
Wsparcie dla Polski ze środków 
unijnych – dotacje 2014-2020  

 



Agenda 

 O nas 

 Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 

 Przegląd potencjalnych źródeł finansowania      

 Programy już lub wkrótce dostępne 



Doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji 

 Dotacjami zajmujemy się od 2003 roku 

 Kompleksowo obsługujemy 

 - firmy,  

 - jednostki sektora publicznego,  

 - uczelnie,  

 - NGO,  

 - kościoły i inne podmioty 

 w zakresie: 

 - pozyskiwania, 

 - zarządzania,  

 - rozliczania funduszy dotacyjnych, 

 - przeprowadzania ewaluacji oraz audytów projektów 



 Opracowujemy: 

 

 - Wnioski aplikacyjne  

 - Załączniki wymagane do wniosku 

 - Studia wykonalności 

 - Biznes plany 

 - Strategie rozwoju 

 - Strategie promocji 

 

 Doradzamy w zakresie: 

 

 - Partnerstwa Publiczno-Prywatnego 

 - Odnawialnych Źródeł Energii 

 - Innych Źródeł Finansowania 



Co oferujemy? 

 Doradztwo w zakresie sformułowania projektu 

 

 Wybór programów dofinansowania 

 

 Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej  

 

 Pomoc w realizacji formalnej projektu, jego rozliczenie  



Zakres usług przy ubieganiu się o dotację 

 Pilotowanie możliwości pozyskania dofinansowania 

 Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej 

 Odpowiadanie na uwagi z instytucji finansującej 

 Przygotowanie dokumentów do podpisania umowy 

 Doradztwo w trakcie realizacji projektu 

 Rozliczenie projektu 

 Udział w kontroli 



Strategia Obszaru Rozwoju  

Społeczno-Gospodarczego 

Opracowanie Strategii ma na cele: 

 Rozwój gospodarczy danego obszaru 

 Wzrost przedsiębiorczości i rozwój lokalnego rynku pracy 

 Poprawę jakości życia mieszkańców 

 Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu 

 Wspieranie rozwoju różnych dziedzin życia, jak np. kultura,  

      turystyka, rekreacja, edukacja 

 



Listy przedsięwzięć 

 Lista podstawowa - projekty realizowane w ramach Polityki 

Terytorialnej RPO WKP na lata 2014-2020  

 

 Lista rezerwowa - projekty realizowane w ramach Polityki 

Terytorialnej RPO WKP na lata 2014-2020  

 

 Lista komplementarna – projekty realizowane w ramach 

wszystkich dostępnych źródeł finansowania 



Polityka terytorialna – zakres 

wsparcia 



Oś Priorytetowa 3 Efektywność energetyczna  

i gospodarka niskoemisyjna w regionie 
 

PI 4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią 

i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych, i w 

sektorze mieszkaniowym 

 

PI 4e 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 na zmiany klimatu 

 



Oś Priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku  
 

 

PI 6b Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań 

określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia 

wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez 

państwa członkowskie  

PI 6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i 

kulturowego        

PI 6d Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i 

rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez 

program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę 

 



Oś Priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo  

i konkurencyjne kadry 

 
PI 9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej 

i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich 

 
PI 10a Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie 

zawodowe na rzecz zdobywania, umiejętności i uczenia się przez całe życie 

poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 

 



Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy 

 

 

PI 8iv Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do 

zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz 

promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę 

 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.domowladni.pl/trend/587-lampy-dzieciece-massive&ei=gh-5VMTrLuSu7Abn24GABg&bvm=bv.83829542,d.ZGU&psig=AFQjCNEarf1TFQ_8PtyBeoFzYEFAX1ukaQ&ust=1421504717778556


Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo 
 

 

PI 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz 

aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie 

 

PI 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej 

jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w 

interesie ogólnym 
 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://terkom.home.pl/index.php?p%3D2_4_Wsparcie&ei=1CO5VN2MMOSv7AaftYCoDg&bvm=bv.83829542,d.ZGU&psig=AFQjCNEYzfmZHdBGvjuIU34lPvwZXBUNMQ&ust=1421505734329846


Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja  

PI 10i Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie 

równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, 

gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych 

ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia 

 

PI 10iv Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie 

przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i 

szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, 

dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez 

praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami 
 



Potencjalni beneficjenci/grupy docelowe 



Potencjalni beneficjenci  

OP 3 OP 4 OP 6 

PI 4c PI 4e PI 6b PI 6c PI 6d PI 9b PI 10a 

JST, ich związki i stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki 

organizacyjne 
                     

Organy władzy, administracji rządowej                 

Państwowe jednostki organizacyjne                    

Inne jednostki sektora finansów publicznych          

Inne podmioty posiadające osobowość prawną             

Przedsiębiorstwa komunalne    

Organizacje pozarządowe                   

Spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty mieszk.       

Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i 

związków wyznaniowych  
            

Podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych  
   

Uczelnie     

Osoby fizyczne i prawne będące organami prowadzącymi szkoły i 

placówki systemu oświaty realizujące kształcenie zawodowe i 

ustawiczne, zakłady kształcenia i placówki kształcenia nauczycieli 
   

Przedsiębiorstwa                   



Grupy docelowe 
OP 8 OP 9 OP 10 

PI 8iv PI 9i PI 9iv PI 10i PI 10iv 

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)  

osoby fizyczne w wieku aktywności zawodowej wyłączone z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki na 

dziećmi do lat 3 lub powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/ rodzicielskich/ wychowawczych 
   

żłobki, kluby dziecięce, opiekunowie dzienni, nianie    

pracodawcy    

osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym       

otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym       

dzieci w wieku przedszkolnym     

przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych/zespoły 

szkolno-przedszkolne oraz ich nauczyciele i pracownicy pedagogiczni 
   

szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe oraz ich uczniowie, nauczyciele i pracownicy pedagogiczni    

szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne oraz placówki prowadzące kształcenie ogólne  oraz ich 

uczniowie, wychowankowie, nauczyciele i pracownicy pedagogiczni 
   

osoby dorosłe w wieku 18-67 lat, które z własnej inicjatywy chcą nabywać, podnosić, 

uzupełniać lub potwierdzać posiadane kompetencje i kwalifikacje, w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach i 

osoby powyżej 50 roku życia, 

   

szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe i ustawiczne ich uczniowie i słuchacze oraz nauczyciele 

kształcenia zawodowego 
   

instruktorzy praktycznej nauki zawodu oraz opiekunowie praktyk lub stażysty u 

pracodawców 
   

podmioty otoczenia społeczno – gospodarczego       



Przegląd potencjalnych źródeł 

finansowania 



Regionalny Program Operacyjny  

Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

 na lata 2014-2020 

Podział pieniędzy  
na poszczególne  

priorytety (mln euro) 

 

429,6 

50,2 

282,2 

118,7 

206 

241,6 

39,8 

183,6 

124,6 
131,1 

36,3 

Oś 1 Wzmocnienie innowacyjności i 
konkurencyjności gospodarki regionu  

Oś 2 Cyfrowy region 

Oś 3 Efektywność energetyczna i 
gospodarka niskoemisyjna w regionie 

Oś 4 Region przyjazny środowisku 

Oś 5 Spójność wewnętrzna i dostępność 
zewnętrzna regionu 

Oś 6 Solidarne społeczeństwo i 
konkurencyjne kadry 

Oś 7 Rozwój lokalny kierowany przez 
społeczność 

Oś 8 Aktywni na rynku pracy 

Oś 9 Solidarne społeczeństwo 

Oś 10 Innowacyjna edukacja  

Oś 11 Rozwój lokalny kierowany przez 
społeczność  



OP 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki 
regionu 

OP 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w 
regionie 

OP 8. Aktywni na rynku pracy 

Osie priorytetowe RPO Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego  

na lata 2014-2020 dla przedsiębiorców  



 
Działania w ramach osi nakierowane będą na realizację dwóch celów: 

