śródokresowego oraz - w razie potrzeby - realokację środków do CT 3;

• Brak zgody KE na łączenie CT 1 i 3 w jednej osi priorytetowej PO IR;

• Konieczność zawarcia w programach tzw. klauzuli delokalizacyjnej, tj. zobowiązania Instytucji

Zarządzającej do uzyskania w przypadku pomocy udzielonej z EFSI dużemu przedsiębiorcy zapewnienia

od tego przedsiębiorcy, że wkład finansowy z funduszy nie powoduje znacznej utraty miejsc pracy w

istniejących lokalizacjach tego przedsiębiorcy na terytorium Unii Europejskiej w związku z realizacją

dofinansowywanego projektu;
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Negocjacje z KE 
Najważniejsze ustalenia w zakresie wsparcia dla 

MŚP



Cel tematyczny 3 - wzmacnianie konkurencyjności MŚP 

(PO IR, PO PW, RPO)

Warunki dot. wsparcia terenów inwestycyjnych (RPO):

• Instytucja Zarządzająca podejmie wszelkie kroki niezbędne do zapełnienia

niewykorzystanych terenów inwestycyjnych wspieranych w latach 2007-2013,

• Niewykorzystanie do końca terminu kwalifikowalności obszarem części lub całości

przygotowanych terenów inwestycyjnych powinna zostać zwrócona, co skutkuje

proporcjonalnym zmniejszeniem kwoty dofinansowania na poziomie projektu,

• Wykorzystanie całości lub części przygotowanych terenów inwestycyjnych przez duże

przedsiębiorstwa skutkuje proporcjonalnym zmniejszeniem kwoty dofinansowania na

poziomie projektu.

Zgodnie ze stanowiskiem KE, w umowie o dofinansowanie z beneficjentem należy umieścić

odpowiednie zapisy dotyczące odpowiedniego obniżenia poziomu dofinansowania projektu w

przypadku niespełnienia któregoś z powyższych warunków.
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Negocjacje z KE 
Najważniejsze ustalenia w zakresie wsparcia dla 

MŚP



Cel tematyczny 3 - wzmacnianie konkurencyjności MŚP 

(PO IR, PO PW, RPO)

Profesjonalizacja usług IOB – warunki wsparcia

Konieczne właściwe uwzględnienie w kierunkowych zasadach wyboru projektów w programach następujących

kryteriów:

- posiadanie strategii biznesowej, która wyraźnie wskazuje różne źródła przychodów IOB i potwierdza

zdolność do działania w warunkach rynkowych i samodzielność finansową w zakresie prowadzenia

działalności (lub zdolność do stopniowego uzyskania samodzielności do końca okresu kwalifikowalności),

- posiadanie rocznego planu działalności, zawierającego: indykatywną listę projektów / usług, które planuje

udzielić, dostępne zasoby, niezbędne szkolenia, wymagany budżet oraz źródła finansowania. Projekty

planowane do wsparcia z EFRR, powinny być wyraźnie przedstawione w planie prac,

- stosowanie istniejących standardów w zakresie dostarczania usług opracowanych na poziomie krajowym

/ europejskim / międzynarodowym,

- monitorowanie świadczenia usług i przeprowadzanie badań satysfakcji klientów w celu oceny swoich

wyników oraz przygotowania lepszych opartych o dane statystyczne prognoz ich skuteczności i zapewnienia

lepszych prognoz opartych na statystyki,

- przedstawienie wyników osiąganych w przeszłości przez daną instytucję w zakresie doradztwa/wsparcia

przedsiębiorców w rozwoju działalności (jak np. badania zadowolenia klientów, liczba świadczonych usług) –

jeśli dotyczy.
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Negocjacje z KE 
Najważniejsze ustalenia w zakresie wsparcia dla 

MŚP



Cel tematyczny 3 - wzmacnianie konkurencyjności MŚP 

(PO IR, PO PW, RPO)

Wsparcie dla klastrów (RPO, PO PW)

• KE nie zgadza się na działania skierowane bezpośrednio dla klastrów. Beneficjentami

powinni być przedsiębiorcy. Wsparcie skupia się na powiązaniach kooperacyjnych

przedsiębiorstw.

