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Fundusze Europejskie 2007Fundusze Europejskie 2007--2013 2013 
doświadczenia i wnioskidoświadczenia i wnioski



W perspektywie finansowej na lata 2007-2013 do Polski miało trafić około dwadzieścia procent 
środków przeznaczonych w tym czasie na europejską politykę wyrównywania poziomu 

gospodarczego na starym kontynencie (tzw. polityka spójności). 
To niebagatelna kwota, wynosząca łącznie prawie 70 miliardów EUR.

Fundusze Europejskie 2007 Fundusze Europejskie 2007 -- 20132013
Doświadczenia i wnioskiDoświadczenia i wnioski
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Fundusze Europejskie 2007 Fundusze Europejskie 2007 -- 20132013
Doświadczenia i wnioskiDoświadczenia i wnioski
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W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, do dnia 
5 maja 2014 roku podpisano następujące umowy:

• Na realizację przedsięwzięć technicznych, technologicznych lub organizacyjnych 
dotyczących badań przemysłowych i prac rozwojowych, prowadzonych przez 
przedsiębiorców podpisano 863 umowy na kwotę 2 213 450 649, 81 zł

• Na poszukiwanie i ocenę innowacyjnych pomysłów potencjalnych przedsiębiorców, 
mających na celu utworzenie nowego przedsiębiorstwa na bazie pomysłu – tzw. 

Fundusze Europejskie 2007 Fundusze Europejskie 2007 -- 20132013
Doświadczenia i wnioski Doświadczenia i wnioski –– PO Innowacyjna Gospodarka (1/3)PO Innowacyjna Gospodarka (1/3)

mających na celu utworzenie nowego przedsiębiorstwa na bazie pomysłu – tzw. 
preinkubatora, 76 umów na kwotę 857 244 154,19 zł

• Na zakup środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych związanych 
z wdrażaniem wyników prac B+R  podpisano 430 umów na kwotę 1 324 026 570,80 zł

• Na badania i prace rozwojowe związane z przekształceniem przedsiębiorstwa 
w centrum badawczo-rozwojowe, a także zakup środków trwałych i wartości 
niematerialnych i prawnych związanych z pracami B+R podpisano 200 umów na kwotę 
754 433 567,53 zł



• Na zakup i wdrożenie własnej lub nowej technologii, w oparciu o którą rozpoczyna się 
wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług podpisano 
696 umów na kwotę 1 794 835 229,54 zł

• Na inwestycje w zakresie zakupu lub wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych 
w produkcji i usługach (zakup niezbędnych środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych związanych bezpośrednio z zakupem i eksploatacją środków 
trwałych) podpisano 461 umów na kwotę 6 590 622 914,19 zł

Fundusze Europejskie 2007 Fundusze Europejskie 2007 -- 20132013
Doświadczenia i wnioski Doświadczenia i wnioski –– PO Innowacyjna Gospodarka (2/3)PO Innowacyjna Gospodarka (2/3)

trwałych) podpisano 461 umów na kwotę 6 590 622 914,19 zł
• Na nowe inwestycje o charakterze innowacyjnym oraz inwestycje w centra usług 

wspólnych, IT oraz B+R podpisano 135 umów na kwotę 3 364 980 688,40 zł
• Na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych 

z nową inwestycją, a także zakup infrastruktury badawczej typu laboratorium czy miejsce 
do przeprowadzania testów oraz infrastruktury sieci szerokopasmowych podpisano 55 
umów na kwotę 444 742 402,59 zł



• Na świadczenie e-usług przez mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność 
gospodarczą nie dłużej niż rok (w ramach działania 8.1) podpisano 2535 umów na kwotę 
1 362 958 137,33 zł

• Na przedsięwzięcia o charakterze technicznym, informatycznym oraz organizacyjnym, 
prowadzące do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej pomiędzy 
minimum trzema współpracującymi przedsiębiorcami (w ramach działania 8.2) podpisano 
3280 umów na kwotę 1 466 997 264,10 zł

• Na szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji oraz doradztwa dla przedsiębiorców 

Fundusze Europejskie 2007 Fundusze Europejskie 2007 -- 20132013
Doświadczenia i wnioski Doświadczenia i wnioski –– PO Innowacyjna Gospodarka (3/3)PO Innowacyjna Gospodarka (3/3)

• Na szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji oraz doradztwa dla przedsiębiorców 
i pracowników sektora przedsiębiorstw podpisano 1028 umów na kwotę 2 140 808 
494,00 zł

• Na wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw 
podpisano 6015 umów na kwotę 4 053 695 429,00 zł

• Na rozwój współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w postaci staży i szkoleń praktycznych 
pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych i odwrotnie, a także tworzenie 
sieci współpracy i wymiany informacji między naukowcami a przedsiębiorstwami 
w zakresie innowacji i transferu technologii na podpisano 627 umów na kwotę 603 604 
053,00 zł



Według danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej na lata 2007-
2013 od początku uruchomienia programów operacyjnych 

złożono już 152,9 tysięcy wniosków (poprawnych pod względem formalnym) 
na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne, jak i środki krajowe) 353,4 mld PLN.

W tym samym okresie z beneficjentami podpisano 46 032 umowy o dofinansowanie na 

Fundusze Europejskie 2007 Fundusze Europejskie 2007 -- 20132013
Doświadczenia i wnioski Doświadczenia i wnioski –– PO Innowacyjna Gospodarka (3/3)PO Innowacyjna Gospodarka (3/3)

W tym samym okresie z beneficjentami podpisano 46 032 umowy o dofinansowanie na 
kwotę 206,4 mld PLN wydatków.

Polska była największym beneficjentem unijnej polityki spójności, 
w ramach której otrzymała 1/5 pieniędzy przewidzianych 

dla wszystkich krajów członkowskich. 



Perspektywa 2014 Perspektywa 2014 –– 20202020
wprowadzenie wprowadzenie 



Strategia Europa 2020, przyjęta 17.06.2010 r. 
przez Radę Europejską, wyznacza cele i wspólne 
zamierzenia państw członkowskich i Unii 
na lata 2014-2020 w ramach  3 priorytetów:

Perspektywa 2014 Perspektywa 2014 –– 2020 2020 -- wprowadzeniewprowadzenie
Strategia Europa 2020 Strategia Europa 2020 -- priorytetypriorytety

na lata 2014-2020 w ramach  3 priorytetów:

I. Inteligentny rozwój: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji 
II. Zrównoważony rozwój: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, 

bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej 
III. Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie 

zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną 



11 Wspólnych Celów Tematycznych EFSI 

1. Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji 
2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-

komunikacyjnych (TIK) 
3. Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), sektora rolnego, 

rybołówstwa i akwakultury 
4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną 

Perspektywa 2014 Perspektywa 2014 –– 2020 2020 -- wprowadzeniewprowadzenie
Strategia Europa 2020 Strategia Europa 2020 –– Cele tematyczneCele tematyczne

4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną 
5. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem 
6. Zachowanie i ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami
7. Promowanie zrównoważonego transportu oraz usuwanie niedoborów przepustowości w 

działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej 
8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności siły roboczej 
9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją 
10. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania 

umiejętności i uczenia się przez całe życie 
11. Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych oraz sprawności 

administracji publicznej 



Podział programów operacyjnychPodział programów operacyjnych

Perspektywa 2014 Perspektywa 2014 –– 2020 2020 -- wprowadzenie wprowadzenie 

1. PO Inteligentny Rozwój [8,6]
2. PO Infrastruktura i Środowisko   [27,4]
3. PO Wiedza Edukacja Rozwój [4,6]
4. PO Polska Cyfrowa [2,1]

1. 16 Regionalnych PO [31,2]
2. PO Polska Wschodnia [2,0]

linię demarkacyjną wyznacza głównie 

zasięg/wielkość projektu, 
wielkość/rodzaj beneficjenta 
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wielkość/rodzaj beneficjenta 



Mapa pomocy regionalnejMapa pomocy regionalnej

Perspektywa 2014 Perspektywa 2014 –– 2020 2020 -- wprowadzenie wprowadzenie 

Warszawski -
Wschodni

Warszawski -
Zachodni



Ogólne zasady przyznawania pomocy publicznej na projekty inwestycyjneOgólne zasady przyznawania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne

Perspektywa 2014 Perspektywa 2014 –– 2020 2020 -- wprowadzenie wprowadzenie 

Działalność inwestycyjna

• Obniżona intensywność wsparcia w porównaniu z perspektywą 2007-2013 
• Inwestorzy mogą korzystać z różnych form pomocy do pułapu pomocy regionalnej 

(SSE, ulgi podatkowe, RPI)
• Możliwość rozpoczęcia inwestycji w dniu następującym po dniu złożenia wniosku  

o udzielenie wsparcia,
• Inwestycje powinny wpisywać się w Inteligentne Specjalizacje (KIS/RIS)
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• Inwestycje powinny wpisywać się w Inteligentne Specjalizacje (KIS/RIS)
• Wysokość pomocy regionalnej zależy od:

• lokalizacji inwestycji (mapa pomocy regionalnej)
• wielkości przedsiębiorstwa

+ 20% dla małych przedsiębiorstw
+ 10% dla średnich przedsiębiorstw 

• kosztów kwalifikowanych



Ogólne zasady przyznawania pomocy publicznej na projekty B+ROgólne zasady przyznawania pomocy publicznej na projekty B+R

Perspektywa 2014 Perspektywa 2014 –– 2020 2020 -- wprowadzenie wprowadzenie 

Działalność badawczo-rozwojowa

• Ujednolicony katalog kosztów kwalifikowalnych z programem Horyzont 2020:
• ograniczenie zakupu środków trwałych na rzecz amortyzacji
• zwiększone wsparcie ryczałtowe na pokrycie kosztów ogólnych

• Wpisywanie się działalności w Inteligentne Specjalizacje (KIS/RIS)
• Wysokość pomocy na B+R zależy od:

• charakteru prowadzonych prac:
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• charakteru prowadzonych prac:
bazowo 50 % dla badań przemysłowych
bazowo 25 % dla prac rozwojowych

• wielkości przedsiębiorstwa:
+ 20% dla małych przedsiębiorstw
+ 10% dla średnich przedsiębiorstw 

• Wysokość pomocy niezależna od lokalizacji projektu



Krajowe Inteligentne Specjalizacje (1/2)Krajowe Inteligentne Specjalizacje (1/2)

Krajowe Programy OperacyjneKrajowe Programy Operacyjne

1. Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne 
2. Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie 

spersonalizowanej 
3. Wytwarzanie produktów leczniczych 
4. Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i 

leśno-drzewnego 
5. Żywność wysokiej jakości
6. Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej i inżynierii 

BIOGOSPODARKA

ZDROWIE
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6. Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej i inżynierii 
środowiska 

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

8. Inteligentne i energooszczędne budownictwo
9. Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku
10. Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystywania 

surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów SUROWCE 

ENERGETYKA I 
EFEKT. ENERGET.



Krajowe Inteligentne Specjalizacje (2/2)Krajowe Inteligentne Specjalizacje (2/2)

Krajowe Programy OperacyjneKrajowe Programy Operacyjne

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 

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

SUROWCE 
I RECYKLING
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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 
19. Inteligentne technologie kreacyjne

TECHNOLOGIE 
PRZEMYSŁOWE



Krajowe Programy OperacyjneKrajowe Programy Operacyjne



PO Inteligentny RozwójPO Inteligentny Rozwój

Krajowe Programy Operacyjne Krajowe Programy Operacyjne 

Osie priorytetowe:
I. Wsparcie prowadzenia prac B+R 

przez przedsiębiorstwa oraz 
konsorcja naukowo-przemysłowe

II. Wsparcie innowacji w 
przedsiębiorstwach

III. Wsparcie otoczenia i potencjału 
innowacyjnych przedsiębiorstw

40,06%

12,42%

15,94%

3,45%

innowacyjnych przedsiębiorstw
IV. Zwiększenie potencjału naukowo-

badawczego
V. Pomoc techniczna

Alokacja PO IR:
10,2 mld EUR,
w tym 8,6 mld EUR z EFRR

28,13%

I oś II oś III oś IV oś V oś



Oś priorytetowa I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Wsparcie kierowane jest wyłącznie na obszary określone jako inteligentne specjalizacje oraz
potencjalne nowe specjalizacje wynikające z procesu przedsiębiorczego odkrywania, będącego
częścią monitorowania Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (KIS).

Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań między

PO Inteligentny Rozwój PO Inteligentny Rozwój –– Oś I (1/3)Oś I (1/3)

Krajowe Programy Operacyjne Krajowe Programy Operacyjne 

Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań między
przedsiębiorstwami, ośrodkami B+R i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności
promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji
społecznych, ekoinnowacji, pobudzania popytu, tworzenia klastrów i otwartych innowacji poprzez
inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii
pilotażowych, działań w zakresie zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji,
w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii.



PO Inteligentny Rozwój PO Inteligentny Rozwój –– Oś I (2/3)Oś I (2/3)

Krajowe Programy Operacyjne Krajowe Programy Operacyjne 

Oś priorytetowa I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Przykładowe typy projektów:

• Projekty B+R przedsiębiorstw - Wsparcie obejmuje realizację przez przedsiębiorstwo
(samodzielnie lub jako lidera konsorcjum) badań, głównie badań przemysłowych lub
eksperymentalnych prac rozwojowych w celu opracowania nowych lub istotnie ulepszonycheksperymentalnych prac rozwojowych w celu opracowania nowych lub istotnie ulepszonych
rozwiązań, łącznie z przygotowaniem prototypów doświadczalnych oraz instalacji
pilotażowych.