 

 Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji 

 Wzmacnianie konkurencyjności MŚP 

Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie  

innowacyjności i konkurencyjności  

gospodarki regionu 



Oś Priorytetowa 1 Wzmocnienie  

innowacyjności i konkurencyjności  

gospodarki regionu 
 

Przykładowe rodzaje projektów: 

 badania i innowacje w przedsiębiorstwach rozpoczynających lub rozwijających 
działalność B+R 

 tworzenie i rozwój infrastruktury B+R, inwestycje w aparaturę, sprzęt i inne niezbędne 
wyposażenie, które służy tworzeniu innowacyjnych produktów i usług 

 wprowadzenie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i 
organizacyjnych w przedsiębiorstwach oraz inwestycje w maszyny i sprzęt produkcyjny 

 przygotowanie przedsiębiorstwa do eksportu (np. dostosowanie produkcji do wymagań 
rynków zagranicznych, tworzenie działów obsługi eksportu, certyfikacja i logistyka) 

 opracowanie i wdrożenie nowych modeli biznesowych, w szczególności  poprzez 
wykorzystanie technologii ICT dla rozwoju, dywersyfikacji lub poprawy efektywności 
działania przedsiębiorstwa 
 
 
 



Preferencje uzyskają projekty zgodne z 

regionalną strategią inteligentnej 

specjalizacji dla województwa 

kujawsko-pomorskiego 

Obszary inteligentnych specjalizacji: 

 Najlepsza bezpieczna żywność – przetwórstwo, nawozy i opakowania  

 Medycyna, usługi medyczne i turystyka zdrowotna  

 Motoryzacja, urządzenia transportowe i automatyka przemysłowa 

 Narzędzia, formy wtryskowe, wyroby z tworzyw sztucznych  

 Przetwarzanie informacji, programowanie, usługi ICT 

 Biointeligentna specjalizacja – potencjał naturalny, środowisko, energetyka 

 Transport, logistyka, handel – szlaki wodne i lądowe 

 Dziedzictwo kulturowe, sztuka, przemysły kreatywne 

 



 

ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO 

1. Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne 

2. Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej 

3. Wytwarzanie produktów leczniczych 

 

BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA 

4. Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego 

5. Zdrowa żywność (o wysokiej jakości i ekologiczności produkcji) 

6. Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska 

 

ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA 

7. Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii 

8. Inteligentne i energooszczędne budownictwo 

9. Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku 

 

Krajowe Inteligentne Specjalizacje 



 

SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI 

10. Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie 

ich substytutów  

11. Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i 

energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku) 

12. Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie 

 

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM)  

13. Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty  

14. Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe 

15. Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne 

16. Elektronika oparta na polimerach przewodzących  

17. Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych 

18. Optoelektroniczne systemy i materiały 

 

Krajowe Inteligentne Specjalizacje 



Przykładowe rodzaje projektów: 

 działania prowadzące do zmniejszenia strat energii, ciepła i wody oraz do odzysku 

ciepła w przedsiębiorstwach, w tym poprzez systemy zarządzania energią, instalacje i 

urządzenia techniczne służące poprawie efektywności energetycznej 

 wspierane będą nowoczesne, energooszczędne technologie, audyty 

energetyczne/audyty efektywności energetycznej, a także wykorzystanie OZE w 

przedsiębiorstwach 

 inwestycje w infrastrukturę służącą do produkcji energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych (przede wszystkim słońca, biogazu oraz wody), a także inwestycje 

związane z budową i modernizacją sieci elektroenergetycznych 

Oś Priorytetowa 3 Efektywność  

energetyczna i gospodarka niskoemisyjna  

w regionie 



Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy 

Proponowane rodzaje projektów: 

 działania szkoleniowe, doradcze oraz studia podyplomowe zaprojektowane zgodnie z 
oczekiwaniami i zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw ukierunkowane na 
wzmocnienie ich potencjału i konkurencyjności 