PO IR – dodatkowe ustalenia

• Brak możliwości wspierania udziału w sporach sądowych w kontekście ochrony własności

przemysłowej (ew. możliwość finansowania kosztów dot. postępowań administracyjnych),

• Brak możliwości finansowania projektów dot. przygotowania do udziału w programach

międzynarodowych,

• W kontekście klastrów i zgrupowań przedsiębiorstw, KE godzi się na wsparcie przy

projektach B+R i przy wsparciu usług IOB.
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Negocjacje z KE 
Najważniejsze ustalenia w zakresie wsparcia dla 

MŚP



Cel tematyczny 3 - wzmacnianie konkurencyjności MŚP 

(PO IR, PO PW, RPO)

PO Polska Wschodnia:

• Rezygnacja ze wsparcia ośrodków innowacji w ramach PO PW. Profesjonalizacja

usług/ew. infrastruktura IOB możliwa będzie w ramach RPO,

• Usunięto zapisy dot. wparcia klastrów. Wsparcie skupia się na powiązaniach

kooperacyjnych przedsiębiorstw. KE nie zgadza się również na wparcie dla

animatorów klastrów,

• Nie ma możliwości wsparcia produktów/sieci turystycznych. Wsparcie powinno być

skupione na działaniach dot. makroregionalnych kooperacjach MŚP,

• W RPO PW powinny zostać zastosowane preferencje dla firm, które opracowały

strategie inwestycyjne dot. internacjonalizacji w PO PW.
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Negocjacje z KE 
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Warunkowość ex-ante

Dla celu tematycznego nr 1

Warunek Kryteria wypełnienia

1. Badania naukowe i innowacje: 

Istnienie krajowych lub regionalnych strategii 

na rzecz inteligentnej specjalizacji, zgodnie z 

krajowym programem reform, w celu 

zwiększenia wydatków na badania i innowacje 

ze środków prywatnych, co jest cechą dobrze 

funkcjonujących krajowych lub regionalnych 

systemów badań i innowacji. 

Gotowa jest krajowa lub regionalna strategia na 

rzecz inteligentnej specjalizacji, która: 

1) opiera się na analizie SWOT lub podobnej 

analizie, aby skoncentrować zasoby na 

ograniczonym zestawie priorytetów badań 

i innowacji, 

2) przedstawia działania na rzecz pobudzenia 

prywatnych inwestycji w badania i rozwój, 

3) obejmuje mechanizm monitorowania. 

(4) Przyjęto ramy określające dostępne środki 

budżetowe na badania i innowacje

Warunek dotyczy zarówno poziomu krajowego jak i regionalnego (różny stopień spełnienia 

warunku w zależności o programu operacyjnego).
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Warunkowość ex-ante

Dla celu tematycznego nr 3

Warunek Kryteria wypełnienia Spełnienie 

kryterium

Status 

warunku

3.1.Przeprowadzono konkretne 

działania wspierające promowanie 

przedsiębiorczości z uwzględnieniem 

programu „Small Business Act”

(1) wprowadzono działania  mające na 

celu skrócenie czasu potrzebnego na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej i 

zmniejszenie kosztów zakładania 

przedsiębiorstw, z uwzględnieniem 

celów programu „Small Business Act”;

Tak

Częściowo

spełniony

(2) wprowadzono środki mające na 

celu skrócenie czasu potrzebnego na 

uzyskanie licencji i pozwoleń na 

podjęcie i prowadzenie szczególnego 

rodzaju działalności w ramach 

przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem 

celów programu „Small Business Act”;

Nie

(3) wprowadzono mechanizm 

monitorowania procesu wdrażania 

programu „Small Business Act” i oceny 

wpływu prawodawstwa na MŚP.
Nie

Warunek dotyczy jedynie poziomu krajowego.