• Sektorowe programy B+R - służą realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju
poszczególnych branż/sektorów gospodarki. W programach sektorowych inicjatorem
wspólnego przedsięwzięcia jest grupa przedsiębiorstw, które występują w imieniu branży,



PO Inteligentny Rozwój PO Inteligentny Rozwój –– Oś I (3/3)Oś I (3/3)

Krajowe Programy Operacyjne Krajowe Programy Operacyjne 

Oś priorytetowa I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Przykładowe typy projektów:

• Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych - Wsparcie kierowane jest do
przedsiębiorstw znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju i prowadzących prace B+R w
obszarze zaawansowanych technologii. Finansowanie obejmuje koszty badań przemysłowych iobszarze zaawansowanych technologii. Finansowanie obejmuje koszty badań przemysłowych i
eksperymentalnych prac rozwojowych oraz inne koszty, związane z przygotowaniem wyników
prac B+R do wdrożenia oraz oceną potencjału komercyjnego projektu.

Typy beneficjentów:
• przedsiębiorstwa
• konsorcja przedsiębiorstw



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

Wsparcie kierowane jest wyłącznie na obszary określone jako inteligentne specjalizacje
oraz potencjalne nowe specjalizacje wynikające z procesu przedsiębiorczego odkrywania,
będącego częścią monitorowania Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (KIS).

PO Inteligentny Rozwój PO Inteligentny Rozwój –– Oś II (1/3)Oś II (1/3)

Krajowe Programy Operacyjne Krajowe Programy Operacyjne 

Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań
między przedsiębiorstwami, ośrodkami B+R i sektorem szkolnictwa wyższego, w
szczególności promowanie inwestycji w zakresierozwoju produktów i usług, transferu
technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, pobudzania popytu, tworzenia klastrów
i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań
technologicznych i stosowanych



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

Przykładowe typy projektów:

• Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw - tworzenie i rozwój 
infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, 

PO Inteligentny Rozwój PO Inteligentny Rozwój –– Oś II (2/3)Oś II (2/3)

Krajowe Programy Operacyjne Krajowe Programy Operacyjne 

infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, 
technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służy tworzeniu innowacyjnych 
produktów i usług. Oferowane wsparcie przyczyni się do powstawania działów B+R i 
laboratoriów w przedsiębiorstwach oraz tworzenia centrów badawczo-rozwojowych.

• Otwarte innowacje - wspieranie transferu technologii - Wsparcie w ramach 
instrumentu kierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) 
zainteresowanych pozyskaniem technologii w formie patentu lub nieopatentowanej 
wiedzy technicznej oraz realizacją inwestycji rozwojowej opartej o implementację 
pozyskanej technologii.



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

Przykładowe typy projektów:

• Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw - Usługi proinnowacyjne świadczone dla 
przedsiębiorstw powinny przyczyniać się do rozwoju działalności B+R+I w firmach lub 
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przedsiębiorstw powinny przyczyniać się do rozwoju działalności B+R+I w firmach lub 
być z nią powiązane. Współfinansowanie obejmuje usługi proinnowacyjne świadczone 
przez instytucje otoczenia biznesu na rzecz MSP. Usługi te powinny być dostosowane 
do potrzeb odbiorców oraz w sposób kompleksowy przyczyniać się do powstawania 
innowacji (od badań do komercjalizacji). 

Typy beneficjentów:
• przedsiębiorstwa, w tym konsorcja przedsiębiorstw
• koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych
• podmioty zarządzające Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi



Oś priorytetowa III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego
wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym
również przez inkubatory przedsiębiorczości

Ostatecznymi odbiorami wsparcia są przedsiębiorstwa, które realizują projekty
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Ostatecznymi odbiorami wsparcia są przedsiębiorstwa, które realizują projekty
innowacyjne, w tym dotyczące wdrożeń wyników prac B+R. Projekty te mają przede
wszystkim charakter inwestycyjny, gdyż związane są z komercjalizacją wyników prac B+R.
Jednocześnie wspierane jest tworzenie i rozwój innowacyjnych firm, które na wczesnym
etapie rozwoju potrzebują kapitału finansującego działania niezbędne dla uruchomienia
produkcji lub rozpoczęcia świadczenia usług.



Oś priorytetowa III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Przykładowe typy projektów:

• wsparcie w zakresie tworzenia przedsiębiorstw na bazie innowacyjnych pomysłów (tzw. 
preinkubacja),

• zasilenie kapitałowe nowo powstałych firm,
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• zasilenie kapitałowe nowo powstałych firm,
• inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa z wykorzystaniem funduszy VC, m.in. w 

celu komercjalizacji wyników prac B+R
• wsparcie przedsiębiorstw poszukujących źródeł finansowania innowacyjnych 

przedsięwzięć wśród inwestorów branżowych lub na rynku kapitałowym (na Giełdzie 
Papierów Wartościowych, rynku NewConnect

Typy beneficjentów:
• przedsiębiorstwa
• instytucje otoczenia biznesu



Oś priorytetowa IV. Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego

Udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i zwiększanie zdolności do osiągania
doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji.

Wsparcie obejmuje projekty polegające na prowadzeniu badań naukowych i prac
rozwojowych, realizowane przez konsorcja naukowe i naukowo-przemysłowe. Dzięki
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rozwojowych, realizowane przez konsorcja naukowe i naukowo-przemysłowe. Dzięki
zaangażowaniu przedsiębiorstw do realizacji projektów, zapewnione będzie wsparcie w
zakresie komercjalizacji wyników badań.



Oś priorytetowa IV. Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego

Przykładowe typy projektów:

• Finansowanie badań naukowych - wsparcie obejmuje projekty polegające na
prowadzeniu badań naukowych i przemysłowych, realizowane przez konsorcja
naukowe i naukowo-przemysłowe. Dzięki zaangażowaniu przedsiębiorstw do realizacji
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naukowe i naukowo-przemysłowe. Dzięki zaangażowaniu przedsiębiorstw do realizacji
projektów, zapewniona zostanie komercjalizacja wiedzy na wczesnym etapie
prowadzonych badań naukowych.

• Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki - wsparcie jest kierowane
przede wszystkim do wybranych projektów dużej, strategicznej infrastruktury
badawczej, o charakterze ogólnokrajowym i międzynarodowym, znajdujących się na
Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej. Celem realizowanych projektów
jest również stworzenie skutecznego dostępu do tej infrastruktury dla przedsiębiorców
i innych zainteresowanych podmiotów.



Oś priorytetowa IV. Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego

Przykładowe typy projektów:

• Wsparcie powstawania międzynarodowych agend badawczych - wspierane są 
Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB), tworzone w Polsce we współpracy z 
renomowanymi ośrodkami naukowymi z innych państw. Celem MAB jest realizacja 

PO Inteligentny Rozwój PO Inteligentny Rozwój –– Oś IV (3/3)Oś IV (3/3)

Krajowe Programy Operacyjne Krajowe Programy Operacyjne 

renomowanymi ośrodkami naukowymi z innych państw. Celem MAB jest realizacja 
wysokiej jakości badań naukowych, prowadzonych przez zespoły wybitnych 
naukowców zagranicznych i polskich. Wsparcie powinno przyczynić się do stworzenia w 
Polsce wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej zespołów naukowych, 
stosujących najlepsze światowe praktyki.

Typy beneficjentów:
• konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych
• konsorcja przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółek celowych uczelni)
• instytucje otoczenia biznesu
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Osie priorytetowe:
1. Zmniejszenie emisyjności gospodarki
2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja 

do zmian klimatu
3. Rozwój sieci drogowej TEN-T i 

transportu multimodalnego
4. Infrastruktura drogowa dla miast
5. Rozwój transportu kolejowego w 

Polsce

1,83%

14,01%

9,30%

1,87%

Polsce
6. Rozwój niskoemisyjnego transportu 

zbiorowego w miastach
7. Poprawa bezpieczeństwa 

energetycznego
8. Ochrona dziedzictwa kulturowego i 

rozwój zasobów kultury
9. Wzmocnienie strategicznej 

infrastruktury ochrony zdrowia
10. Pomoc techniczna

72,99%

Kultura Transport Środowisko Energetyka Zdrowie



Oś priorytetowa I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Przewiduje się wsparcie na budowę i przebudowę:
1. lądowych farm wiatrowych
2. instalacji na biomasę
3. instalacji na biogaz
4. w ograniczonym zakresie jednostek wytwarzania energii wykorzystującej wodę i słońce oraz ciepła przy

wykorzystaniu energii geotermalnej
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wykorzystaniu energii geotermalnej
5. sieci elektroenergetycznych umożliwiających przyłączenia jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze

źródeł odnawialnych
6. przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie
7. głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach;
8. zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach;
9. budowa i przebudowa instalacji OZE (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego);
10. zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i

użytkowania energii;



Oś priorytetowa I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Przewiduje się wsparcie na budowę i przebudowę:
10. zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w

ramach przedsiębiorstwa, wprowadzanie systemów zarządzania energią.
11. Przewiduje się wsparcie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności

publicznej i wielorodzinnych mieszkaniowych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na
energooszczędne, w zakresie związanym m.in. z:
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energooszczędne, w zakresie związanym m.in. z:
1. ociepleniem obiektu, wymianą okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne;
2. przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła), systemów

wentylacji i klimatyzacji, zastosowaniem automatyki pogodowej i systemów zarządzania
budynkiem;

3. budową lub modernizacją wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacją dotychczasowych
źródeł ciepła;

4. instalacją mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne,
5. instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach (o ile wynika to z audytu

energetycznego);
6. instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE.



Oś priorytetowa II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Wsparcie następujących obszarów:
1. poprawa bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałania suszy:

a) projekty mające na celu zwiększenie naturalnej retencji (np: renaturyzacja przekształconych cieków
wodnych, obszarów zalewowych oraz obszarów wodnobłotnych);

b) kontynuacja wsparcia dla projektów z zakresu małej retencji realizowanych w perspektywie
finansowej 2007-2013,
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finansowej 2007-2013,
c) budowa lub modernizacja urządzeń wodnych – pod warunkiem zapewnienia pełnej zgodności

inwestycji z wymogami prawa UE, w tym uwzględnieniem ich w dokumentach strategicznych
spełniających wymogi Ramowej Dyrektywy wodnej (RDW) i tzw. Dyrektywy powodziowej;

2. infrastruktura w zakresie systemów selektywnego zbierania odpadów
3. instalacje do recyklingu i odzysku poszczególnych frakcji materiałowych odpadów;
4. instalacje do mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów;
5. instalacje do termicznego przekształcania odpadów komunalnych wraz z odzyskiem energii.
6. rekultywacja na cele środowiskowe zanieczyszczonych/zdegradowanych terenów;
7. rozwój miejskich terenów zieleni.



Oś priorytetowa IV. Infrastruktura drogowa dla miast
Oś priorytetowa V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce

Inwestycje drogowe:
Przewiduje się inwestycje na krajowej sieci drogowej w TEN-T dotyczące powiązania infrastruktury miejskiej z
pozamiejską siecią TEN-T (drogi krajowe w miastach będących węzłami miejskimi sieci bazowej TEN-T),
odciążenia miast od nadmiernego ruchu drogowego (obwodnice pozamiejskie na drogach krajowych i
ekspresowych, drogi krajowe w miastach na prawach powiatu), a także poprawy ich dostępności (trasy
wylotowe na drogach krajowych, odcinki dróg ekspresowych przy miastach).
Inwestycje kolejowe:
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Inwestycje kolejowe:
• modernizacja i rehabilitacja istniejących szlaków kolejowych w sieci TEN-T służących do przewozów

pasażerskich i towarowych, przy zapewnieniu pełnej zgodności prowadzonych działań z parametrami
technicznymi wymaganymi dla infrastruktury kolejowej. Dodatkowo w ograniczonym zakresie przewiduje się
również budowę wybranych krótkich odcinków linii. Nie planuje się natomiast projektów rewitalizacji linii
kolejowych.

• dofinansowanie otrzymają projekty kolei poza TEN-T oraz systemu kolejowego w miastach (koleje miejskie).
Wsparcie transportu kolejowego będzie dotyczyło połączeń do sieci TEN-T, odcinków łączących ważne
ośrodki przemysłowe i gospodarcze, a także linii stanowiących element połączeń portów morskich i
lotniczych z zapleczem gospodarczym w głębi kraju oraz połączeń platform multimodalnych. Realizacja
wybranych odcinków linii kolejowych przyczyni się do poprawy spójności terytorialnej województw i
dostępności do regionalnych ośrodków miejskich.



Oś priorytetowa VII. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego

Przewiduje się wsparcie w szczególności następujących obszarów:

1. budowa i/lub przebudowa sieci przesyłowych i dystrybucyjnych gazu ziemnego wraz
z infrastrukturą wsparcia dla systemu z wykorzystaniem technologii smart;

2. budowa i/lub przebudowa sieci przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej
z wykorzystaniem technologii smart;

3. budowa i/lub przebudowa magazynów gazu ziemnego;
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3. budowa i/lub przebudowa magazynów gazu ziemnego;
4. przebudowa możliwości regazyfikacji terminala LNG.



Oś priorytetowa VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Realizacja priorytetów :

• kompleksowe zadania związane z ochroną i udostępnieniem, w tym turystycznym, zabytków o 
znaczeniu ogólnopolskim i światowym, w tym znajdujących się na liście Światowego 
Dziedzictwa UNESCO i liście obiektów uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii.