 wsparcie doradczo-szkoleniowe dla właścicieli i kadry zarządzającej przedsiębiorstw 
wspomagające proces zmiany, w tym przekształcenia profilu działalności 
przedsiębiorstwa, optymalizacji procesów zarządzania oraz budowania strategii 
rozwoju przedsiębiorstwa 

 kompleksowe programy outplacementowe obejmujące m.in. szkolenia, poradnictwo 
zawodowe, pośrednictwo pracy, staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia 
pracy w nowym zawodzie, studia podyplomowe, poradnictwo psychologiczne, 
subsydiowane zatrudnienie, dodatek relokacyjny, wsparcie finansowe dla osób 
planujących rozpocząć działalność gospodarczą, doradztwo, wsparcie pomostowe 



Wielkość dofinansowania 



Wstępny harmonogram konkursów dla 

przedsiębiorców na 2015 rok 

 



Nazwa Osi Priorytetowej (OP) Nazwa Priorytetu Inwestycyjnego (PI) 
Planowany termin 

naboru 

OP 1 Wzmocnienie innowacyjności i 

konkurencyjności gospodarki 
PI 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje (…) III kw. 2015 

OP 1 Wzmocnienie innowacyjności i 

konkurencyjności gospodarki 

PI 3b Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w 

szczególności w celu umiędzynarodowienia 
IV kw. 2015 

OP 3 Efektywność energetyczna i 

gospodarka 

niskoemisyjna w regionie 

PI 4a Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych 
IV kw. 2015 



Nazwa Osi Priorytetowej (OP) Nazwa Priorytetu Inwestycyjnego (PI) 
Planowany termin 

naboru 

OP 8 Aktywni na rynku pracy PI 8iv Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian IV kw. 2015 

Oś 9 Solidarne społeczeństwo 

PI 9v Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w 

przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu 

ułatwiania dostępu do zatrudnienia 

IV kw. 2015 

OP 10 Innowacyjna edukacja 

PI 10iv Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku 

pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz 

wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym 

poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów 

nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną 

naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami 

IV kw. 2015 



Program Operacyjny Inteligentny  
Rozwój 
 

Cel programu:  

Pobudzenie innowacyjności gospodarki poprzez zwiększenie nakładów na B+R 

oraz kreowanie popytu przedsiębiorstw na innowacje i prace badawczo-rozwojowe. 
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Obszary wsparcia: 

 innowacyjność i innowacyjne technologie 

 badania naukowe i ich powiązanie ze sferą przedsiębiorstw  

 realizacja projektów badawczo-rozwojowych w konsorcjach biznesu                    
i nauki 

 działania na rzecz podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw 

 koncentracja na obszarach inteligentnych specjalizacji 

 preferencje dla ekoinnowacji i klastrów kluczowych 

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 
 



Zakres celów tematycznych POIR i 

składających się na nie priorytetów 

inwestycyjnych 
 Priorytet inwestycyjny 1.1:  

udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji,  podnoszenie 

zdolności do tworzenia doskonałości w zakresie badań i 

innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w 

szczególności leżących w interesie Europy 



Zakres celów tematycznych POIR                          

i składających się na nie priorytetów inwestycyjnych 

 Priorytet inwestycyjny 1.2:  

promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, 

rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji 

społecznych i aplikacji z dziedziny usług publicznych, tworzenie sieci, 

klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, 

wspieranie badań technologicznych  i działań w zakresie wczesnej 

walidacji produktów i zaawansowanych zdolności produkcyjnych                             

i pierwszej produkcji w dziedzinie kluczowych technologii 

wspomagających oraz rozpowszechnianie technologii 



Zakres celów tematycznych POIR                     

i składających się na nie priorytetów inwestycyjnych 

 Priorytet inwestycyjny 3.2:  

opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w 

szczególności w celu internacjonalizacji 

 

