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Powiązanie kooperacyjne/klaster – to przestrzenna lub sektorowa
koncentracja co najmniej jednego podmiotu z kategorii MŚP:
 działającego w oparciu o ustawę o swobodzie działalności gospodarczej
z co najmniej jednym podmiotem z kategorii:

- instytucje otoczenia biznesu,
- szkoły wyższe,
- organizacje pozarządowe;
 działających na rzecz rozwoju gospodarczego lub innowacji, 
konkurujących a zarazem współpracujących ze sobą w ramach tych 
samych lub pokrewnych branż, powiązanych siecią wzajemnych relacji o 
charakterze formalnym.
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W ramach Działania 2.1 Schemat B „Wspólne przedsięwzięcia i tworzenie 
powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami, w tym 
tworzenie klastrów” dofinansowaniu podlegają projekty dotyczące 
powstawania i rozwoju wzajemnej współpracy powiązań
kooperacyjnych/klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym, w tym 
polegające m.in. na:
a) inwestycjach w tworzenie zaplecza do prowadzenia prac badawczo-
rozwojowych;
b) zakupie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
c) zakupie usług doradczych z zakresu opracowania planów rozwoju i 
ekspansji działalności;
d) działaniach promocyjnych nowotworzonych bądź istniejących inicjatyw 
m.in. poprzez udział w targach, wystawach, spotkaniach branżowych.
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Wydatki specyficzne dla schematu 2.1 B MRPO:
– nabycie nieruchomości zabudowanej do 50% całkowitych kosztów kwalifikujących się do 
objęcia wsparciem,
– wydatki związane z robotami budowlanymi do 50% całkowitych wydatków kwalifikujących 
się do objęcia wsparciem,
– wydatki związane z nabyciem nieruchomości niezabudowanej (gruntu) i nieruchomości 
zabudowanej oraz wydatki związane z robotami budowlanymi łącznie nie mogą przekroczyć
50% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem,
– zakup wartości niematerialnych i prawnych polegających m.in. na uzyskaniu patentu, 
nabyciu licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej do wysokości 30%
całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem,
– usługi prawnicze, ekspertyzy techniczne i finansowe, jeśli są bezpośrednio związane z 
przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia objętego wsparciem do wysokości 10% 
całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem,
– doradztwo w zakresie opracowania planów rozwoju i ekspansji powiązań kooperacyjnych/ 
klastrów dla projektów do wysokości 30% całkowitych kwalifikujących się do objęcia 
wsparciem,
– działania promocyjne (powiązania kooperacyjnego/ klastra) w szczególności seminaria, 
konferencje, udziałw targach, spotkaniach branżowych i wystawach do wysokości 20% 
całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem (z wyłączeniem podróży, diet, 
zakwaterowania).
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Wspólne przedsięwzięcia i tworzenie powiązań kooperacyjnych 
pomiędzy przedsiębiorstwami, w tym klastrów.
Nabór wniosków:
od 21 czerwca 2010 r. do dnia 1 października 2010 r.
 Alokacja na konkurs: 1 500 000,00 EUR
 Łączna kwota dofinansowania 4 wybranych przez ZWM wniosków 
po 2 rundach oceny: 2 732 112,63  PLN, tj. 45,94% alokacji na konkurs.
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Liczba złożonych wniosków - 10
Liczba wniosków ocenionych pozytywnie - 5
Liczba wniosków odrzuconych formalnie – 5
Liczba wniosków ocenionych pozytywie na 
etapie oceny merytorycznej - 4
Liczba złożonych protestów - 5 (uznane za 
bezzasadne)
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Lista projektów, które uzyskały ponad 60% punktów w 
II rundzie oceny merytorycznej i zostały wybrane do 

dofinansowania.

Lista projektów, które uzyskały ponad 60% punktów w 
II rundzie oceny merytorycznej i zostały wybrane do 

dofinansowania.

Lp. Beneficjent Tytuł projektu Miejscowość

1. MM Druk Serwis sp. 
z o.o.

Utworzenie specjalistycznego 
centrum szkoleniowo –
badawczego przez Klaster 
Edutainment w celu rozwoju 
innowacyjnych form edukacji kadr 
dla biznesu

Kraków

2.

Inet Centrum s.c. 
Jolanta 
Brandys, Paweł
Brandys

Klaster Myślenicki – budowa węzła 
telekomunikacyjnego oraz usług 
teleinformatycznych, szansą na 
rozwój lokalnych firm ISP

Myślenice

3. Sotronic Sp. z o.o.

Inteligentna Infrastruktura –
Powiązanie Kooperacyjne na 
Rzecz Rozwoju Systemów 
Aktywnie Wspomagających 
Funkcjonowanie Człowieka w 
Jego Środowisku

Balice

4.

Ars Fortis 
Konserwacja 
Zabytków Maria 
Lelek-Pietrzak

Kompleksowe wyposażenie 
pracowni fotograficzno-
konserwatorskiej w ramach 
powiązania kooperacyjnego 
ArsLab

Kraków

Kwestie do dyskusji:

1.Ponadregionalny charakter powiązania 
kooperacyjnego/klastra – interpretacja zapisów linii 
demarkacyjnej z POIG.

2. Pomoc publiczna (brak rozporządzenia dla wsparcia 
klastrów w ramach RPO). Sposób udzielania pomocy/ 
wydawania zaświadczeń o de minimis/ metodologia podziału 
pomocy publicznej.
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