• projekty z zakresu ochrony, zachowania i udostępnienia, w tym turystycznego, zabytkowych 
obiektów o znaczeniu ponadregionalnym, dotyczące renowacji zabytków nieruchomych wraz z 
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obiektów o znaczeniu ponadregionalnym, dotyczące renowacji zabytków nieruchomych wraz z 
otoczeniem, konserwacji zabytków ruchomych i ich digitalizacji,



Oś priorytetowa IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Realizacja priorytetów:

• wsparcie istniejących oraz utworzenie nowych szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze 
szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, 
doposażenie);

• modernizacja istniejących oraz utworzenie nowych centrów urazowych (roboty budowlane, 
doposażenie); infrastruktura transportu medycznego, włącznie z całym niezbędnym, 
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doposażenie); infrastruktura transportu medycznego, włącznie z całym niezbędnym, 
pomocniczym wyposażeniem i urządzeniami, konieczna dla zapewnienia usług ratownictwa 
medycznego przez 24 godziny na dobę/7 dni w tygodniu – przy SOR



PO Wiedza Edukacja RozwójPO Wiedza Edukacja Rozwój
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Osie priorytetowe:

1. Osoby młode na rynku pracy
2. Efektywne polityki publiczne dla rynku 

pracy, gospodarki i edukacji
3. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i 

rozwoju

37,49%14,29%

6,42%
3,50%

Osoby młode na rynku 
pracy

Szkolnictwo wyższe dla 
gospodarki i rozwoju

Efektywne polityki 
publiczne dla rynku pracy, 
gospodarki i edukacji

Innowacje społeczne i 
rozwoju

4. Innowacje społeczne i współpraca 
ponadnarodowa

5. Wsparcie dla obszaru zdrowia
6. Pomoc Techniczna 22,53%

15,77%

Innowacje społeczne i 
współpraca 
ponadnarodowa

Wsparcie dla obszaru 
zdrowia

Pomoc Techniczna



Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy

Realizacja priorytetów:

• instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego 
przez pracodawców:

• nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w 
zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, 

• wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące 
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• wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące 
zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla 
osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia 
lub doposażenia stanowiska (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem),

• instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system 
edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych 
umiejętności i kompetencji,

• kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia 
edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie 
egzaminy,



Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy

• nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na 
rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, 
m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia,

• instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej 
(uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci 
EURES):
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EURES):

• wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem 
zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub 
kwalifikacji pozwalającą na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, min. poprzez praktyki, 
staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np. Europejska i Polska 
Rama Jakości Praktyk i Staży),

• wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem z 
zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub 
wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie 
kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie,



Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Realizacja priorytetów:

• podniesienie jakości zarządzania rozwojem przedsiębiorstw - realizacja działań budujących
świadomość właścicieli i kadry zarządzającej MMŚP na temat korzyści z zarządzania rozwojem
oraz zachęcanie do podejmowania działań w powyższym zakresie, opracowanie,
przetestowanie (pilotaże) i upowszechnienie efektywnych modeli rozwoju działalności
gospodarczej (od samozatrudnienia do przedsiębiorcy-pracodawcy).

PO Wiedza Edukacja Rozwój PO Wiedza Edukacja Rozwój –– Oś IIOś II

Krajowe Programy Operacyjne Krajowe Programy Operacyjne 

gospodarczej (od samozatrudnienia do przedsiębiorcy-pracodawcy).

• rozwój i utrzymanie ogólnopolskiego Rejestru Usług Rozwojowych, w tym rozwój systemu
informatycznego RUR i jego funkcjonalności.



Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Realizacja priorytetów:

• Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym,
odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa,

• Zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich,

• Poprawa dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w
edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców,

PO Wiedza Edukacja Rozwój PO Wiedza Edukacja Rozwój –– Oś IIIOś III

Krajowe Programy Operacyjne Krajowe Programy Operacyjne 

edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców,

• Wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa
wyższego.



Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Realizacja priorytetów:

Celem interwencji będzie wykorzystanie innowacji społecznych do przetestowania i wypracowania
nowych skuteczniejszych rozwiązań problemów w obszarze m.in. zatrudnienia, integracji
społecznej, kształcenia przez całe życie oraz modernizacji funkcjonowania administracji publicznej,
w przypadku których dotychczasowe działania nie są wystarczające lub wymagają nowego
podejścia.

PO Wiedza Edukacja Rozwój PO Wiedza Edukacja Rozwój –– Oś IVOś IV

Krajowe Programy Operacyjne Krajowe Programy Operacyjne 

podejścia.

Przykładowymi typami operacji będą:
• Wstępne opracowanie, przetestowanie i upowszechnienie oraz włączenie do polityki i praktyki.
• Inkubacja nowych zalążkowych pomysłów, w tym ich rozwinięcie i opracowanie, oraz 

przetestowanie i upowszechnienie, a także podjęcie działań w zakresie włączenia do polityki i 
praktyki.



Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia

Realizacja priorytetów:

• wdrożenie i rozwój programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie wpływających
na zasoby pracy dedykowanych osobom w wieku aktywności zawodowej,

• wdrożenie działań projakościowych i rozwiązań organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia
ułatwiających dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych,

• poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunkach medycznych,

PO Wiedza Edukacja Rozwój PO Wiedza Edukacja Rozwój –– Oś VOś V

Krajowe Programy Operacyjne Krajowe Programy Operacyjne 

• poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunkach medycznych,

• rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych odpowiadających na potrzeby
epidemiologiczno-demograficzne kraju.



PO Polska CyfrowaPO Polska Cyfrowa

Krajowe Programy Operacyjne Krajowe Programy Operacyjne 

Osie priorytetowe:

1. Powszechny dostęp do szybkiego 
internetu

2. E-Administracja i otwarty rząd 46,96%

6,67%
2,65%

Powszechny dostęp do 
szybkiego internetu

E-Administracja i otwarty 
rząd

Cyfrowe kompetencje 

3. Cyfrowe kompetencje 
społeczeństwa

4. Pomoc Techniczna

43,71%
Cyfrowe kompetencje 
społeczeństwa

Pomoc techniczna



Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Realizacja priorytetów:

• wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu
o wysokich przepustowościach

• interwencja będzie polegać na wsparciu projektów w zakresie budowy, rozbudowy lub
przebudowy sieci dostępowej oraz jako uzupełnienie istniejącej infrastruktury
telekomunikacyjnej, w tym powstałej w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 – budowę,

PO Polska Cyfrowa PO Polska Cyfrowa –– Oś IOś I

Krajowe Programy Operacyjne Krajowe Programy Operacyjne 

telekomunikacyjnej, w tym powstałej w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 – budowę,
rozbudowę i przebudowę sieci szkieletowej i dystrybucyjnej zapewniającej szerokopasmowy
dostęp do internetu o parametrach co najmniej 30 Mb/s.



Oś priorytetowa II. E-Administracja i otwarty rząd

Realizacja priorytetów:

• wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych - poszerzenie zakresu spraw, które obywatele i
przedsiębiorcy mogą załatwić drogą elektroniczną. Bezpośrednio będzie się to odbywać
poprzez elektronizację nowych usług i poprawę funkcjonalności oraz e-dojrzałości istniejących
usług.

• cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej

PO Polska Cyfrowa PO Polska Cyfrowa –– Oś IIOś II

Krajowe Programy Operacyjne Krajowe Programy Operacyjne 

• cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej

• cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego

• tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora
publicznego



Oś priorytetowa III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa

Realizacja priorytetów:

• zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e-usług
publicznych - wykorzystanie lokalnych centrów aktywności do działań cyfrowej integracji i
aktywizacji, Wsparcie inicjatyw społecznych na rzecz aktywizacji cyfrowej oraz e-integracji,
Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz zwiększania znaczenia e-umiejętności oraz
upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych

PO Polska Cyfrowa PO Polska Cyfrowa –– Oś IIIOś III

Krajowe Programy Operacyjne Krajowe Programy Operacyjne 

upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych

• e–Pionier - wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych
problemów społecznych lub gospodarczych.

• kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania
technologii cyfrowych



Regionalny Program OperacyjnyRegionalny Program Operacyjny

Województwa Świętokrzyskiego 2014 Województwa Świętokrzyskiego 2014 --
2020202020202020



W liczbach

Regionalny Program Operacyjny  Regionalny Program Operacyjny  

Na realizację RPO WŚ 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę środków UE oraz
odpowiadającego im wkładu krajowego w wysokości 1 605 345 404 EUR.

Wkład środków UE w finansowanie Programu wynosi 1 364 543 593 EUR, co
stanowi 85 % ogółu środków zaangażowanych w finansowanie Programu.

Wkład środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 980 704
066 EUR, zaś 383 839 527 EUR pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu
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066 EUR, zaś 383 839 527 EUR pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.

Szacunkowy poziom wkładu krajowego wyniesie 240 801 811 EUR.



Osie priorytetowe

Regionalny Program Operacyjny Regionalny Program Operacyjny 

1. Innowacje i nauka

2. Konkurencyjna gospodarka

3. Efektywna i zielona energia

4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe

5. Nowoczesna komunikacja
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5. Nowoczesna komunikacja

6. Rozwój miast

7. Sprawne usługi publiczne

8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo

9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

10. Otwarty rynek pracy

11. Pomoc techniczna



5454

Osie priorytetowe

Regionalny Program Operacyjny Regionalny Program Operacyjny 

Program realizuje cele województwa określone w zaktualizowanej 26 października 2006 r.
Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do 2020, zgodnie z kluczowymi kierunkami
rozwoju regionu, poprzez wdrażanie projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym programu jest długofalowy, inteligentny i zrównoważony rozwój oraz wzrost
jakości życia mieszkańców województwa świętokrzyskiego poprzez wykorzystanie i
wzmocnienie potencjałów regionu i skoncentrowane niwelowanie barier rozwojowych.
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INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA:
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

INSTYTUCJA CERTYFIKUJĄCA: 
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego



Regionalny Program OperacyjnyRegionalny Program Operacyjny
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

W województwie świętokrzyskim zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT) realizowane będą w
mieście wojewódzkim i na obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie, stanowiących jeden z
kluczowych obszarów strategicznej interwencji państwa.

W ramach RPO – Świętokrzyskie 2020 ZIT realizowane będą na terenie miasta Kielce i gmin:
Chęciny, Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Sitkówka Nowiny,
Zagnańsk, Strawczyn i Chmielnik.
Dodatkowo wyznaczono obszary strategiczne – ośrodki subregionalne: Starachowice, Ostrowiec
Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna; obszar uzdrowiskowy; obszar Gór Świętokrzyskich
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Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna; obszar uzdrowiskowy; obszar Gór Świętokrzyskich

Interwencja zostanie skierowana przede wszystkim na realizację zintegrowanych działań
skierowanych na:
• wzmacnianie badań, rozwoju technologicznego oraz innowacji,
• poprawę stanu środowiska przyrodniczego na obszarze funkcjonalnym,
• wzmacnianie funkcji symbolicznych,
• rozwój zrównoważonego, sprawnego transportu,
• wspieranie efektywności energetycznej oraz promowanie strategii niskoemisyjnych,
• przywracanie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych obszarów.



Regionalny Program OperacyjnyRegionalny Program Operacyjny
Kontrakt Terytorialny dla Województwa Świętokrzyskiego

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Świętokrzyskiego to dokument, związany z celami
określonymi w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do 2020, który będzie zawierać
przedsięwzięcia inwestycyjne zgłoszone przez świętokrzyskie miasta i gminy.
Aby rozwój regionu odbywał się w sposób zrównoważony, nie można poprzestać na inwestycjach
na terenach najbardziej zurbanizowanych, dlatego Kontrakt Świętokrzyski definiuje plany
inwestycyjne mniejszych miast i obszarów wiejskich. W ramach Kontraktu zawiążą się
Partnerstwa gmin, które podejmą współpracę nad inwestycjami: kompleksowo rozwiązującymi
zdiagnozowane problemy, wzajemnie ze sobą powiązanymi i oddziaływującymi ponadlokalnie, azdiagnozowane problemy, wzajemnie ze sobą powiązanymi i oddziaływującymi ponadlokalnie, a
nie jedynie punktowe inwestycje. Fundamentem zawiązanego partnerstwa będzie
wielosektorowy charakter, który poza JST obejmie również organizacje pozarządowe i
gospodarcze.

Źródłem finansowania tych przedsięwzięć będzie RPO-Świętokrzyskie 2014-2020

Cel główny: Rozwój subregionalnych i lokalnych ośrodków miejskich oraz zrównoważony rozwój
obszarów wiejskich.



Regionalny Program OperacyjnyRegionalny Program Operacyjny
Zasady horyzontalne

1. Zrównoważony rozwój

Planowane obszary interwencji Programu dotyczące: 
– wzmocnienia potencjału i konkurencyjności regionu, w szczególności poprzez wspieranie 

sektora MŚP i działalności B+R, 
– wspierania aktywności zawodowej i postaw przedsiębiorczych, 
– podniesienia kompetencji poprzez edukację, 
– poprawy dostępności komunikacyjnej regionu – inwestycje w zakresie transportu, 
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– poprawy dostępności komunikacyjnej regionu – inwestycje w zakresie transportu, 
– promowania działań z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, w tym OZE, 
– ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania zasobami, 
– włączenia społecznego, 
– rozwoju infrastruktury społecznej. 



Regionalny Program OperacyjnyRegionalny Program Operacyjny
Zasady horyzontalne

2. Równość szans i niedyskryminacja

Poszanowanie praw jednostki niezależnie od pochodzenia etnicznego lub narodowego, religii
lub bezwyznaniowości, niepełnosprawności, wieku, płci, orientacji seksualnej, rasy czy statusu
społeczno-ekonomicznego. Oznacza to w praktyce równy i sprawiedliwy dostęp do dóbr i
usług, zapewnienie wszystkim takich samych możliwości rozwoju oraz zakaz dyskryminacji i jej
przeciwdziałanie.
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3. Równouprawnienie płci  

Zwiększenie trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu i do rozwoju ich kariery, ograniczenie
segregacji na rynku pracy, zwalczanie stereotypów związanych z płcią w dziedzinie kształcenia
i szkolenia oraz propagowanie godzenia pracy i życia osobistego kobiet i mężczyzn.



Województwo Świętokrzyskie posiada cztery główne inteligentne specjalizacje oraz trzy
horyzontalne (wspierające).

Główne inteligentne specjalizacje:

• przemysł metalowo - odlewniczy, 

• zasobooszczędne budownictwo, 

• nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze, 

turystyka zdrowotna i prozdrowotna. 

Regionalny Program OperacyjnyRegionalny Program Operacyjny

Regionalne Inteligentne Specjalizacje

• turystyka zdrowotna i prozdrowotna. 

Specjalizacje horyzontalne: 

• technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), 

• branża targowo - kongresowa, 

• zrównoważony rozwój energetyczny.