  Priorytet inwestycyjny 3.4:  

wspieranie zdolności MŚP w zaangażowanie się w proces wzrostu 

ekonomicznego i innowacji 



Nabory wniosków rozpoczęły się w 

 

I kwartale 2015 roku 



1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe 
 realizowane przez przedsiębiorstwa –  
tzw. „szybka ścieżka”  

 
 

 

Beneficjenci: 

MŚP oraz duże przedsiębiorstwa 

Typy projektów: 

 Badania przemysłowe lub prace rozwojowe nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami 

Działania te muszą wpisywać się w tzw. „Krajową Inteligentną Specjalizację” 

Redukcja formalności do minimum, wydanie decyzji do 60 dni od złożenia dokumentacji 

Nabór wniosków: 

MŚP: 05.2015r. – 12.2015r.; duże przedsiębiorstwa – IV kwartał 2015r. 

Instytucja przyjmująca wnioski: 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

 



1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe 
 realizowane przez przedsiębiorstwa –  
tzw. „szybka ścieżka”  

 
 

 

Wartość inwestycji: 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 2 mln zł 

 

Dofinansowanie:  

 mikro- i małe przedsiębiorstwa – do 80% na badania przemysłowe i do 60% na prace rozwojowe 

 średnie przedsiębiorstwa – do 75% na badania przemysłowe i do 50% na prace rozwojowe 

 

 
 
 

 



Poddziałania 1.1.2. „Prace B+R związane z  
wytworzeniem instalacji pilotazowej/demonstracyjnej” 
 

 
 
Beneficjenci: 

MŚP i duże przedsiębiorstwa 

Typy projektów: 

 prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej 

Działania te muszą wpisywać się w tzw. „Krajową Inteligentną Specjalizację” 

Nabór wniosków: 

05.2015r. – 06.2015r. 

 

 
 
 



Poddziałania 1.1.2. „Prace B+R związane z  
wytworzeniem instalacji pilotazowej/demonstracyjnej” 

 
 
 
 

Wartość inwestycji: 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu:  

 mikro-, mały i średni przedsiębiorca – 5 mln zł 

 przedsiębiorcy inni niż mikro-, małe i średnie – 20 mln zł  

Dofinansowanie:  

 mikro- i małe przedsiębiorstwa – do 60% 

 średnie przedsiębiorstwa – do 50% 

 przedsiębiorcy inni niż mikro-, małe i średnie – do 40% 

 

 
 
 



Kredyt na innowacje technologiczne 

 
 
Beneficjenci: 

MŚP posiadające zdolność kredytową 

Typy projektów: 

 inwestycje technologiczne, mające na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej 

technologii stosowanej na świecie nie dłużej niż 5 lat oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych 

lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług 

Wartość dofinansowania: 

Do 6 mln zł 

Poziom dofinansowania: 

Mikro i małe przedsiębiorstwa – do 70% , Średnie przedsiębiorstwa – do 60% 

Planowany nabór wniosków: IV kwartał 2015r. do Banku Gospodarstwa Krajowego 

 

 
 



Program Operacyjny Wiedza  
Edukacja Rozwój  
 
 

Cel programu:  

Wzrost poziomu zatrudnienia oraz spójności społecznej, a także poprawa 

funkcjonowania administracji publicznej.  
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Program Operacyjny Wiedza  
Edukacja Rozwój  
 
 
Obszary wsparcia: 

 zatrudnienie i mobilność pracowników 

 włączenie społeczne i walkę z ubóstwem 

 inwestowanie w edukację, włączenie społeczne 

 rozwój kompetencji i umiejętności oraz uczenie się przez całe życie 

 wzmacnianie sprawności i efektywności państwa oraz dobrego rządzenia 



Nabory wniosków rozpoczęły się w 

 

II kwartale 2015 roku 



Program Operacyjny Infrastruktura                          
i Środowisko 
 
 

Cel programu:  

Wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej 

środowisku, sprzyjającej zachowaniu dziedzictwa kulturowego, spójności 

społecznej i terytorialnej oraz bardziej konkurencyjnej.  



Program Operacyjny Infrastruktura  
i Środowisko 
 
 

Obszary wsparcia: 

 gospodarka niskoemisyjna,  

 ochrona środowiska,  

 przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu,  

 transport, 

 bezpieczeństwo energetyczne, 

 ochrona zdrowia i dziedzictwo kulturowe (w ograniczonym stopniu). 



Planowany termin ogłoszenia naboru 

wniosków 

 

II kwartał 2015 roku 



Program Operacyjny Polska Cyfrowa 
 
 
Cel programu:  

Stworzenie warunków do powszechnego wykorzystania technologii cyfrowych 

poprzez zapewnienie masowego dostępu do szerokopasmowego Internetu, 

podniesienie kompetencji cyfrowych różnych grup społecznych, szczególnie tych 

zagrożonych cyfrowym wykluczeniem. 

  

 



Program Operacyjny Polska Cyfrowa 
 
 
Obszary wsparcia: 

 poszerzanie dostępu do sieci szerokopasmowych 

 rozwój produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-

komunikacyjnych 

 zwiększenie zastosowania technologii komunikacyjno-informacyjnych w 

usługach, np. e-administracja, e-integracja, e-kultura, e-zdrowie 

 
 
 



Nabory wniosków rozpoczęły się w 

 

I kwartale 2015 roku 



Program Operacyjny Europejska  
Współpraca Terytorialna 
 
 Cel programu:  

Kształtowanie i zrównoważony rozwój przygranicznych i ponadgranicznych obszarów 

funkcjonalnych powiązanych gospodarczo, społecznie (w tym kulturowo i historycznie) i 

komunikacyjnie oraz wzmacnianie ich spójności terytorialnej.  

  

 



Programy EWT: 
 
 
Południowy Bałtyk  

 wsparcie branży morskiej oraz branż gospodarki przyczyniających się do zrównoważonego 

wykorzystania zasobów naturalnych 

 wzmacnianie innowacyjności przedsiębiorstw, ochrony i promocji dziedzictwa naturalnego i 

kulturalnego, transferu „zielonych” technologii, zrównoważonego transportu, rozwoju 

rynku pracy oraz współpracy międzyinstytucjonalnej 

 

 

 



Programy EWT: 
 
 
INTERREG EUROPA  

 wsparcie wymiany doświadczeń i pogłębianie wiedzy wśród władz i instytucji publicznych w 

celu poprawy realizacji polityk rozwoju regionalnego  

 

 wzmacnianie badań naukowych, rozwój technologiczny i innowacje, zwiększanie 

konkurencyjności MŚP, wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich 

sektorach oraz ochronę środowiska i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami 

 

 

 



Programy  EWT: 
 
 
Region Morza Bałtyckiego 

 wsparcie projektów w zakresie innowacyjności, efektywnego gospodarowania zasobami 

naturalnymi, ochrony środowiska oraz zrównoważonego transportu morskiego 

Europa Środkowa 

 wspieranie projektów w dziedzinach takich jak: innowacje i zwiększenie konkurencyjności, 

strategie niskoemisyjne, zasoby naturalne i kulturowe oraz powiązania transportowe 

  

 



Nabory wniosków rozpoczęły się w 

I kwartale 2015 roku 



Program Operacyjny Rozwój  
Obszarów Wiejskich: 
 Wdrażany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 Finansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich oraz krajowych środków publicznych 

 Alokacja - ponad 13,5 mld euro. 



Program Operacyjny Rozwój  
Obszarów Wiejskich: 
 

Cel programu: 

 poprawa konkurencyjności rolnictwa 

 zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz działanie na rzecz 

klimatu 

 zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich 

 



Program Operacyjny Rozwój  
Obszarów Wiejskich: 

Obszary wsparcia: 

 Poprawa łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem 

 Chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa 

 Ułatwianie transferu wiedzy o rolnictwie i leśnictwie  

 Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej  

 Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę 
niskoemisyjną w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym.  