Plan działań na rzecz wypełnienia warunku:
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Warunkowość ex-ante

Dla celu tematycznego nr 3

Planowane działania Termin realizacji

Wejście w życie ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki

dostępu do wykonywania niektórych zawodów - III transza

deregulacji (kryterium II)

01.05.2015 r.

Wdrożenie elektronicznej platformy konsultacyjnej dla innych

resortów (ułatwienia interesariuszom udziału w procesie

legislacyjnym, w tym mikro, małym i średnim

przedsiębiorstwom).

1.07.2015

Opracowanie (przyjęcie przez RM) wytycznych do

przeprowadzania Oceny Wpływu w rządowym procesie

legislacyjnym

1.07.2015

Zakończenie pilotażu w zakresie testu MŚP – pogłębiona analiza

wpływu na MŚP

31.12.2015



Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Osie Priorytetowe:

I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

II. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności
B+R+I

III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

IV. Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego

V. Pomoc techniczna

Alokacja POIR: 8,61 mld euro z EFRR



Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Główne typy działań:

• Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach,

• Sektorowe programy B+R,

• Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych,

Typy beneficjentów:

• przedsiębiorstwa,

• konsorcja przedsiębiorstw,

• podmiot wdrażający instrument finansowy,

Alokacja: 3,85 mld euro (EFRR, PI 1b)



Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

II. Wsparcie potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Główne typy działań:

• Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw,

• Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, 

• Otwarte innowacje - wspieranie transferu technologii,

• Zwiększenie intensywności współpracy w ramach krajowego systemu innowacji.

Typy beneficjentów

• przedsiębiorstwa , w tym konsorcja przedsiębiorstw

• koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych

• podmioty zarządzające Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi 

• beneficjenci projektów pozakonkursowych – jednostki administracji  publicznej lub wyłonione 

podmioty, odpowiadające za realizację działań o charakterze pilotażowym i systemowym,

• podmiot wdrażający instrument finansowy

Alokacja: 1,04 mld euro (EFRR, PI 1b)



Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Główne typy działań:

• Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R,

• Instrumenty finansowe (np. zasilenie kapitałowe nowo powstałych firm, inwestycje w

innowacyjne przedsiębiorstwa z wykorzystaniem funduszy VC, wsparcie przedsiębiorstw

poprzez instrument pożyczkowy w celu uzupełnienia wsparcia udziałowego udzielanego

innowacyjnym start-up’om),

• Kredyt na innowacje technologiczne,

• Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw .

Typy beneficjentów

• Przedsiębiorstwa, w tym konsorcja przedsiębiorstw,

• Podmiot wdrażający instrument finansowy,

• Instytucje otoczenia biznesu,

• beneficjenci projektów pozakonkursowych.

Alokacja: 2,2 mld euro (EFRR, PI 3a, 3c)



Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

IV. Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego

Główne typy działań:

• Badania naukowe i prace rozwojowe,

• Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki,

• Międzynarodowe agendy badawcze,

• Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R. 

Typy beneficjentów:

• konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych,

• konsorcja przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółek celowych uczelni),

• jednostki naukowe i ich konsorcja,

• uczelnie i ich konsorcja,

• instytucje otoczenia biznesu,

• beneficjenci projektów pozakonkursowych – jednostki administracji  publicznej lub wyłonione podmioty, 

odpowiadające za realizację działań o charakterze pilotażowym i systemowym.

Alokacja: 1,22 mld euro (EFRR, PI 1a)



Program Operacyjny Polska Wschodnia to dodatkowy instrument wsparcia finansowego 5 województw Polski
Wschodniej: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, który będzie
uzupełnieniem i wzmocnieniem działań prowadzonych w ramach regionalnych i krajowych programów
operacyjnych polityki spójności.