Źródła finansowania Źródła finansowania 

dla przedsiębiorcówdla przedsiębiorców



prace B+R

ochrona 
własności 

przemysłowej

Schemat kompleksowego finansowania dla MŚP

Źródła finansowania dla przedsiębiorstwŹródła finansowania dla przedsiębiorstw

ekspansja inwestycje

61

prace B+R

współpraca z 
jednostkami 
badawczymi

ekspansja 
zagraniczna

inwestycje



Schemat ideowy projektu badawczo-rozwojowego

Źródła finansowania dla przedsiębiorstwŹródła finansowania dla przedsiębiorstw

Punkt B
‘punkt docelowy’

• jakość
• niezawodność
• wydajność
• uniwersalność
• skalowalność
• bezpieczeństwo

Technologia projektowana
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bariery
ograniczenia
niepewność
wyzwania

Technologia bazowa

Punkt A
‘punkt wyjścia’

P
o

st
ę

p



PO IR - Finansowanie prac B+R – działanie 1.1.1

Poddziałanie 1.1.1 PO Inteligentny Rozwój –
tzw. Szybka Ścieżka

A. Realizacja badań przemysłowych i prac 
status

max. pomoc 
na badania 

przemysłowe

max. pomoc 
na prace 

rozwojowe

możliwość 
zwiększenia 

pomocy

Źródła finansowania dla przedsiębiorstwŹródła finansowania dla przedsiębiorstw
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A. Realizacja badań przemysłowych i prac 
rozwojowych lub tylko prac rozwojowych

B. Wpisywanie się w zakres Krajowych 
Inteligentnych Specjalizacji (KIS)

C. Wartość projektu – min. 2 mln zł
D. Nabór MŚP trwa do 31 grudnia 2015 r.

przemysłowe rozwojowe pomocy

mikro i 
małe

70 % 45 %
+ 10-15 %

średnie 60 % 35 %



PO IR - Finansowanie prac B+R – działanie 1.1.2

status
max. pomoc na prace 

rozwojowe

możliwość 
zwiększenia 

pomocy

Źródła finansowania dla przedsiębiorstwŹródła finansowania dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.1.2 PO Inteligentny Rozwój –
tzw. Demonstrator

A. Realizacja tylko prac rozwojowych
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mikro i 
małe

45 %

+ 15 %
średnie 35 %

duże 25%

A. Realizacja tylko prac rozwojowych
B. Wpisywanie się w zakres Krajowych 

Inteligentnych Specjalizacji (KIS)
C. Wartość projektu: 

– min. 5 mln zł dla MŚP
– min. 20 mln zł dla dużych

D. Nabór od grudnia 2015 r. do lutego 2016 r.



PO IR - Finansowanie prac B+R – zwiększenie intensywności pomocy o 15 pp

Źródła finansowania dla przedsiębiorstwŹródła finansowania dla przedsiębiorstw

Jeżeli wnioskodawca przewiduje szerokie rozpowszechnianie wyników projektu – na
konferencjach naukowych i technicznych, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz
bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego – możliwe jest zwiększenie poziomu
dofinansowania projektu o 15 pp względem podstawowej stawki dofinansowania dla danej
kategorii zadań – badań przemysłowych lub prac rozwojowych.

Obowiązek rozpowszechniania wyników projektu (badań przemysłowych lub prac rozwojowych)
uważa się za spełniony jeśli w okresie 3 lat od zakończenia projektu jego wyniki:
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1. zostaną zaprezentowane na co najmniej 3 konferencjach naukowych i technicznych, w 
tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej lub 

2. zostaną opublikowane w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych 
zawartych w wykazie czasopism opracowanym przez MNISW (w części A wykazu), 
zamieszczonego w dokumentacji dla Działania 1.1 PO IR na stronie internetowej IP lub 
powszechnie dostępnych bazach danych, zapewniających swobodny dostęp do 
uzyskanych wyników badań (surowych danych badawczych) lub 

3. zostaną w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego 
lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu. 



PO IR - Finansowanie prac B+R – oś I – koszty kwalifikowalne

Katalog kosztów kwalifikowalnych:
a) Wynagrodzenia (umowa o pracę lub zlecenia) pracowników badawczych i brokera technologii
b) Odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z:

a) aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących celom badawczym;
b) wiedzy technicznej i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji

uzyskanych.
Wartości niematerialne i prawne, których odpisy amortyzacyjne lub koszty korzystania są
rozliczane w projekcie, mogą zostać nabyte wyłącznie od uczelni publicznej, państwowego
instytutu badawczego, instytutu PAN lub innej jednostki naukowej.

Źródła finansowania dla przedsiębiorstwŹródła finansowania dla przedsiębiorstw
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instytutu badawczego, instytutu PAN lub innej jednostki naukowej.
c) Zakup materiałów eksploatacyjnych, sprzętu laboratoryjnego, elementów przeznaczonych do

montażu prototypów, koszty promocji projektu (do 1%), usługi doradczej audytu projektu.
d) Podwykonawstwo badawcze - podwykonawstwo części prac merytorycznych można zlecać

wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub
innej jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą
wiedzę, która podlega ocenie jakości i otrzymała co najmniej ocenę B. Zlecenie innym
podmiotom niż wymienione możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody IP. W
ramach niniejszej kategorii należą również rozliczać wszystkie umowy o dzieło.

e) Koszty ogólne rozliczane ryczałtem w wys. 17% sumy kosztów a - c



Horyzont 2020 - Finansowanie prac B+R

Źródła finansowania dla przedsiębiorstwŹródła finansowania dla przedsiębiorstw

INSTRUMENT MŚP

Faza I Faza II

opracowanie studium wykonalności 
weryfikującego wykonalność techniczną i 
ekonomiczną pomysłu, jego nowość dla 

realizacja prac B+R obejmujących budowę i 
testowanie prototypów, działania pilotażowe, 

skalowanie, miniaturyzację, projektowanie, 
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ekonomiczną pomysłu, jego nowość dla 
przemysłu; studium może się skupiać na 

ocenie ryzyka, badaniach rynku, tworzeniu 
strategii innowacji, wyszukiwania 

partnerów

skalowanie, miniaturyzację, projektowanie, 
powielanie rynkowe, mające na celu 

doprowadzić od powstania technologii/produktu 
gotowego do wprowadzenia na rynek

dofinansowanie 50k € - ryczałt dofinansowanie 70% 
dla projektów 2,5-3 mln €



PO IR - Finansowanie nawiązywania współpracy z jednostkami badawczymi

Działanie 2.3.2 PO IR
Bony na innowacje dla MŚP

Projekt polega na opracowaniu przez jednostkę naukową dla mikroprzedsiębiorcy, małego lub
średniego przedsiębiorcy nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu/usługi),
technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: do 60 000 PLN
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: do 400 000 PLN

Źródła finansowania dla przedsiębiorstwŹródła finansowania dla przedsiębiorstw
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Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: do 400 000 PLN

Poziom dofinansowania dla mikro i małych przedsiębiorstw 80%, 
dla średnich przedsiębiorstw 70%.

Nabór – od 31 sierpnia 2015 r. – 30 grudnia 2015 r.
Nabór organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
Alokacja na konkurs: 46,1 mln PLN



PO IR - Finansowanie wdrożeń B+R – Badania na rynek

Źródła finansowania dla przedsiębiorstwŹródła finansowania dla przedsiębiorstw

Działanie 3.2.1 PO IR
Badania na rynek

„Badania na rynek” finansować będą projekty dotyczące wdrożenia wyników prac badawczo-
rozwojowych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych wyrobów lub usług.

Finansowanie jedynie dla MŚP. Wysokość dofinansowania zgodna z mapą pomocy regionalnej.
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Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych 10 000 000 PLN.
Maksymalna wartość dofinansowania 20 000 000 PLN.

Nabór projektów: 31 sierpnia – 30 września 2015 r.
Nabór organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
Alokacja na konkurs: 500 mln PLN



PO IR - Finansowanie wdrożeń B+R – Kredyt na innowacje technologiczne

Źródła finansowania dla przedsiębiorstwŹródła finansowania dla przedsiębiorstw

Działanie 3.2.2 PO IR
Kredyt na innowacje technologiczne

Kredyt na innowacje technologiczne wiąże się z koniecznością zaciągnięcia kredytu, a
dofinansowanie ma formę bezzwrotnej premii na spłatę jego części. Wysokość premii
technologicznej może wynieść do 6 mln złotych.

Finansowanie jedynie dla MŚP. Wysokość dofinansowania zgodna z mapą pomocy regionalnej.
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Finansowanie jedynie dla MŚP. Wysokość dofinansowania zgodna z mapą pomocy regionalnej.

Projekty muszą polegać na zakupie lub wdrożeniu własnej technologii oraz uruchomieniu na jej
podstawie wytwarzania towarów, procesów lub usług, które będą nowe lub znacząco ulepszone w
stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium RP.

Termin naboru: 7 grudnia 2015 r. – 20 stycznia 2016 r.
Nabór organizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego
Alokacja na konkurs: 303 mln PLN



PO IR - Finansowanie ochrony własności przemysłowej

Działanie 2.3.4 PO IR
Ochrona Własności Przemysłowej

W ramach działania można uzyskać wsparcie na uzyskanie ochrony lub realizacji praw 
dotyczących:
• patentu na wynalazek,
• wzoru przemysłowego
• wzoru użytkowego

Źródła finansowania dla przedsiębiorstwŹródła finansowania dla przedsiębiorstw
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• wzoru użytkowego

Maksymalna kwota dofinansowania – 500 000 PLN
Maksymalny poziom dofinansowania 50%

Termin naboru: 22 października 2015 r. – 28 marca 2016 r.
Nabór organizowany będzie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
Alokacja na konkurs: 50 mln PLN



PO IR - Finansowanie działań promocji i ekspansji zagranicznej

Program Go Global

Program pozwala na opracowanie kompleksowej i zindywidualizowanej strategii wejścia na 
wybrane rynki światowe i jej weryfikację podczas osobistych spotkań z lokalnymi parterami 
biznesowymi oraz przedstawicielami inwestorów np. venture capital.

Maksymalna wartość dofinansowania do 150 000 PLN.

Źródła finansowania dla przedsiębiorstwŹródła finansowania dla przedsiębiorstw
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Maksymalna wartość dofinansowania do 150 000 PLN.
Maksymalny poziom dofinansowania do 85%.

Nabór w 2015 r. został zakończony. Następny planowany jest na 2016 r.



PO IiŚ - Finansowanie dla dużych przedsiębiorstw

Źródła finansowania dla przedsiębiorstwŹródła finansowania dla przedsiębiorstw

Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł
energii w przedsiębiorstwach (instrument zwrotny)

W ramach działania wspierane będą przedsięwzięcia wynikające z przeprowadzonego audytu
energetycznego przedsiębiorstwa, mające na celu poprawę efektywności energetycznej,
w tym:

1. przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie;
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1. przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie;

2. głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach;

3. zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach, poprzez
przebudowę lub wymianę na energooszczędne urządzeń i instalacji technologicznych,
oświetlenia, oraz ciągów transportowych linii produkcyjnych;

4. budowa lub przebudowa lokalnych źródeł ciepła (w tym wymiana źródła na instalację
OZE);

5. zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła
odpadowego w ramach przedsiębiorstwa.



Źródła finansowania dla Źródła finansowania dla przedsiębiorstwprzedsiębiorstw

RPO – Przedsiębiorczość

Działanie 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości 

Typy projektów:
1. wsparcie na rozwój istniejącego lub stworzenie nowego zaplecza B+R służącego działalności 

innowacyjnej przedsiębiorstw;
2. realizowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych przez przedsiębiorcę opcjonalnie z innym 

przedsiębiorcą/organizacją badawczą, do momentu stworzenia prototypu i jego pierwszej produkcji;
Każdy projekt pierwszej produkcji musi obejmować również etapy poprzedzające – prace rozwojowe, 
fazę demonstracyjną i walidację. 
3. wdrożenie w przedsiębiorstwie wyników prac B+R, ściśle związanych z profilem wykonywanej 3. wdrożenie w przedsiębiorstwie wyników prac B+R, ściśle związanych z profilem wykonywanej 

działalności. 
Wsparcie wszystkich inwestycji dotyczących infrastruktury B+R uzależnione od przedstawienia agendy 
B+R/planu prac badawczo-rozwojowych przewidzianych do prowadzenia na wspieranej infrastrukturze 
(obejmującej okres realizacji projektu i jego trwałość). 

Beneficjenci: MŚP, duże przedsiębiorstwa*
*Warunek zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności innowacyjnej oraz B+R do gospodarki,
współpracy z MŚP lub przewidywanej współpracy z MŚP, NGO i instytucjami badawczymi 

Nabór wniosków: nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 



RPO – Przedsiębiorczość

Działanie 1.3 Wsparcie świętokrzyskich Instytucji Otoczenia Biznesu w celu promocji innowacji w 
sektorze przedsiębiorstw 

Typy projektów:
Wsparcie IOB, w tym parków technologicznych w celu podniesienia zdolności tych instytucji 
promujących i wspierających innowacje w sektorze przedsiębiorczości, pod kątem stworzenia 
pakietu usług dla przedsiębiorców m.in. z zakresu:
1. zarządzania projektami, 
2. kojarzenia partnerów, 

Źródła finansowania dla Źródła finansowania dla przedsiębiorstwprzedsiębiorstw

2. kojarzenia partnerów, 
3. własności patentowej i intelektualnej, 
4. poszukiwania zewnętrznego finansowania projektów, 
5. przeprowadzenia badań, analiz w zakresie zapotrzebowania na innowacje i transfer technologii.

Beneficjenci: instytucje otoczenia biznesu 
Grupa docelowa: MŚP

Nabór wniosków: nie przewiduje się naboru w 2015 roku.