 Zwiększanie włączenia społecznego i ograniczenie ubóstwa 

 



Planowany termin ogłoszenia naboru 

wniosków 

 

II kwartał 2015 roku 



Program Ramowy Horyzont 2020 



Horyzont 2020 
 jest flagowym programem Komisji Europejskiej, 

który ma Unii pomóc wzmocnić się w zakresie 

przewagi konkurencyjnej poprzez badania i 

innowacyjność 

  program wspierający: technologie przyszłości, 

inteligentne rozwiązania, sytuacje kryzysowe 

  program obejmujący dziedziny: zdrowie, żywność i 

biotechnologia, nauki informatyczne, 

nanotechnologie, energię, środowisko, transport, nauki 

socjoekonomiczne, przestrzeń kosmiczną oraz 

bezpieczeństwo 



Horyzont 2020 
W ramach programu przewidziano następujące 

działania dla MŚP: 

  Instrument dla MŚP 

  Działania Marii Skłodowskiej-Curie 

  Eurostars-2 

  Fast Track to Innovation 

  Projekty badawcze i badawczo-innowacyjne 

  Instrumenty wspierające dla MŚP 

  Preferencyjne instrumenty finansowe 



Horyzont 2020 

 podstawowy poziom finansowania dla projektów 

badawczo-innowacyjnych – do 100% kosztów 

kwalifikowalnych, 

 poziom dofinansowania dla projektów innowacyjnych – do 

70% kosztów kwalifikowanych (w przypadku podmiotów 

prawnych o charakterze niezarobkowym do 100%) 

 wnioski wypełniane w języku angielskim 

    wnioski wypełniane i składane elektronicznie 

 



Przykładowe programy finansowane  

przez Narodowe Centrum Badań                        

i Rozwoju 



Narodowe Centrum Badań i  

Rozwoju 

Głównym zadaniem NCBR jest zarządzanie i realizacja 

strategicznych programów badań naukowych i prac 

rozwojowych, które bezpośrednio przekładają się na 

rozwój innowacyjności.  

 

W organizowanych konkursach wspiera komercjalizację i 

inne formy transferu wyników badań naukowych do 

gospodarki. 

 

 

 



Narodowe Centrum Badań i  

Rozwoju 
NCBR realizuje m. in. programy takie jak: 

 Gekon – rozwój technologii proekologicznych 

 Innotech – wsparcie nauki i przedsiębiorstw  w zakresie 

realizacji innowacyjnych przedsięwzięć  z różnych dziedzin 

nauki i branż przemysłu 

 Biostrateg – wsparcie projektów badawczo-rozwojowych 

dotyczących obszarów rolnictwa, leśnictwa i gospodarki 

zasobami naturalnymi  

 

 

 



„Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych”  
- STRATEGMED 

 
 
Beneficjenci: 

Konsorcjum naukowe 

Typy projektów: 

Badania naukowe i prace rozwojowe prowadzone w następujących obszarach: 

 Kardiologii i kardiochirurgii 

 Onkologii 

 Neurologii i zmysłach 

 Medycynie regeneracyjnej 

Planowany nabór wniosków: 

05.2015r. – 06.2015r. 

 

 



BIOSTRATEG 

 
 
Beneficjenci: 

Konsorcjum naukowe tj. grupa co najmniej trzech jednostek organizacyjnych, w skład której wchodzi co 

najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsiębiorca 

Typy projektów: 

 prace badawczo-rozwojowe oraz przygotowanie do wdrożenia w ramach następujących obszarów: 

bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności; racjonalne gospodarowanie zasobami 

naturalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej; przeciwdziałanie i adaptacja do zmian 

klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa; ochrona bioróżnorodności i zrównoważony rozwój 

rolniczej przestrzeni produkcyjnej; leśnictwo i przemysł drzewny 

 

 

 



BIOSTRATEG 

 
 Minimalna wysokość dofinansowania: 

10 mln zł 

Poziom dofinansowania: 

Badania przemysłowe – do 80%, prace rozwojowe do 60% 

Nabór wniosków: 

06.2015r. – 07.2015r. 