Planowane typy projektów dla przedsiębiorstw:

• Platformy startowe dla nowych pomysłów (kompleksowy program akceleracji pomysłów w makroregionie,

obejmujący: prace nad rozwojem pomysłu, w tym indywidualne specjalistyczne doradztwo w rozwoju nowego,

innowacyjnego pomysłu oraz wsparcie finansowe związane z rozwinięciem działalności gospodarczej nowego

przedsiębiorstwa typu startup);

• Nowe modele biznesowe MŚP w oparciu o internacjonalizację ich działalności (instrument o charakterze

doradczym);

• Wsparcie makroregionalnych powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw;

• Wykorzystanie procesów wzorniczych w MŚP.

Typy beneficjentów

• Ośrodki innowacji (typu parki naukowo-technologiczne, parki naukowe, parki technologiczne, inkubatory

technologiczne) jako animatorzy Platform startowych dla nowych pomysłów,

• MŚP i ich konsorcja.

Alokacja PO PW: 2 mld euro z EFRR (w tym 720 mln euro na CT 3).

Program Operacyjny Polska Wschodnia



Wsparcie realizowane w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój będzie koncentrować się na 

podnoszeniu jakości i adekwatności usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój 

przedsiębiorczości (planowane jest utworzenie tzw. Rejestru Usług Rozwojowych, tj. bazy zawierającej 

informację nt. wszystkich podmiotów świadczących usługi doradcze i szkoleniowe oraz oferty 

świadczonych przez nie usług). 

Na poziomie krajowym realizowane będą również działania z zakresu diagnozowania potrzeb 

rozwojowych przedsiębiorstw sektora MMŚP oraz opracowania planów rozwoju, w tym również na 

poziomie grup przedsiębiorstw, np. branż, terytoriów, grup kooperujących w ramach łańcucha dostaw, 

klastrów lub w odniesieniu do inteligentnych specjalizacji. 

Szacunkowa kwota środków przewidziana na ten cel w ramach PO WER wynosi 64 mln euro (sam 

wkład UE bez współfinansowania krajowego).

Program Operacyjny Wiedza Edukacja 
Rozwój



Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych:

Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych (Youth Employment Initiative) będzie skierowana
do regionów, w których poziom bezrobocia osób w wieku od 15 do 24 lat przekracza 25%
(kryterium to spełnia 10 polskich województw: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie,
lubuskie, łódzkie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie i
zachodniopomorskie).

Ze względu na szczególnie trudną sytuację osób młodych na rynku pracy, w celu stworzenia
kompleksowej, jednolitej i spójnej oferty wsparcia dla wszystkich osób młodych w wieku 15-29 lat,
podjęto decyzję o powiększeniu powyższej puli o dodatkowe środki pochodzące z polskiej
alokacji EFS. W efekcie środki na realizację przedsięwzięć w ramach specjalnie wydzielonej osi
PO WER na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat wyniesie ok. 1,75 mld euro (EFS i YEI).

Celem jest rozwój przedsiębiorczości, szczególnie wśród osób młodych, oraz tworzenie nowych
miejsc pracy jako elementów rozwoju rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu i promowania
zatrudnienia.

Program Operacyjny Wiedza 

Edukacja Rozwój



Regionalne Programy Operacyjne

Podział Funduszy Europejskich 2014-

2020  na regiony (w mln euro)

1 864,8

2 450,2

1 903,5

2 878,2

2 256,0

1 364,5

2 114,2

2 089,8*

2 231,0

1 213,6

1 728,31 601,2

2 252,5

906,9

945,0
3 476,9

*Środki na RPO Województwa Mazowieckiego stanowią
około 55% całkowitej alokacji dla tego regionu. Pozostała
kwota przeznaczona będzie w programach krajowych.

Regionalne Programy Operacyjne

Łączna alokacja na 16 RPO wynosi 31,3
mld euro środków z EFRR i EFS.

Szacuje się, że dla firm przeznaczona
zostanie kwota w wysokości ponad 7 mld
euro z EFRR i EFS.

16 RPO CT 1 CT 3 CT 8

mln euro 1 700 4 010 1 435



Przykładowe typy projektów dla przedsiębiorstw:

Inwestycje w B+R i innowacje (PI 1b):

• stworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, służącego działalności innowacyjnej

przedsiębiorstw,

• wsparcie prac B+R przez przedsiębiorstwa umożliwiających w szczególności realizacje

regionalnych inteligentnych specjalizacji.