RPO – Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw 

Działanie 2.1 Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w 
regionie

Typy projektów:
Wzmocnienie jakości usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, świadczonych przez IOB,
poprzez:
1. usługi doradcze i szkoleniowe dla podmiotów zarządzających parkami przemysłowymi,

inkubatorami przedsiębiorczości i innymi instytucjami podobnym charakterze w celu poprawy i
wsparcie warunków funkcjonowania przedsiębiorstw;

Źródła finansowania dla Źródła finansowania dla przedsiębiorstwprzedsiębiorstw

wsparcie warunków funkcjonowania przedsiębiorstw;
2. sieciowanie IOB w ramach Regionalnego Systemu Innowacji;
3. usługi doradcze, szkoleniowe oraz wizyty studyjne dla IOB (benchmarking).

Beneficjenci: instytucje otoczenia biznesu
Grupa docelowa: MŚP

Nabór wniosków: nie przewiduje się naboru w 2015r.



RPO – Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw 

Typy projektów:
Działanie 2.3 Tworzenie nowych modeli biznesowych świętokrzyskich przedsiębiorstw

Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowych modeli biznesowych (za wyjątkiem
internacjonalizacji) dla firm z sektora MŚP głównie w oparciu o wdrożenie TIK.

Działanie 2.4 Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu
Promocja gospodarcza regionu (w wymiarze zarówno krajowym jak i międzynarodowym)
bezpośrednio ukierunkowana na najważniejsze branże gospodarki województwa.
Wsparcie instytucji zajmujących się promocją i świadczeniem kompleksowych informacji nt.

Źródła finansowania dla Źródła finansowania dla przedsiębiorstwprzedsiębiorstw

Wsparcie instytucji zajmujących się promocją i świadczeniem kompleksowych informacji nt.
możliwości lokowania zewnętrznych inwestycji.

Beneficjenci: m.in. instytucje otoczenia biznesu
Grupa docelowa: MŚP

Nabór wniosków: nie przewiduje się naboru w 2015r., w zakresie promocji regionu – projekty 
realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym



Źródła finansowania dla Źródła finansowania dla przedsiębiorstwprzedsiębiorstw

Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP

1. wsparcie MŚP na wczesnym etapie rozwoju (start-upy), w szczególności w obszarach regionalnych 
inteligentnych specjalizacji;

2. rozbudowa przedsiębiorstwa, prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług; 
3. dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w sposobie świadczenia usług 

za pośrednictwem zakupu zaawansowanych nowych technologii lub w wyniku wdrożenia wyników 
prac B+R;

4. wdrożenie do produkcji prototypu zrealizowanego i przetestowanego w ramach projektu wspartego 
z PI 1b.

RPO – Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw 

z PI 1b.

Dotacja dla projektów charakteryzujących się wysokim poziomem innowacyjności oraz zakładających 
znaczący wzrost zatrudnienia. Wsparcie dla pozostałych projektów sfinansowane zostanie poprzez 
instrumenty finansowe w ramach Działania 2.6.

Beneficjenci: MŚP

Nabór wniosków: opublikowanie ogłoszenia o konkursie – wrzesień 2015



RPO – Energia ze źródeł odnawialnych

Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Typy projektów:

1. wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej ze wszystkich źródeł odnawialnych
(energia wodna, wiatru, słoneczna, geotermalna, biogazu, biomasy) wraz z podłączeniem do
sieci dystrybucyjnej;

2. budowa instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw;
3. budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokiej

Źródła finansowania dla Źródła finansowania dla przedsiębiorstwprzedsiębiorstw

3. budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokiej
kogeneracji z OZE;

4. budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu w
trigeneracji z OZE.

Beneficjenci: m.in. przedsiębiorstwa  w tym. producenci rolno – spożywczy

Nabór wniosków: nie przewiduje się naboru w 2015r.



Źródła finansowania dla Źródła finansowania dla przedsiębiorstwprzedsiębiorstw

RPO – Efektywność energetyczna 

Działanie 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach

Typy projektów:
Poprawa efektywności energetycznej (z uwzględnieniem energii z OZE wykorzystywanej na potrzeby 
własne) zmniejszenie zużycia i strat wody, energii elektrycznej, energii cieplnej - w szczególności: 
1. modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie;
2. głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków; 
3. zastosowanie technologii efektywnych energetycznie; 
4. zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii 4. zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii 

produkcji i użytkowania energii; 
5. wprowadzanie systemów zarządzania energią;

Warunek konieczny: audyt energetyczny, w rozumieniu art. 8 Dyrektywy 2012/27/UE;
6. wykorzystanie surowców wtórnych w procesie produkcyjnym, w wyniku czego podniesiona 

zostanie efektywność energetyczna i kosztowa przemysłu i usług w regionie.

Beneficjenci: MŚP

Nabór wniosków: nie przewiduje się naboru w 2015r.



RPO – Strategie niskoemisyjne

Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej
Działanie 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważonej mobilności miejskiej

Typy projektów:
1. modernizacja oświetlenia ulicznego (ulic placów, terenów publicznych) na energooszczędne;
2. budowa lub modernizacja sieci ciepłowniczej;
3. wymiana źródeł ciepła;
4. mikrokogeneracja;
5. działania informacyjno-promocyjne dotyczące np. oszczędności energii;
6. kampanie promujące: budownictwo zeroemisyjne, inwestycje w zakresie budownictwa

Źródła finansowania dla Źródła finansowania dla przedsiębiorstwprzedsiębiorstw

6. kampanie promujące: budownictwo zeroemisyjne, inwestycje w zakresie budownictwa
pasywnego;

7. budowa, przebudowa uzupełniającej do poziomu krajowego infrastruktury transportu
publicznego m.in. parkingi Park&Ride, Bike&Ride, zintegrowane centra przesiadkowe,
infrastruktura dworcowa, wspólny bilet, inteligentne systemy transportowe, ścieżki rowerowe,
publiczne wypożyczalnie rowerów, przebudowa infrastruktury miejskiej (np. budowa buspasów,
przebudowa skrzyżowań);

8. inwestycje dotyczące ekologicznego transportu publicznego.

Beneficjenci: m.in. przedsiębiorstwa świadczące usługi publiczne

Nabór wniosków: nie przewiduje się naboru w 2015r, ZIT KOF –tryb pozakonkursowy



RPO – Gospodarka wodno-ściekowa

Działanie 4.3 Gospodarka wodno - ściekowa

Typy projektów:

1. kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej, w tym wyposażenie aglomeracji w
odpowiednie systemy odbioru ścieków komunalnych, budowa oczyszczalni ścieków bądź
poprawa parametrów już istniejących oczyszczalni, oraz budowa i rozbudowa systemów
zaopatrzenia w wodę wyłącznie jako projekty kompleksowe dot. infrastruktury służącej
oczyszczaniu ścieków;

Źródła finansowania dla Źródła finansowania dla przedsiębiorstwprzedsiębiorstw

oczyszczaniu ścieków;

2. budowa instalacji do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych.

Beneficjenci: m.in. przedsiębiorstwa

Nabór wniosków: nie przewiduje się naboru w 2015r.



RPO – Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

Typy projektów:

1. zachowanie i zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego i obiektów zabytkowych (w
tym: konserwacja, renowacja, rewaloryzacja oraz zabezpieczenie tych obiektów przed
zagrożeniami wraz z zagospodarowaniem ich otoczenia oraz wyposażeniem) wraz z
dostosowaniem do funkcji turystycznych lub prowadzenia działalności kulturalnej, w tym
działalności gospodarczej;

Źródła finansowania dla Źródła finansowania dla przedsiębiorstwprzedsiębiorstw

działalności gospodarczej;
2. rozwój zasobów kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i kulturowego, w tym rozbudowa,

przebudowa i wyposażenie obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej oraz
zagospodarowanie ich otoczenia wraz z dostosowaniem tych obiektów do prowadzenia
działalności kulturalnej, w tym działalności gospodarczej;

3. zakup wyposażenia oraz konserwacji muzealiów, materiałów archiwalnych, starodruków itp.;
4. promocja dziedzictwa kulturowego regionu wraz z tworzeniem i promocją produktów

tradycyjnych i regionalnych oraz kompleksowych produktów turystycznych (w tym tworzenie
szlaków kulturowych). Działania informacyjno-promocyjne będą wspierane jedynie jako
element szerszego działania w ramach projektu;

5. organizacja wydarzeń kulturalnych.



RPO – Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

Beneficjenci: przedsiębiorcy, ROT i lokalne organizacje turystyczne

Nabór wniosków:
• w ramach obszaru całego województwa – grudzień 2015r.
•Obszar gór świętokrzyskich – październik 2015r.

Źródła finansowania dla Źródła finansowania dla przedsiębiorstwprzedsiębiorstw

•Obszar gór świętokrzyskich – październik 2015r.
•Obszar uzdrowiskowy – listopad 2015r.



RPO – Infrastruktura społeczna

Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich 

Typy projektów:
1. przebudowa, adaptacji zdegradowanych budynków, obiektów, terenów i przestrzeni w celu 

przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, 
kulturalnych lub rekreacyjnych;
Warunek: dostosowanie infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób z niepełno sprawnościami. 

2. działania z zakresu kultury, umożliwiające mieszkańcom zdegradowanych obszarów lepszy dostęp 
do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych. Efekt: zwiększenie potencjału turystycznego. 

Źródła finansowania dla Źródła finansowania dla przedsiębiorstwprzedsiębiorstw

do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych. Efekt: zwiększenie potencjału turystycznego. 
Wysokość wsparcia dla projektów z zakresu kultury w ramach przedmiotowego priorytetu 
inwestycyjnego nie może przekraczać 2 mln euro kosztów kwalifikowanych. 

Finansowanie dróg lokalnych pod warunkiem, rewitalizacji oraz rewitalizacji obszarów miejskich i 
obszarów funkcjonalnych miast. Inwestycje muszą być częścią Lokalnych Planów/Programów 
rewitalizacji oraz stanowić mniejszość wydatków w danym projekcie.

Beneficjenci: m.in. przedsiębiorcy

Nabór wniosków: nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 



RPO – Rozwój
Działanie 7.2 Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla 
określonych obszarów

Typy projektów:

Wsparcie dla terenów, które tracą swój dotychczasowy charakter społeczno-gospodarczy czy też nie
był on wystarczająco wykorzystany i dlatego konieczne jest nadanie im nowych funkcji,
gwarantujących pobudzenie gospodarcze tych obszarów oraz tworzących sprzyjające warunki do
wykreowania nowych miejsc pracy

Źródła finansowania dla Źródła finansowania dla przedsiębiorstwprzedsiębiorstw

Wsparcie dotyczyć będzie działań inwestycyjnych oraz promocyjno-informacyjnych.
Warunkiem przyjęcia projektu do realizacji będzie spełnienie kryteriów mówiących o wpływie
inwestycji na wzrost zatrudnienia i przedsiębiorczość.

Beneficjenci: m.in. przedsiębiorstwa

Nabór wniosków: nie przewiduje się naboru w 2015r.



Źródła finansowania dla Źródła finansowania dla przedsiębiorstwprzedsiębiorstw

RPO – Konkurencyjność MŚP

Działanie 8.5 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MŚP
Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych 

Typy projektów:
Wspieranie podnoszenia, zmiany lub nabywania nowych umiejętności, kwalifikacji oraz kompetencji 
osób dorosłych poprzez udział w edukacji formalnej i pozaformalej, w zakresie: 
1. kwalifikacyjnych kursów zawodowych (zakończonych egzaminem potwierdzającym uzyskane 

kwalifikacje w zawodzie);
2. kursów umiejętności zawodowych (zakończonych zaliczeniem zgodnie z prawodawstwem 2. kursów umiejętności zawodowych (zakończonych zaliczeniem zgodnie z prawodawstwem 

krajowym, dotyczącym kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych);
3. kursów/szkoleń które prowadzą do nabycia konkretnych umiejętności (możliwych do realizacji we 

współpracy z pracodawcami).

Beneficjenci: m.in. pracodawcy/przedsiębiorcy

Nabór wniosków: nie przewiduje się naboru w 2015r.



RPO – Rozwój przedsiębiorczości

Działanie 10.4.1 Rozwój przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i 
bezzwrotnych 
Działanie 10.4.2 Rozwój przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i 
bezzwrotnych - ZIT

Typy projektów:
• Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i 
bezzwrotnych, m.in.: 
1. bezzwrotne wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, dla osób bezrobotnych, 

Źródła finansowania dla Źródła finansowania dla przedsiębiorstwprzedsiębiorstw

1. bezzwrotne wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, dla osób bezrobotnych, 
poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji 
na rynku pracy;

2. wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, jako 
element uzupełniający.

Beneficjenci: instytucje otoczenia biznesu
Grupa docelowa: osoby bezrobotne, osoby odchodzące z rolnictwa 

Nabór wniosków: 07.09.2015 - 30.09.2015 – bezzwrotne wsparcie
W ramach ZIT – nie przewiduje się naboru w 2015r. 



RPO – Rozwój przedsiębiorczości

Działanie 10.5 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

Typy projektów:
Wspieranie procesów adaptacyjnych w przedsiębiorstwach poprzez usługi dostępne w Rejestrze 
Usług Rozwojowych (RUR), w tym: 

1. usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw obejmujące np. doradztwo biznesowe, mentoring, 
asystę w prowadzeniu działalności gospodarczej;

2. usługi rozwojowe dla pracowników wspierające rozwój i dostosowywanie kwalifikacji i 
kompetencji, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstwa (np. ogólne i 
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kompetencji, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstwa (np. ogólne i 
specjalistyczne szkolenia). 

Beneficjenci: Operator PSF mogą być wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie 
dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów 
odrębnych). 
Grupa docelowa: MŚP, pracownicy

Nabór wniosków: opublikowanie ogłoszenia o konkursie – IV kwartał 2015
z wyłączeniem miast Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko – Kamienna oraz Starachowice 



PRZEDSIĘBIORSTWO
ZATRUDNIENIE

LUB

ROCZNY OBRÓT CAŁKOWITY BILANS 
ROCZNY

mikro- <10 pracowników ≤ 2 mln EUR ≤ 2 mln EUR

małe < 50 pracowników ≤ 10 mln EUR ≤ 10 mln EUR

średnie < 250 pracowników ≤ 50 mln EUR ≤ 43 mln EUR

Źródła finansowania dla przedsiębiorstwŹródła finansowania dla przedsiębiorstw
Kwalifikowalność beneficjentów – status MSP
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średnie < 250 pracowników ≤ 50 mln EUR ≤ 43 mln EUR

Zmiana statusu
Jeżeli w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych dane przedsiębiorstwo stwierdza, że w skali rocznej
przekroczyło pułapy zatrudnienia lub pułapy finansowe lub spadło poniżej tych pułapów,
uzyskanie lub utrata statusu średniego, małego lub mikroprzedsiębiorstwa następuje tylko
wówczas, gdy zjawisko to powtórzy się w ciągu dwóch kolejnych okresów obrachunkowych.