 

 
 
 

 



GO_GLOBAL 

 
 

 

Beneficjenci: 

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające w sektorze wysokiej i średnio-wysokiej technologii 

Typy projektów: 

 wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych poprzez opracowanie i wstępną 

weryfikację strategii przejścia z rynku lokalnego na rynki światowe. 

Działania podlegające dofinansowaniu: 

- wypracowanie strategii wejścia na rynki światowe; 

- przygotowanie opracowanych innowacji pod kątem wymagań rynków światowych; 

- weryfikacja opracowanej strategii, w szczególności poprzez jej ocenę dokonywaną przez     
  instytucje typu venture capital działające na rynkach światowych 

 
 
 



GO_GLOBAL 

 
 Maksymalna wartość dofinansowania: 

150 000 zł 

Poziom dofinansowania: 

Nie więcej niż 85% 

Nabór wniosków: 

05.2015r. – 07.2015r. 

 

 
 
 

 



CuBR 

 
 
Beneficjenci: 

konsorcjum naukowe, tj. grupa co najmniej dwóch jednostek organizacyjnych, w skład której wchodzi 

przynajmniej jedna jednostka naukowa i co najmniej jeden przedsiębiorca albo co najmniej dwie jednostki 

naukowe 

Typy projektów: 

prace badawczo-rozwojowe w ramach następujących obszarów: 

- Górnictwo i geologia 

- Przeróbka rud 

- Metalurgia, przetwórstwo, nowe materiały 

- Ochrona środowiska, zarządzanie ryzykiem, efektywność w biznesie 

 

 



CuBR 

 
 Minimalna wysokość kosztów kwalifikowalnych: 

3 mln zł 

Poziom dofinansowania: 

Jednostki naukowe 100%, Przedsiębiorstwa 40-80% 

Planowany nabór wniosków: 

05.2015r. – 07.2015r. 

 

 
 
 

 



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej 
 

NFOŚiGW finansuje przedsięwzięcia związane m.in. z: 

 

 ochroną atmosfery (m.in.: poprawa efektywności energetycznej, audyty energetyczne, kolektory 

słoneczne, instalacje fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe, pompy ciepła, biogazownie) 

  gospodarowaniem odpadami i ochroną powierzchni ziemi (m.in.: poprawa gospodarki 

odpadami w przedsiębiorstwie)  

 poprawą efektywności energetycznej i zastosowaniem odnawialnych źródeł energii  

 niskoemisyjną i zasobooszczędną gospodarką (m.in. audyt energetyczny/elektroenergetyczny 

przedsiębiorstwa, zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa)  



Poprawa efektywności energetycznej  
Część 3) Inwestycje energooszczędne w małych  
i średnich przedsiębiorstwach   

 
 
Beneficjenci: 

Małe i średnie przedsiębiorstwa 

Typy projektów: 

Przedsięwzięcia dotyczące: 

 poprawy efektywności energetycznej i/lub zastosowania OZE 

 termomodernizacji budynku/ów i/lub zastosowania OZE 

Nabór wniosków: 

01.2015r. – 12.2015r. 

Dofinansowanie:  

Dotacja do 15%, kredyt z dotacją do 100% 

 



Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł  
energii. Część 1) BOCIAN - Rozproszone,  
odnawialne źródła energii 

 
 
 

Beneficjenci: 

Przedsiębiorstwa 

Typy projektów: 

 Budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji OZE 

 Dodatkowo w ramach programu mogą być wspierane:  

- instalacje hybrydowe,  

- systemy magazynowania energii towarzyszące inwestycjom OZE o mocach nie większych niż 10-krotność mocy zainstalowanej 

dla każdego ze źródeł OZE, w szczególności: magazyny ciepła, magazyny energii elektrycznej 

Nabór wniosków: 

04.2015r. – 12.2015r. 

Dofinansowanie:  

Pożyczka do 85% kosztów kwalifikowalnych (do 40 mln PLN) 
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