Główni beneficjenci: 

• Przedsiębiorstwa;

• Konsorcja przemysłowo-naukowe; 

• Podmioty zarządzające IOB; 

• Podmioty wdrażające instrumenty finansowe.

Regionalne Programy Operacyjne



Przykładowe typy projektów dla przedsiębiorstw:

Wzrost konkurencyjności MŚP (CT 3):

• wsparcie zastosowania wyników badań naukowych/technologii w gospodarce oraz praw do własności

intelektualnej,

• rozbudowa przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług,

• inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny,

• wsparcie dla MŚP w zakresie rozwoju produktów i usług opartych na TIK, sprzedaży produktów i usług w

Internecie (handel elektroniczny), tworzenia i udostępniania usług elektronicznych odpowiadających ich

potrzebom,

• wsparcie doradcze przedsiębiorstw nastawionych na wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków zbytu,

• wsparcie międzynarodowej współpracy gospodarczej przedsiębiorstw,

• efektywność energetyczna MŚP (zmniejszenie strat energii, ciepła, wody).

Główni beneficjenci: 

• MŚP; 

• Podmioty wdrażające instrumenty finansowe; 

• Podmioty zarządzające IOB; 

• Jednostki samorządu terytorialnego.

Regionalne Programy Operacyjne



Przykładowe typy projektów dla przedsiębiorstw:

Wsparcie tworzenia firm (PI 3a, PI 8 iii):

• rozwój inkubatorów przedsiębiorczości oraz ośrodków wspierających przedsiębiorczość akademicką,

• instrumenty finansowe, w tym preferencyjne pożyczki dla osób planujących rozpoczęcie działalności

gospodarczej,

• bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku

pracy (np. osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych),

• wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej przez

wyspecjalizowane instytucje oraz zgodnie z wypracowanymi i obowiązującymi standardami świadczenia

usług.

Główni beneficjenci: 

• MŚP; 

• Podmioty zarządzające IOB; 

• Jednostki samorządu terytorialnego;

• Podmioty wdrażające instrumenty finansowe; 

• W zakresie pozostałych form wsparcia: wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy 

osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Regionalne Programy Operacyjne



Przykładowe typy projektów dla przedsiębiorstw:

Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian (PI 8v):

• wspieranie rozwoju kwalifikacji przedsiębiorców i pracowników zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami

przedsiębiorstw, w oparciu o podejście popytowe,

• dostarczanie kompleksowych usług (szkoleniowych, doradczych, diagnostycznych) odpowiadających na

potrzeby przedsiębiorstw,

• wdrażanie zarządzania strategicznego i nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem,

• wsparcie na rzecz zapobiegania sytuacjom kryzysowym przedsiębiorstw, które odczuwają negatywne

skutki zmiany gospodarczej.

Główni beneficjenci: 

• wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność 

gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Regionalne Programy Operacyjne



Przedsiębiorstwa – największym odbiorcą wsparcia z instrumentów finansowych.

Zastosowanie instrumentów finansowych – w szczególności w ramach realizacji celu 3
– wzrost konkurencyjności MŚP.

Wachlarz oferowanych produktów finansowych:
- Wejścia kapitałowe;
- Pożyczki;
- Gwarancje;
- Inne: mieszane.

Możliwość łączenia instrumentów finansowych z dotacjami w tym: dotacjami na spłatę
odsetek, dotacjami na opłaty gwarancyjne, wsparciem technicznym.