PRZEDSIĘBIORSTWA

NIEZALEŻNE PARTNERSKIE ZALEŻNE

< 25% udziałów > 25 %; < 50% udziałów > 50% udziałów

WYJĄTKI:

Źródła finansowania dla przedsiębiorstwŹródła finansowania dla przedsiębiorstw
Kwalifikowalnosć Beneficjentów – status MSP
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WYJĄTKI:

Przedsiębiorstwo może zostać zakwalifikowane jako niezależne pomimo przekroczenia progu 25%
(ale mniej niż 50%) kapitału lub głosów jeżeli ich posiadaczem są:

• publiczne korporacje inwestycyjne, spółki kapitałowe podwyższonego ryzyka, osoby fizyczne
lub grupy osób prowadzące regularną działalność inwestycyjną podwyższonego ryzyka, które
inwestują kapitał własny w przedsiębiorstwa nienotowane na giełdzie, tzw. anioły biznesu
(„business angels”);

• inwestorzy instytucjonalni łącznie z regionalnymi funduszami rozwoju;



Zgodnie z definicją przedsiębiorstwo nie może być uznane za małe lub średnie przedsiębiorstwo,
jeżeli 25% lub więcej jego kapitału lub głosów jest kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio,
łącznie lub indywidualnie, przez jeden lub kilka podmiotów publicznych.

Postanowienie to można uzasadnić w sposób następujący - z faktu, że przedsiębiorstwo jest
własnością państwową, mogą wynikać dla niego określone korzyści, zwłaszcza finansowe, które
dają mu przewagę nad innymi przedsiębiorstwami, finansowanymi przez kapitał prywatny.

Źródła finansowania dla przedsiębiorstwŹródła finansowania dla przedsiębiorstw
Kwalifikowalnosć Beneficjentów – podmioty publiczne

dają mu przewagę nad innymi przedsiębiorstwami, finansowanymi przez kapitał prywatny.

Ponadto w podmiotach publicznych często nie jest możliwe ustalenie liczby osób zatrudnionych i
obliczenie danych finansowych.

WYJĄTEK:

• samorządy lokalne z rocznym budżetem nieprzekraczającym 10 milionów EUR oraz liczbą
mieszkańców poniżej 5 000 – mogą posiadać 25% udziałów, ale nie więcej niż 50%

• uniwersytety lub niedochodowe ośrodki badawcze;
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Źródła finansowania dla przedsiębiorstwŹródła finansowania dla przedsiębiorstw
Duże przedsiębiorstwa – efektywna współpraca z MSP

MŚP 1Z uwagi na ograniczenia w 
finansowaniu dla dużych 
przedsiębiorstw zaleca się 
wykorzystywanie mechanizmów 
efektywnej współpracy z MSP.
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Duże 
przedsiębiorstwo

MŚP 2MŚP 3

Stosowanie tych mechanizmów 
zazwyczaj uzależnione jest od 
zmiennych uwarunkowań i 
wymaga indywidualnego 
podejścia.



• Przedsiębiorstwo A posiada 33% udziałów 
w przedsiębiorstwie C i 49% udziałów 
przedsiębiorstwie D

• Przedsiębiorstwo B posiada 25% udziałów 
w przedsiębiorstwie A

• Aby obliczyć liczbę osób zatrudnionych i 
dane finansowe przedsiębiorstwa A 

Źródła finansowania dla przedsiębiorstwŹródła finansowania dla przedsiębiorstw
Badanie wielkości przedsiębiorstwa – przedsiębiorstwa partnerskie
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dane finansowe przedsiębiorstwa A 
dodajemy odpowiednie procenty danych 
dla B, C i D do łącznych danych 
przedsiębiorstwa A

WYNIK BADANIA

= 100% A + 25% B + 33% C + 49% D



• Przedsiębiorstwo A posiada 51% udziałów 
w przedsiębiorstwie C i 100% udziałów w 
przedsiębiorstwie D

• Przedsiębiorstwo B posiada 60% udziałów 
w przedsiębiorstwie A

• W związku z tym, że w każdym przypadku 
udział wynosi powyżej 50%, przy obliczaniu 

Źródła finansowania dla przedsiębiorstwŹródła finansowania dla przedsiębiorstw
Badanie wielkości przedsiębiorstwa – przedsiębiorstwa zależne

udział wynosi powyżej 50%, przy obliczaniu 
liczby zatrudnionych i pułapów finansowych 
Przedsiębiorstwa A należy wziąć 100% 
danych każdego z czterech przedsiębiorstw, 
o których mowa.

WYNIK BADANIA

= 100% A + 100% B + 100% C + 100% D
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Zmiany wprowadzone nowymi zasadami udzielania pomocy de minimis:

• brak konieczności badania sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy;

• dopuszczenie pomocy de minimis dla sektora węglowego;

• wprowadzenie definicji pojęcia jednego przedsiębiorstwa (tzw. pojedynczego organizmu
gospodarczego)

Pod pojęciem „jednego przedsiębiorstwa” należy rozumieć wszystkie jednostki gospodarcze,
które są ze sobą powiązane co najmniej jednym z następujących:

� jedna jednostka gospodarcza ma w drugiej jednostce gospodarczej większość praw głosu

Źródła finansowania dla przedsiębiorstwŹródła finansowania dla przedsiębiorstw
Zmiany w przyznawaniu pomocy de minimis

� jedna jednostka gospodarcza ma w drugiej jednostce gospodarczej większość praw głosu
akcjonariuszy, wspólników lub członków

� jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu
administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innej jednostki gospodarczej

� jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną jednostkę
gospodarczą zgodnie z umową zawartą z tym podmiotem lub postanowieniami w jego akcie
założycielskim lub umowie spółki

� jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub udziałowcem innej jednostki
gospodarczej, samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami
lub udziałowcami tego podmiotu, większość praw głosu akcjonariuszy lub udziałowców tej
jednostki
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Źródła finansowania 
dla jednostek naukowych



Publiczne nakłady na B+R w Polsce znajdują się na poziomie średnim dla całej UE. W Polsce
funkcjonuje wiele jednostek naukowych o znaczącym potencjale badawczym, prowadzone są
prace B+R dotyczące większości obszarów nauki. Niektóre z polskich jednostek naukowych
posiadają wysoką, ugruntowaną pozycję na arenie międzynarodowej.

Poziom współpracy przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi w Polsce jest niezadowalający.
W latach 2010-2012 zaledwie 5,7% przedsiębiorstw przemysłowych oraz 3,4%

Źródła finansowania dla Źródła finansowania dla jednostek naukowychjednostek naukowych
Diagnoza

W latach 2010-2012 zaledwie 5,7% przedsiębiorstw przemysłowych oraz 3,4%
przedsiębiorstw z sektora usług podejmowało współpracę w zakresie działalności
innowacyjnej z jednostkami naukowymi.



Do czynników, które wpływają na niedostateczną współpracę na linii nauka - biznes
leżących po stronie przedsiębiorstw należy zaliczyć:
• niską aktywność innowacyjną,
• ograniczone zasoby kapitałowe MSP,
• słabo rozwinięty rynek funduszy venture capital,
• brak zaufania do partnera naukowego, brak skłonności do współpracy.

Natomiast po stronie nauki czynnikami wpływającymi na niedostateczną współpracę z

Źródła finansowania dla Źródła finansowania dla jednostek naukowychjednostek naukowych
Diagnoza

Natomiast po stronie nauki czynnikami wpływającymi na niedostateczną współpracę z
przedsiębiorcami są:
• niedopasowanie oferty jednostek naukowych do potrzeb przedsiębiorców,
• niedostateczna aktywność informacyjno-promocyjna jednostek naukowych,
• wysoki koszt usług,
• niska efektywność ośrodków transferu technologii,
• zbyt duże przeszkody biurokratyczne na uczelniach.



Dzięki inwestycjom podjętym w latach 2007-2013 poprawie uległy warunki infrastrukturalne
w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Jednocześnie dotychczas
obserwowane trendy i procesy wskazują, że wciąż dużym wyzwaniem jest silniejsze
powiązanie sektora nauki z gospodarką. Świadczy o tym niewielka (choć wzrastająca w
ostatnich latach) skala projektów podejmowanych wspólnie przez jednostki naukowe i
przedsiębiorstwa. Prowadzenie efektywnej współpracy uwarunkowane jest potencjałem i
ofertą sektora nauki, jak i możliwością komercyjnego wykorzystania efektów prac
naukowców przez przedsiębiorstwa.

Źródła finansowania dla Źródła finansowania dla jednostek naukowychjednostek naukowych
Wnioski na NPF 2014 - 2020

naukowców przez przedsiębiorstwa.

Wsparcie kierowane jest wyłącznie na obszary określone jako inteligentne specjalizacje oraz
potencjalne nowe specjalizacje co w przypadku pozytywnych rezultatów może prowadzić do
aktualizacji KIS.



Oś priorytetowa IV. Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego

Udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i zwiększanie zdolności do osiągania
doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji co ma
doprowadzić do zwiększonego poziomu rynkowego wykorzystania wyników badań
naukowych.

Wsparcie realizowane w ramach IV osi POIR jest skoncentrowane na projektach badawczo-

Źródła finansowania dla Źródła finansowania dla jednostek naukowychjednostek naukowych
PO IR – Finansowanie infrastruktury i działalności B+R

Wsparcie realizowane w ramach IV osi POIR jest skoncentrowane na projektach badawczo-
rozwojowych prowadzonych przez jednostki naukowe, przedsiębiorstwa oraz konsorcja
tych podmiotów. Projekty te mają na celu zwiększenie zasobów wiedzy w obszarach
jednocześnie uznanych za priorytetowe dla rozwoju polskiej nauki oraz istotnych dla
polskiej gospodarki.



Źródła finansowania dla Źródła finansowania dla jednostek naukowychjednostek naukowych
PO IR – Finansowanie działalności B+R

Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe:

1. Poddziałanie 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki: 
wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych o tematyce 
określonej w programie strategicznym realizowane przez konsorcja z udziałem 
przedsiębiorców, w których liderem będzie przedsiębiorca

2. Poddziałanie 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze:
projekty obejmujące badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe 
realizowane przez konsorcja złożone z jednostek naukowych i przedsiębiorców, realizowane przez konsorcja złożone z jednostek naukowych i przedsiębiorców, 
liderem konsorcjum powinien być podmiot mający siedzibę w regionie (lub w 
jednym z regionów), który zgłosił agendę

3. Poddziałanie 4.1.3 Programy badawcze wirtualnych instytutów: 
projekty Wirtualnych Instytutów Badawczych ukierunkowane na wprowadzanie 
międzynarodowych standardów zarządzania badaniami i własnością intelektualną 
oraz na komercjalizację wyników prac B+R

4. Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne: 
projekty aplikacyjne(projekty obejmujące badania przemysłowe lub 
eksperymentalne prace rozwojowe realizowane przez konsorcja)



Źródła finansowania dla Źródła finansowania dla jednostek naukowychjednostek naukowych
PO IR – Finansowanie infrastruktury B+R

Działanie 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauk:

Wybrane projekty dużej, strategicznej infrastruktury badawczej o charakterze
ogólnokrajowym lub międzynarodowym, znajdujące się na Polskiej Mapie Drogowej
Infrastruktury Badawczej (PMDIB).



Poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł 
administracyjnych i zasobów nauki

Typy projektów:
1. cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych
2. cyfrowe udostępnienie zasobów nauki

Wspierane projekty powinny charakteryzować się systemowym podejściem do cyfrowego 
udostępniania zasobów, uwzględniającym:

Źródła finansowania dla Źródła finansowania dla jednostek naukowychjednostek naukowych
PO PC – Finansowanie digitalizacji zasobów wiedzy
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udostępniania zasobów, uwzględniającym:
• wymiar sprzętowy i technologiczny: tworzenie repozytoriów oraz innych rozwiązań TIK 

służących udostępnieniu i wykorzystaniu ISP;
• wymiar treściowy: udostępnianie i przygotowywanie do udostępnienia ISP;
• wymiar kompetencyjny: obejmujący podnoszenie kompetencji osób zaangażowanych 

zarówno w udostępnianie (po stronie administracji) jak i ponowne wykorzystanie (po stronie 
podmiotów komercyjnych oraz organizacji pozarządowych) ISP, a także budowanie 
świadomości na temat znaczenia ponownego wykorzystania ISP jako działania 
prorozwojowego.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 4 000 000 PLN.



RPO – Rozwój sfery B+R

Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R

Typy projektów:
Wsparcie infrastruktury badawczej: laboratoria, sprzęt do prac B+R
(uzgodnionej w trakcie negocjacji Kontraktu Terytorialnego i zgodnie z regionalnymi inteligentnymi 
specjalizacjami). 

Warunek:
1. zgodność zakresu tematycznego projektów z inteligentnymi specjalizacjami województwa;
2. uzasadnienie wykorzystania powstałej infrastruktury B+R przez sektor biznesu w celach 

Źródła finansowania dla Źródła finansowania dla jednostek naukowychjednostek naukowych

2. uzasadnienie wykorzystania powstałej infrastruktury B+R przez sektor biznesu w celach 
komercyjnych;

3. dokonanie analizy ekonomiczno-finansowej zawierającej opis przyszłego użycia infrastruktury.

W umowie o dofinansowanie uwzględniony zostanie wskaźnik dotyczący wzrostu udziału z 
przychodów z usług na bazie powstałej infrastruktury B+R. 

Beneficjenci: jednostki naukowe, instytucje sfery B+R i organizacje (sieci, konsorcja) sfery B+R, 
ośrodki innowacji, uczelnie. 

Nabór wniosków: nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 



RPO – Energia ze źródeł odnawialnych

Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Typy projektów:

1. wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej ze wszystkich źródeł odnawialnych
(energia wodna, wiatru, słoneczna, geotermalna, biogazu, biomasy) wraz z podłączeniem do
sieci dystrybucyjnej;

2. budowa instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw;
3. budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokiej

Źródła finansowania dla Źródła finansowania dla jednostek naukowychjednostek naukowych

3. budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokiej
kogeneracji z OZE;

4. budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu w
trigeneracji z OZE.

Beneficjenci: m.in. uczelnie 

Nabór wniosków: nie przewiduje się naboru w 2015r.



RPO – Efektywność energetyczna

Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii 
w sektorze publicznym i mieszkaniowym
Działanie 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF

Typy projektów:
Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych
budynków mieszkalnych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne w oparciu
o wyniki przeprowadzonego audytu energetycznego bądź innych dokumentów wymaganych
przepisami prawa.

Źródła finansowania dla Źródła finansowania dla jednostek naukowychjednostek naukowych

Planuje się dofinansować inwestycje w zakresie związanym m.in. z:
1. ociepleniem obiektu,
2. wymianą okien, drzwi zewnętrznych, oraz oświetlenia na energooszczędne,
3. przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła lub
podłączeniem do sieci ciepłowniczej), systemów wentylacji i klimatyzacji oraz systemów wodno-
kanalizacyjnych,
4. instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
5. instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE,



RPO – Efektywność energetyczna

6. instalowaniem urządzeń energooszczędnych najnowszej generacji ,
7. izolacja pokrycia dachowego,
8. instalacją systemów inteligentnego zarządzania energią,
9. przeprowadzeniem audytu energetycznego jako elementu koniecznego do realizacji projektu,
10. mikrokogeneracją.

Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii 
w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Źródła finansowania dla Źródła finansowania dla jednostek naukowychjednostek naukowych

w sektorze publicznym i mieszkaniowym
Działanie 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF

Beneficjenci: m.in. uczelnie

Nabór wniosków: 
Działanie 3.3 nie przewiduje się naboru w 2015r. – tryb konkursowy
Działanie 6.1– projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym



RPO – Strategie niskoemisyjne

Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej
Działanie 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważonej mobilności miejskiej

Typy projektów:
1. modernizacja oświetlenia ulicznego (ulic placów, terenów publicznych) na energooszczędne;
2. budowa lub modernizacja sieci ciepłowniczej;
3. wymiana źródeł ciepła;
4. mikrokogeneracja;
5. działania informacyjno-promocyjne dotyczące np. oszczędności energii;
6. kampanie promujące: budownictwo zeroemisyjne, inwestycje w zakresie budownictwa

Źródła finansowania dla Źródła finansowania dla jednostek naukowychjednostek naukowych

6. kampanie promujące: budownictwo zeroemisyjne, inwestycje w zakresie budownictwa
pasywnego;

7. budowa, przebudowa uzupełniającej do poziomu krajowego infrastruktury transportu
publicznego m.in. parkingi Park&Ride, Bike&Ride, zintegrowane centra przesiadkowe,
infrastruktura dworcowa, wspólny bilet, inteligentne systemy transportowe, ścieżki rowerowe,
publiczne wypożyczalnie rowerów, przebudowa infrastruktury miejskiej (np. budowa buspasów,
przebudowa skrzyżowań);

8. inwestycje dotyczące ekologicznego transportu publicznego.

Beneficjenci: m.in. uczelnie

Nabór wniosków: nie przewiduje się naboru w 2015r, ZIT KOF –tryb pozakonkursowy



RPO – Środowisko

Działanie 4.5 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo
Działanie 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo – ZIT KOF

Typy projektów:
1. podnoszenie standardu ochrony oraz poprawiania bazy technicznej i wyposażenia parków

krajobrazowych, rezerwatów przyrody, obszarów Natura 2000 oraz obszarów chronionego
krajobrazu wraz z opracowaniem planów ochrony lub planów zadań ochronnych tych obszarów
oraz inwentaryzacji obszarów chronionego krajobrazu;

2. ochrona różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki

Źródła finansowania dla Źródła finansowania dla jednostek naukowychjednostek naukowych

2. ochrona różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki
rodzime np. banki genowe, parki miejskie, ogrody botaniczne, ekoparki, służące rozwojowi
zielonej infrastruktury (np. ogrody deszczowe w miastach, parki miejskie, korytarze ekologiczne,
zielone bariery akustyczne);

3. zarządzanie i ochrona krajobrazu (m.in. inwentaryzacja przyrodnicza obszarów;

4. chronionych i inna dokumentacja) polegająca na budowie i rozbudowie niezbędnej
infrastruktury związanej z ochroną, przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i
gatunków;



RPO – Środowisko

Działanie 4.5 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo
Działanie 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo – ZIT KOF

5. budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie ośrodków prowadzących działalność w
zakresie edukacji ekologicznej (m.in. w parkach krajobrazowych);

6. inwestycje mające na celu ograniczanie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary
cenne przyrodniczo oraz służące edukacji i promowaniu form ochrony przyrody (m.in.:
infrastruktura dla ruchu rowerowego, ścieżki edukacyjne).

Źródła finansowania dla Źródła finansowania dla jednostek naukowychjednostek naukowych

infrastruktura dla ruchu rowerowego, ścieżki edukacyjne).

Beneficjenci: jednostki naukowe, uczelnie, osoby prawne zajmujące się ochroną przyrody

Nabór wniosków:
• w ramach obszaru całego województwa – grudzień 2015r.
• obszar Gór Świętokrzyskich – październik 2015r.
• obszar uzdrowiskowy – listopad 2015r.
• ZIT KOF – projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym



RPO – E-usługi publiczne

Działanie 7.1 Rozwój e-społeczeństwa

Typy projektów:
1. wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych szczebla regionalnego/lokalnego w tym 

aplikacji, repozytoriów cyfrowych i systemów bazodanowych, interoperacyjnych z 
funkcjonującymi systemami projektów z zakresu e-administracji, e-zdrowia, e-kultury, systemów 
informacji przestrzennej;

2. wsparcie aktualizacji i rozwoju zasobów danych przestrzennych dla potrzeb lepszego 
wykorzystania usług systemów informacji przestrzennej (w tym wsparcie geodezji w zakresie baz 

Źródła finansowania dla Źródła finansowania dla jednostek naukowychjednostek naukowych

wykorzystania usług systemów informacji przestrzennej (w tym wsparcie geodezji w zakresie baz 
danych stanowiących podstawę informacji przestrzennych);

3. wsparcie digitalizacji zasobów m.in. kulturowych, archiwalnych, naukowych będących w 
posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/lokalnego, a także zapewnienie powszechnego, 
otwartego dostępu w postaci cyfrowej do tych zasobów (w tym wsparcie cyfryzacji i digitalizacji 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – w zakresie projektów o zasięgu 
regionalnym/lokalnym celem zapewnienia łatwiejszego dostępu do postaci cyfrowej do tych 
zasobów);



RPO – E-usługi publiczne

Działanie 7.1 Rozwój e-społeczeństwa

4. rozwój infrastruktury informatycznej, służących poprawie efektywności zarządzania oraz 
upowszechnianiu komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych (np. podpis elektroniczny, 
elektroniczny obieg dokumentów, elektroniczne zarządzanie dokumentacją itp.). 

Beneficjenci: m.in. uczelnie

Źródła finansowania dla Źródła finansowania dla jednostek naukowychjednostek naukowych

Beneficjenci: m.in. uczelnie

Nabór wniosków: nie przewiduje się naboru w 2015r.



Źródła finansowania 
dla sektora ochrony zdrowia



Oś priorytetowa IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego

1. Wsparcie istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem
stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie). W przypadku,
kiedy w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności SOR niezbędne jest przeprowadzenie prac w
zakresie budowy/remontu całodobowego lądowiska lub lotniska dla śmigłowców, prace te
muszą zostać ujęte w zakresie rzeczowym projektu dotyczącego wsparcia istniejącego SOR.

Źródła finansowania dla Źródła finansowania dla sektora ochrony zdrowiasektora ochrony zdrowia
PO IiS – Finansowanie infrastruktury ochrony zdrowia

muszą zostać ujęte w zakresie rzeczowym projektu dotyczącego wsparcia istniejącego SOR.
Dotyczy SOR wpisanych do WPDSPRM jako istniejące. (tryb konkursowy)

2. Utworzenie nowych szpitalnych oddziałów ratunkowych powstałych od podstaw lub na bazie
istniejących izb przyjęć ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej
terapii (roboty budowlane, doposażenie). W przypadku, kiedy w celu osiągnięcia pełnej
funkcjonalności SOR niezbędne jest przeprowadzenie prac w zakresie budowy/remontu
całodobowego lądowiska lub lotniska dla śmigłowców, prace te muszą zostać ujęte w zakresie
rzeczowym projektu dotyczącego utworzenia SOR. Dotyczy SOR wpisanych do WPDSPRM
jako planowane.
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Oś priorytetowa IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego

3. Modernizacja istniejących centrów urazowych (roboty budowlane, doposażenie). W
przypadku, kiedy w celu modernizacji centrum urazowego niezbędne są prace w zakresie
szpitalnego oddziału ratunkowego i/lub budowy/remontu całodobowego lądowiska lub
lotniska dla śmigłowców, prace te muszą zostać ujęte w zakresie rzeczowym projektu
dotyczącego modernizacji centrum urazowego. Dotyczy CU wpisanych do WPDSPRM jako

Źródła finansowania dla Źródła finansowania dla sektora ochrony zdrowiasektora ochrony zdrowia
PO IiS – Finansowanie infrastruktury ochrony zdrowia

dotyczącego modernizacji centrum urazowego. Dotyczy CU wpisanych do WPDSPRM jako
istniejące.

4. Utworzenie nowych centrów urazowych (roboty budowlane, doposażenie). W przypadku,
kiedy w celu utworzenia centrum urazowego niezbędne są prace dotyczące szpitalnego
oddziału ratunkowego i/lub budowy/remontu całodobowego lądowiska lub lotniska dla
śmigłowców, prace te muszą zostać ujęte w zakresie rzeczowym projektu dotyczącego
utworzenia centrum urazowego. Dotyczy CU wpisanych do WPDSPRM jako planowane.
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Oś priorytetowa IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego

5. Budowa lub remont całodobowych lotnisk lub lądowisk dla śmigłowców przy jednostkach
organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
niezbędnych dla ratownictwa medycznego (roboty budowlane, doposażenie). Dotyczy
jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego ujętych w WPDSPRM. (tryb

Źródła finansowania dla Źródła finansowania dla sektora ochrony zdrowiasektora ochrony zdrowia
PO IiS – Finansowanie infrastruktury ochrony zdrowia
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zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego ujętych w WPDSPRM. (tryb
konkursowy)

6. Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (roboty budowlane, doposażenie) oraz
wyposażenia śmigłowców ratowniczych w sprzęt umożliwiający loty w trudnych warunkach
atmosferycznych i w nocy. Dotyczy baz SP ZOZ LPR ujętych w WPDSPRM. Do wsparcia ze
środków POIŚ nie kwalifikuje się zakup karetek pogotowia i helikopterów.



Oś priorytetowa IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego

Typy beneficjentów:

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (forma 
prawna – kod 146)

2. Podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego, 

Źródła finansowania dla Źródła finansowania dla sektora ochrony zdrowiasektora ochrony zdrowia
PO IiS – Finansowanie infrastruktury ochrony zdrowia
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2. Podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego, 
w których zgodnie z WPDSPRM planowane jest utworzenie nowych CU (forma prawna – kod 
116, kod 117, kod 146, kod 165);

3. Podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego 
posiadające w swej strukturze CU ujęte w WPDSPRM jako istniejące (forma prawna – kod 
116, kod 117, kod 146, kod 165);

4. Podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego, 
w których zgodnie z WPDSPM planowane jest utworzenie SOR. (forma prawna – kod 116, kod 
117, kod 146, kod 165);



Oś priorytetowa IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego

Typy beneficjentów:

5. Podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego 
posiadające w swej strukturze SOR ujęty w WPDSPRM jako istniejący (forma prawna – kod 
116, kod 117, kod 146, kod 165)

Źródła finansowania dla Źródła finansowania dla sektora ochrony zdrowiasektora ochrony zdrowia
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116, kod 117, kod 146, kod 165)

6. Podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego 
– jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego ujęte w WPDSPRM (forma prawna –
kod 116, kod 117, kod 146, kod 165)

• Minimalne i maksymalne wartości wydatków kwalifikowalnych projektu wskazane zostaną w 
Regulaminie Konkursu/dokumentacji dotyczącej oceny projektów pozakonkursowych.



Oś priorytetowa IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych

Typy projektów:

1. Wsparcie oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali ponadregionalnych 
udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych na rzecz osób dorosłych, 
dedykowanych chorobom układu krążenia, nowotworowym, układu kostno – stawowo –

Źródła finansowania dla Źródła finansowania dla sektora ochrony zdrowiasektora ochrony zdrowia
PO IiS – Finansowanie infrastruktury ochrony zdrowia
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dedykowanych chorobom układu krążenia, nowotworowym, układu kostno – stawowo –
mięśniowego, układu oddechowego, psychicznym (roboty budowlane, doposażenie).338

2. Wsparcie oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali ponadregionalnych 
udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych w zakresie ginekologii, 
położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci 
(roboty budowlane, doposażenie).

3. Wsparcie pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się diagnostyką 
współpracujących z jednostkami wymienionymi w pkt 1 lub 2 (roboty budowlane, 
doposażenie).



Oś priorytetowa IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych

Typy beneficjentów:

1. Podmioty lecznicze utworzone przez ministra lub centralny organ administracji rządowej, 
publiczną uczelnię medyczną lub publiczną uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i 
badawczą w dziedzinie nauk medycznych (forma prawna – kod 146).

Źródła finansowania dla Źródła finansowania dla sektora ochrony zdrowiasektora ochrony zdrowia
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badawczą w dziedzinie nauk medycznych (forma prawna – kod 146).

2. Instytuty badawcze prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk 
medycznych, uczestniczące w systemie ochrony zdrowia (forma prawna – kod 165).

3. Przedsiębiorcy powstali z przekształcenia podmiotów leczniczych, o których mowa w pkt. 1 
(forma prawna – kod 116, kod 117)

Wybór projektów w ramach działania 9.2 w całości objęty trybem konkursowym.

Minimalne i maksymalne wartości w dokumentacji konkursowej.



Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych

Typy projektów:

1. Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie 
praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie centrów symulacji medycznej. 

2. Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie 
kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów 

Źródła finansowania dla Źródła finansowania dla sektora ochrony zdrowiasektora ochrony zdrowia
PO WER – Wsparcie dla obszaru zdrowia
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kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów 
ww. kierunków

Typy beneficjentów:
– w zakresie typu operacji 1: uczelnie 
– w zakresie typu operacji 2: uczelnie; Ministerstwo Zdrowia



RPO – Energia ze źródeł odnawialnych

Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Typy projektów:
1. wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej ze wszystkich źródeł odnawialnych

(energia wodna, wiatru, słoneczna, geotermalna, biogazu, biomasy) wraz z podłączeniem do
sieci dystrybucyjnej;

2. budowa instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw;
3. budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokiej

kogeneracji z OZE;

Źródła finansowania dla Źródła finansowania dla sektora ochrony zdrowiasektora ochrony zdrowia

kogeneracji z OZE;
4. budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu w

trigeneracji z OZE.

Beneficjenci: m.in. podmioty lecznicze wykonujące na terenie województwa świętokrzyskiego 
działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych

Nabór wniosków: nie przewiduje się naboru w 2015r.



RPO – Efektywność energetyczna

Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii 
w sektorze publicznym i mieszkaniowym
Działanie 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF

Typy projektów:
Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych
budynków mieszkalnych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne w oparciu
o wyniki przeprowadzonego audytu energetycznego bądź innych dokumentów wymaganych
przepisami prawa.

Źródła finansowania dla Źródła finansowania dla sektora ochrony zdrowiasektora ochrony zdrowia

Planuje się dofinansować inwestycje w zakresie związanym m.in. z:
1. ociepleniem obiektu,
2. wymianą okien, drzwi zewnętrznych, oraz oświetlenia na energooszczędne,
3. przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła lub
podłączeniem do sieci ciepłowniczej), systemów wentylacji i klimatyzacji oraz systemów wodno-
kanalizacyjnych,
4. instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
5. instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE,



RPO – Efektywność energetyczna

Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł 
energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym
Działanie 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF

6. instalowaniem urządzeń energooszczędnych najnowszej generacji ,
7. izolacja pokrycia dachowego,
8. instalacją systemów inteligentnego zarządzania energią,
9. przeprowadzeniem audytu energetycznego jako elementu koniecznego do realizacji projektu,
10. mikrokogeneracją.

Źródła finansowania dla Źródła finansowania dla sektora ochrony zdrowiasektora ochrony zdrowia

10. mikrokogeneracją.

Beneficjenci: m.in. podmioty lecznicze wykonujące na terenie województwa świętokrzyskiego 
działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych

Nabór wniosków: 
Działanie 3.3 nie przewiduje się naboru w 2015r. – tryb konkursowy
Działanie 6.1– projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym



RPO – E-usługi publiczne

Działanie 7.1 Rozwój e-społeczeństwa

Typy projektów:
1. wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych szczebla regionalnego/lokalnego w tym 

aplikacji, repozytoriów cyfrowych i systemów bazodanowych, interoperacyjnych z 
funkcjonującymi systemami projektów z zakresu e-administracji, e-zdrowia, e-kultury, systemów 
informacji przestrzennej,

2. wsparcie aktualizacji i rozwoju zasobów danych przestrzennych dla potrzeb lepszego 
wykorzystania usług systemów informacji przestrzennej (w tym wsparcie geodezji w zakresie baz 

Źródła finansowania dla Źródła finansowania dla sektora ochrony zdrowiasektora ochrony zdrowia

wykorzystania usług systemów informacji przestrzennej (w tym wsparcie geodezji w zakresie baz 
danych stanowiących podstawę informacji przestrzennych), 

3. wsparcie digitalizacji zasobów m.in. kulturowych, archiwalnych, naukowych będących w 
posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/lokalnego, a także zapewnienie powszechnego, 
otwartego dostępu w postaci cyfrowej do tych zasobów (w tym wsparcie cyfryzacji i digitalizacji 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – w zakresie projektów o zasięgu 
regionalnym/lokalnym celem zapewnienia łatwiejszego dostępu do postaci cyfrowej do tych 
zasobów), 



RPO – E-usługi publiczne

Działanie 7.1 Rozwój e-społeczeństwa

4. rozwój infrastruktury informatycznej, służących poprawie efektywności zarządzania oraz 
upowszechnianiu komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych (np. podpis elektroniczny, 
elektroniczny obieg dokumentów, elektroniczne zarządzanie dokumentacją itp.). 

Beneficjenci: m.in. podmioty lecznicze wykonujące na terenie województwa świętokrzyskiego

Źródła finansowania dla Źródła finansowania dla sektora ochrony zdrowiasektora ochrony zdrowia

Beneficjenci: m.in. podmioty lecznicze wykonujące na terenie województwa świętokrzyskiego
działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych

Nabór wniosków: nie przewiduje się naboru w 2015r.



RPO – Infrastruktura społeczna

Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna

Typy projektów:
1. Infrastruktura ochrony zdrowia 
a) poprawa dostępu do usług z zakresu ochrony zdrowia w tym profilaktyki zdrowotnej, medycy 

pracy, opieki nad matką i dzieckiem oraz opieki paliatywnej, 
b) inwestycje w infrastrukturę sanatoriów i szpitali uzdrowiskowych, których celem jest 

profilaktyka i poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców regionu. Są to szpitale specjalistyczne 
(w szczególności wykorzystujące warunki naturalne przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych), 

Źródła finansowania dla Źródła finansowania dla sektora ochrony zdrowiasektora ochrony zdrowia

(w szczególności wykorzystujące warunki naturalne przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych), 
które zajmują się leczeniem w zakresie m.in. ortopedii czy rehabilitacji. 

Priorytetowo wspierane będą projekty przyczyniające się do przejścia od opieki instytucjonalnej na
rzecz opieki opartej na pomocy dla społeczności lokalnej (dotyczące podstawowej opieki
zdrowotnej, które angażują do swych zadań np. lekarzy rodzinnych).

Beneficjenci: podmioty wykonujące działalność leczniczą, udzielające świadczeń opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Nabór wniosków: nie przewiduje się naboru w 2015r.



RPO – Aktywne i zdrowe starzenie się

Działanie 8.2.1 Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku 
aktywności zawodowej

Typy projektów:
1. wdrożenie programów zdrowotnych ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych 

czynników ryzyka w miejscu pracy, w tym z zakresu ergonomii pracy;

2. wdrożenie programów przekwalifikowania pracowników długotrwale pracujących w warunkach 
negatywnie wpływających na zdrowie, przygotowujące do kontynuowania pracy na innych 
stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia;

Źródła finansowania dla Źródła finansowania dla sektora ochrony zdrowiasektora ochrony zdrowia

stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia;

3. wdrożenie programów zdrowotnych dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności zawodowej 
ze względów zdrowotnych (w zakresie wykraczającym poza finansowanie w ramach systemu 
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego);

4. wdrożenie programów zdrowotnych dotyczących rehabilitacji medycznej w zakresie grup 
schorzeń będących najczęstszą przyczyną dezaktywizacji zawodowej, tj. m.in. rehabilitacji 
kardiologicznej, neurologicznej, psychiatrycznej, onkologicznej, pulmonologicznej oraz 
rehabilitacji narządów ruchu, rehabilitacji chorób zawodowych, ułatwiających powroty do pracy 
oraz umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej. 



RPO – Aktywne i zdrowe starzenie się

Działanie 8.2.1 Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku 
aktywności zawodowej

Beneficjenci: podmioty lecznicze, wykonujące leczniczą finansowaną ze środków publicznych 
(posiadające kontrakt z NFZ lub umowę z ministrem właściwym ds. zdrowia), jednostki 
organizacyjne służby medycyny pracy

Źródła finansowania dla Źródła finansowania dla sektora ochrony zdrowiasektora ochrony zdrowia

Nabór wniosków: nie przewiduje się naboru w 2015r.



RPO – Aktywne i zdrowe starzenie się

Działanie 8.2.2 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej
Działanie 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej - ZIT

Typy projektów:
1. działania: wspierające realizację programów, w tym działania w tym działania koncentrujące się 

na eliminowaniu barier w dostępie do badań diagnostycznych oraz zwiększające zgłaszalność na 
badania profilaktyczne;

2. działania wspierające realizację krajowych programów zdrowotnych w zakresie poprawy 
wykrywalności nowotworów raka szyjki macicy, jelita grubego i piersi, w tym koncentrujące się 

Źródła finansowania dla Źródła finansowania dla sektora ochrony zdrowiasektora ochrony zdrowia

wykrywalności nowotworów raka szyjki macicy, jelita grubego i piersi, w tym koncentrujące się 
na eliminowaniu barier w dostępie do badań diagnostycznych oraz zwiększające zgłaszalność na 
badania profilaktyczne, w zakresie profilaktyki pierwotnej i wtórnej dotyczącej specyficznych 
jednostek chorobowych identyfikowanych w regionie w ramach Regionalnych Profilaktycznych 
Programów Zdrowotnych (RPPZ), w szczególności przeciwdziałania pylicy w miejscu pracy.

Beneficjenci: podmioty lecznicze, wykonujące leczniczą finansowaną ze środków publicznych 
(posiadające kontrakt z NFZ lub umowę z ministrem właściwym ds. zdrowia), jednostki 
organizacyjne służby medycyny pracy

Nabór wniosków: nie przewiduje się naboru w 2015r.



RPO – Usługi społeczne

Działanie 9.2 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych
Poddziałanie 9.2.2 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych - ZIT

Typy projektów:
1. wczesne wykrywanie wad rozwojowych w szczególności dotyczących układu krążenia u 

noworodków, niemowląt i małych dzieci, oraz zaburzeń słuchu, wzroku i mowy u dzieci w wieku 
szkolnym (z uwzględnieniem szkoleń pielęgniarek szkolnych);

2. programy rehabilitacji leczniczej dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych; 
3. podnoszenie świadomości społecznej w zakresie wiedzy na temat zaburzeń słuchu, wzroku i mowy u 

dzieci, następstw niezdiagnozowanych i nieleczonych dysfunkcji, możliwości terapii oraz 

Źródła finansowania dla Źródła finansowania dla sektora ochrony zdrowiasektora ochrony zdrowia

dzieci, następstw niezdiagnozowanych i nieleczonych dysfunkcji, możliwości terapii oraz 
kształtowanie właściwych zachowań prozdrowotnych w tym obszarze (działania te stanowić będą 
uzupełnienie dla pozostałych działań w ramach typu przedsięwzięć 2. i nie będą mogły być 
realizowane samodzielnie);

4. podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób związanych ze świadczeniem usług zdrowotnych (tylko 
jako integralna część kompleksowego projektu). 

Zgodnie z zapisami Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014 - 2020. 

Beneficjenci: m.in. podmioty lecznicze

Nabór wniosków: W ramach ZIT nie przewiduje się naboru w 2015r.



Aspekty praktyczneAspekty praktyczne



I. Aplikowanie
a) Przygotowanie podmiotu (zasoby kadrowe i techniczne)
b) Przygotowanie projektu (centralna rola budżetu i harmonogramu prac)
c) Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej (forma elektroniczna)
d) Ocena projektu i panel ekspertów
e) Podpisanie umowy o dofinansowanie

Aspekty praktyczneAspekty praktyczne

Proces aplikowania i rozliczaniaProces aplikowania i rozliczania
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II. Rozliczanie
a) System zaliczkowania (PO IR/ RPO)
b) Wskaźniki produktu i rezultatu
c) Okres trwałości



1. Deklarowane wartości wskaźników – optymalizacja 
wniosku pod kątem podejmowanych zobowiązań

2. Nieumiejętność pomiaru planowanych 
efektów projektu

3. Podział projektu na etapy a zachowanie 
płynności finansowej

Aspekty praktyczneAspekty praktyczne

Najczęściej popełniane błędy Najczęściej popełniane błędy –– na co zwrócić uwagę?na co zwrócić uwagę?
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płynności finansowej
4. Brak szczegółowych uzasadnień odnoszących się do 

deklarowanego poziomu innowacyjności – pobieżne 
badania stanu techniki

5. Brak uwzględnienia czynników ochrony własności 
intelektualnej przy sporządzaniu projektów B+R

6. Pobieżna analiza konkurencji i SWOT



Aspekty praktyczneAspekty praktyczne

Gdzie szukać informacji?Gdzie szukać informacji?

www.funduszeeuropejskie.gov.plwww.funduszeeuropejskie.gov.pl
+ podstrony poszczególnych Programów Operacyjnych + podstrony poszczególnych Programów Operacyjnych 



Aspekty praktyczneAspekty praktyczne

Gdzie szukać informacji?Gdzie szukać informacji?

www.parp.gov.pl



Aspekty praktyczneAspekty praktyczne

Gdzie szukać informacji?Gdzie szukać informacji?

www.ncbir.pl



Dziękujemy za uwagęDziękujemy za uwagę

zapraszamy do konsultacji indywidualnychzapraszamy do konsultacji indywidualnychzapraszamy do konsultacji indywidualnychzapraszamy do konsultacji indywidualnych