Instrumenty finansowe 2014-2020



Instrumenty finansowe

W latach 2014-2020 wzrośnie rola instrumentów finansowych. Planuje się wykorzystanie IF głównie w

programach operacyjnych na lata 2014-2020:

Regionalne Programy Operacyjne:

• wsparcie dla MŚP oraz finansowanie projektów miejskich (kontynuacja JEREMIE i JESSICA),

• pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, udzielane na preferencyjnych warunkach,

• ewentualnie nowe obszary: efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój:

• wsparcie przedsiębiorstw poprzez fundusze typu venture capital, sieć aniołów biznesu oraz fundusze 

kapitału zalążkowego,

• pożyczki dla wsparcia wdrożeń wyników B+R,

• pożyczki/gwarancje dla wspierania innowacyjnych przedsięwzięć,

• kredyt na innowacje technologiczne.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko:

• efektywność energetyczna,

• odnawialne źródła energii.

Instrumenty finansowe 2014-2020



Najważniejsze działania o charakterze horyzontalnym

• Powołanie Komitetu Koordynacyjnego ds. Umowy Partnerstwa (KK UP) – styczeń

2015 r.,

• Koordynacja prac związanych z kontraktami terytorialnymi – grudzień br. (16 KT

przyjętych przez RM, 14 KT podpisanych),

• Przygotowanie i wdrożenie systemu informatycznego – IV kw. 2014/

I kw. 2015,

• Opracowanie ostatecznych wytycznych horyzontalnych – I poł. 2015 r.

Działania pozostające w kompetencjach Instytucji Zarządzających, m.in.:

• Powołanie Komitetów Monitorujących programy operacyjne - IV kw. 2014/

I poł. 2015; powołane i funkcjonujące pre-komitety,

• Dookreślenie systemu instytucjonalnego:

 ZIT jako instytucja pośrednicząca we wdrażaniu programu;

• Przygotowanie Szczegółowego Opisu Priorytetów - po zatwierdzeniu programów,

• Określenie wstępnych harmonogramów naboru projektów - po zatwierdzeniu

programów.

34

Prace związane z uruchomieniem 
programów operacyjnych
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Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. 
o zasadach realizacji programów w 

zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014–2020 (tzw. ustawa 
wdrożeniowa)

Wytyczne w zakresie trybów wyboru 
projektów 

IV kwartał 2014 r./I kwartał 2015 r. 
(grudzień – konsultacje zewnętrzne)

Wytyczne w zakresie komitetów 
monitorujących

IV kwartał 2014 r. 

(konsultacje zewnętrzne w toku)

Wytyczne w zakresie szczegółowego 
opisu priorytetów programu 

operacyjnego 

I kwartał 2015 r. (dokument po 
konsultacjach zewnętrznych)

Wytyczne w zakresie procesu desygnacji

IV kwartał 2014 r./I kwartał 2015 r. 
(konsultacje zewnętrzne w toku)

Prace związane z uruchomieniem 
programów operacyjnych-
najważniejsze dokumenty
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Proces desygnacji

• Cel procesu – weryfikacja posiadania przez IZ i IP niezbędnych zdolności
instytucjonalnych.

• Przez desygnację należy rozumieć decyzję ministra właściwego ds. rozwoju
regionalnego, potwierdzającą spełnienie przez daną instytucję warunków
zapewniających prawidłową realizację programu operacyjnego.

• Instytucje podlegające desygnacji:

― IZ, pełniące jednocześnie funkcje instytucji certyfikujących,

― IP oraz IW - w przypadku, gdy część zadań IZ związanych z realizacją programu
operacyjnego zostaje powierzona innej instytucji.

• Podmiot udzielający desygnacji - minister właściwy ds. rozwoju regionalnego (jako
koordynator realizacji UP i koordynator polityki spójności w Polsce).

• Warunkiem uzyskania desygnacji jest m.in. opracowanie i wdrożenie procedur
dotyczących systemu zarządzania i kontroli oraz zawarcie właściwych umów albo
porozumień międzyinstytucjonalnych.

• Podjęcie działań mających na celu wydanie decyzji wz. desygnacji jest uwarunkowane
przyjęciem programu operacyjnego i zgłoszeniem przez IZ gotowości do poddania się
audytowi desygnacyjnemu, prowadzonemu przez IA.



Dziękuję za uwagę

Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju

www.mir.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl


