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1. Wsparcie  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

 dotacje dla firm, inwestycje, współpraca z uczelniami

 dotacje dla firm na szkolenia dla pracowników i podnoszenie ich 
kompetencji.

2. Wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

3. Podstawowe zasady obowiązujące w konkursach dla MŚP w ramach 
RPO WZ 2014-2020 na przykładzie konkursu  - działanie 1.6 

Plan prezentacji
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Narodowy Plan 
Rozwoju 

2004 – 2006 

12,8 mld €

91,5 tys. projektów

Narodowe 
Strategiczne Ramy 

Odniesienia 

2007-2013 

67,9 mld €

103,5 tys. projektów

Umowa Partnerstwa 

2014-2020

82,5 mld €

Okresy programowania
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2004 – 2006

ZPORR i 
SPO WKP 

2007-2013 

16 RPO i 
POIG

2014-2020

16 RPO i 
POIR

Programy Operacyjne 
skierowane do MSP
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Oś priorytetowa Fundusz Wkład UE Udział procentowy 

w danym funduszu
Udział procentowy 

w alokacji na RPO 

WZ

I Gospodarka, innowacje, 

nowoczesne technologie (CT 1, 3)
EFRR 342 050 000 29,72%

21,36%

II Gospodarka niskoemisyjna (CT 4) EFRR 217 711 416 18,92% 13,60%

III Ochrona środowiska i 

zapobieganie zagrożeniom (CT 5, 6)
EFRR 73 000 000 6,34%

4,56%

IV Naturalne otoczenie człowieka 

(CT 6, 8)
EFRR 90 401 645 7,86%

5,65%

V Zrównoważony transport (CT 7) EFRR 282 655 292 24,56% 17,65%

VI Rynek pracy (CT 8) EFS 165 000 000 36,63% 10,30%

VII Włączenie społeczne (CT 9) EFS 131 180 000 29,12% 8,19%

VIII Edukacja (CT 10) EFS 90 191 295 20,02% 5,63%

IX Infrastruktura publiczna (CT 2, 9, 

10)
EFRR 145 000 000 12,60%

9,06%

X Pomoc Techniczna EFS 64 049 568 14,22% 4,00%

Razem EFRR 1 150 818 353 71,87%

Razem EFS 450 420 863 28,13%

ŁĄCZNIE 1 601 239 216

RPO WZ 2014-2020 
– podział alokacji
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Celem głównym OP 1 jest podniesienie poziomu 
innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, 
dzięki wykorzystaniu potencjału regionalnych 
i inteligentnych specjalizacji w szczególności poprzez 
zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej 
przedsiębiorstw.

RPO WZ 2014-2020 
– 1. oś priorytetowa
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Fundusz Kategoria regionu CT Wsparcie UE

EFRR słabiej rozwinięty 1 70 385 000

3 271 665 000

SUMA 342 050 000

 CT 1 Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji –

warunkiem wsparcia w CT 1 jest zgodność z regionalną strategią inteligentnej
specjalizacji (możliwe wsparcie także dużych przedsiębiorstw)

 CT 3 Wzmacnianie konkurencyjności MŚP – przedsięwzięcia zgodne z regionalną
strategią inteligentnej specjalizacji będą priorytetowe

RPO WZ 2014-2020 
– 1. oś priorytetowa
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• Regionalna specjalizacja oznacza zidentyfikowane, wyjątkowe cechy i
aktywa każdego kraju i regionu, podkreślające przewagę konkurencyjną
oraz skupiające regionalnych partnerów i zasoby.

• Z kolei w przypadku inteligentnych specjalizacji (IS), poza cechami
stanowiącymi o specjalizacji danego regionu podkreśla się konieczność
uwzględnienia przy ich wyznaczaniu następujących elementów: sfery B+R,
wykorzystania w produkcji, rozszerzenia zasięgu na rynku regionalnym i
ponadregionalnym.

• Inteligentne specjalizacje stanowią instrument rozwoju regionu
skoncentrowany na dziedzinach, w których posiada on największy
potencjał i zaplecze badawczo-rozwojowe, a tym samym istnieją warunki
dla rozwoju nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki.

• Kluczowe obszary posiadające potencjał rozwojowy identyfikowane są w
Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO).

Regionalne / Inteligentne Specjalizacje
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Dokument „Założenia do procesu inteligentnych specjalizacji województwa
zachodniopomorskiego” określa obszary regionalnych specjalizacji:

• biogospodarka (oparta o naturalne zasoby regionu i jego potencjał gospodarczy oraz
naukowo-badawczy),

• działalność morska i logistyka (w tym technika morska, branża, która jest mocno
osadzona w regionie, ale która musi odpowiadać na współczesne wyzwania),

• przemysł metalowo-maszynowy (w regionie przybywa firm z tego sektora, zwiększa
się oferta parków przemysłowych, dodatkowym atutem są cenne doświadczenie
związane z przemysłem okrętowym),

• usługi przyszłości (dynamicznie rozwijająca się branża ICT, a także instytucje
otoczenia biznesu, czy przemysły kreatywne),

• turystyka i zdrowie (wykorzystanie zasobów przyrodniczych i dorobku kulturowego).

Biogospodarka, działalność morska i logistyka oraz przemysł metalowo – maszynowy to 
dziedziny, w ramach których w pierwszej kolejności prowadzony jest Proces 
Przedsiębiorczego Odkrywania. 

Regionalne specjalizacje
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Numer 
działania

Nazwa działania
Alokacja na 

działanie (EUR)

1.1 Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw 29 500 000

1.2 Rozwój infrastruktury B+R sektora przedsiębiorstw 23 846 500

1.3 Rozwój publicznej Infrastruktury B+R 17 038 500

1.4 Wdrażanie wyników prac B+R 25 000 000

1.5
Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz 
inteligentnych specjalizacji

42 100 000

1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia 30 000 000

1.7
Inwestycje przedsiębiorstw w ramach strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru 
Metropolitarnego

5 000 000

1.8
Inwestycje przedsiębiorstw w ramach ZIT dla Koszalińsko- Kołobrzesko-
Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego

5 000 000

Projekt Szczegółowego Opisu 

Osi Priorytetowych RPO WZ 

2014 – 2020

Działania Osi Priorytetowej I

RPO WZ 2014-2020 
– działania w 1. osi priorytetowej
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Numer
działania

Nazwa działania
Alokacja na działanie 

(EUR)

1.9 Inwestycje w przedsiębiorstwach poprzez instrumenty finansowe 72 900 000

1.10 Tworzenie i rozbudowa  infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego 29 165 000

1.11
Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach 
Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego

20 000 000

1.12
Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach 
Strategii ZIT dla Koszalińsko- Kołobrzesko- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego

10 000 000

1.13
Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach 
Kontraktów Samorządowych

17 000 000

1.14
Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i 
międzynarodowym

4 000 000

1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw 3 000 000
1.16 Zwiększenie dostępu do usług IOB 3 000 000

1.17 Wzmocnienie procesu wsparcia firm w początkowej fazie rozwoju 5 500 000

Projekt Szczegółowego Opisu 

Osi Priorytetowych RPO WZ 

2014 – 2020

Działania Osi Priorytetowej I

RPO WZ 2014-2020 
– działania w 1. osi priorytetowej
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Wsparciem zostanie objęty cały proces powstawania innowacji, od pomysłu do 
przygotowania do wdrożenia, z zastrzeżeniem, iż wyłącznym etapem projektu nie może 
być etap pierwszej produkcji. Finansowanie będzie obejmować prace badawczo –
rozwojowe realizowane na różnych poziomach gotowości technologicznej. 

Obligatoryjnie – zgodność z Regionalną Strategią Inteligentnych Specjalizacji

Typy projektów:

 Typ 1: Projekty inicjujące współpracę przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi (do 
50 tys. zł na jedno przedsiębiorstwo) - poziom dofinansowania 85 % (de minimis)

 Typ 2: Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do 
wdrożenia w działalności gospodarczej - poziom dofinansowania od 25 do max. 80% 
(w zależności od: rodzaju badań, statusu przedsiębiorstwa, efektywnej współpracy) 

Beneficjenci:

 mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa (także partnerstwa przedsiębiorstw)

 partnerstwa naukowo-przemysłowe, w których liderem jest przedsiębiorstwo

Alokacja: 29 500 000 EUR

Działanie 1.1. Projekty badawczo –
rozwojowe przedsiębiorstw
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Inwestycje w infrastrukturę badawczo – rozwojową przedsiębiorstw zlokalizowaną w 
województwie zachodniopomorskim (w szczególności w wyposażenie 
specjalistycznych laboratoriów badawczych).

Obligatoryjnie – zgodność z Regionalną Strategią Inteligentnych Specjalizacji

Typy projektów:

 Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach.

 Tworzenie i rozwój wspólnej infrastruktury B+R dla przedsiębiorstw.

Beneficjenci: 

 - mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa (także partnerstwa przedsiębiorstw)

 - partnerstwa naukowo-przemysłowe, w których liderem jest przedsiębiorstwo

Poziom dofinansowania: 55%, 45%, 35% (zgodnie z mapą pomocy regionalnej)

Alokacja: 23 846 500 EUR

Działanie 1.2 Rozwój infrastruktury 
B+R sektora przedsiębiorstw
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 Wsparcie ukierunkowane na rynkowe zastosowanie przez mikro, małe lub średnie 
przedsiębiorstwa wyników projektów badawczo-rozwojowych, w szczególności  
finansowanych w ramach działania 1.1 RPO WZ 2014 – 2020

 Celem wsparcia będzie wdrożenie w przedsiębiorstwach innowacji produktowych 
bądź procesowych w oparciu o nowe, współtworzone przez przedsiębiorstwo
rozwiązania technologiczne i  innowacyjne

Obligatoryjnie – zgodność z Regionalną Strategią Inteligentnych Specjalizacji

Typ projektów: wdrażanie prac B+R

Beneficjenci:  mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa

Poziom dofinansowania: 55%, 45%, 35% (zgodnie z mapą pomocy regionalnej)

Alokacja: 25 000 000 EUR

Działanie 1.4 Wdrażanie wyników 
prac B+R
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 Działanie skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą 
rozwijać swoją działalność  w obszarach regionalnych specjalizacji lub 
inteligentnych specjalizacji. 

 Wspierane będą projekty polegające na wdrażaniu innowacji produktowych, 
procesowych i organizacyjnych przez przedsiębiorstwa prowadzące inwestycje we 
wskazanych specjalizacjach lub w obszarach ściśle z tymi specjalizacjami 
powiązanymi.  

 Planuje się organizację odrębnych konkursów dedykowanych poszczególnym 
specjalizacjom, jak również  konkursów celowanych, tj. ukierunkowanych na 
określoną specjalizację i jednocześnie ukierunkowanych  terytorialnie.

Obligatoryjnie – zgodność z Regionalną Strategią Inteligentnych Specjalizacji

Typ projektów: innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw

Beneficjenci:  mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa

Poziom dofinansowania: 55%, 45%, 35% (zgodnie z mapą pomocy regionalnej)

Alokacja: 42 100 000 EUR

Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw 
wspierające rozwój Regionalnych Specjalizacji 

/Inteligentnych Specjalizacji
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 Celem działania jest ożywienie gospodarcze  Specjalnej Strefy Włączenia. 

 Wspierane będą inwestycje ukierunkowane na stworzenie min. 10 miejsc pracy 
oraz podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw działających na wskazanym 
obszarze.

 Przedmiotem przedsięwzięć może być rozwój/budowa przedsiębiorstwa, 
inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produkcyjne oraz wdrażanie 
nowych rozwiązań technologicznych.

Typ projektów: inwestycje produkcyjne przedsiębiorstw

Beneficjenci:  mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa

Poziom dofinansowania: 55%, 45%, 35% (zgodnie z mapą pomocy regionalnej)

Maksymalna kwota dofinansowania będzie uzależniona od rzeczywiście utworzonej 
liczby miejsc pracy:

 10 miejsc  pracy – 2 000 000 PLN dofinansowania

 powyżej 10 miejsc pracy 200 000 PLN  za każde kolejne miejsce pracy.

Alokacja: 30 000 000 EUR

Działanie 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy 
na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia
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W ramach działania wspierane będą projekty polegające na wdrażaniu innowacji 
produktowych, procesowych i organizacyjnych przez mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa funkcjonujące na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Wsparcie zostanie ukierunkowane na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań 
technologicznych poprzez inwestycje w maszyny, urządzenia, sprzęt produkcyjny i 
wartości niematerialne i prawne prowadzące do:

 wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/ usługi,

 zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,

 czy też do zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

Priorytetowo będą traktowane projekty realizowane w celu wprowadzenia produktów 
nowych dla rynku.

Typ projektów: innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw

Beneficjenci:  mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa

Poziom dofinansowania: 55%, 45%, 35% (zgodnie z mapą pomocy regionalnej)

Alokacja: 5 000 000 EUR

Działanie 1.7 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach 
strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru 

Metropolitalnego 
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 Cel – zapewnienie MSP dostępu do szerokiego wachlarza instrumentów 
finansowych, dzięki którym będą mogli wzmacniać lub rozwijać skalę i zakres 
prowadzonej działalności poprzez realizację nowych inwestycji, wdrażanie 
innowacji, wchodzenie na nowe rynki. 

 Możliwość finansowania zarówno w środki trwałe oraz wartości niematerialne i 
prawne, jak również kapitał obrotowy, pod warunkiem, że będzie on powiązany z 
działalnością inwestycyjną i dalszą ekspansją przedsiębiorstwa. Wspierane będą 
także procesy informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw, jak również stosowanie 
TIK w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientem końcowym.

Mechanizm wdrażania: 

• Fundusz Funduszy (Menadżer Funduszu, przetarg)

• Poszczególne instrumenty finansowe (pośrednicy finansowi, konkursy)

• Odbiorca końcowy – MŚP (stały dostęp do instrumentów)

Alokacja: 72 900 000 EUR 

Działanie 1.9 Inwestycje w przedsiębiorstwach 
poprzez instrumenty finansowe
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 Typ 1. Kompleksowe wsparcie indywidualnych przedsiębiorstw w zakresie 
ekspansji na rynki zagraniczne - wyłącznie do przedsiębiorstw działających w 
obszarze inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego.

 Beneficjenci:  mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa

 Typ 2. Kompleksowe wsparcie dla grup przedsiębiorstw w zakresie 
międzynarodowej kooperacji (program ekspansji , w tym udział w misji 
gospodarczej połączonej z pokazami, spotkaniami branżowymi bądź spotkaniami 
bilateralnymi z potencjalnymi kontrahentami) / Typ 3. Organizacja przedsięwzięć 
kooperacyjnych w kraju (zwiększenie skali kooperacji i integracji regionalnych 
przedsiębiorstw z partnerami krajowymi, jak i zagranicznymi)

 Beneficjenci:  Instytucje Otoczenia Biznesu (w tym organizacje zrzeszające 
przedsiębiorców),

 Alokacja: 3 000 000 EUR

Działanie 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw
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W ramach 1. typu projektów możliwe będzie finansowanie zakupu przez MŚP 
profesjonalnych usług  doradczych świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu w 
zakresie wsparcia procesów innowacji w przedsiębiorstwach. 
Kluczowe typy usług:

 doradztwo w zakresie transferu technologii,

 doradztwo w zakresie tworzenia i realizacji strategii ochrony własności intelektualnej w MŚP ,

 doradztwo w zakresie kojarzenia partnerów gospodarczych i jednostek naukowych do współpracy w 
zakresie B+R, w tym wsparcie w tworzeniu konsorcjów naukowo-przemysłowych(w zakresie umów/ 
porozumień o współpracy, schematów współpracy, zabezpieczania praw majątkowych),

 doradztwo w zakresie wprowadzania nowych modeli biznesowych, nowych produktów i usług,

 doradztwo w zakresie opracowania strategii ekspansji na rynki zagraniczne – wyłącznie dla 
przedsiębiorstw działających w zakresie inteligentnych specjalizacji regionu.

Beneficjenci:  mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa

Poziom dofinansowania: maksymalna wartość dofinansowania: 50 000 PLN
.

Alokacja: 3 000 000 EUR

Działanie 1.16 Zwiększenie dostępu do usług IOB
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RPO WZ 2014-2020 
– 6. oś priorytetowa

Fundusz Kategoria 

regionu

CT Wsparcie UE

EFS słabiej 

rozwinięty

8 165 000 000

 CT 8 Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników

Cele szczegółowe 6. osi:
 wzrost liczby przedsiębiorstw z sektora mikro, 

małych i średnich, które zrealizowały cel rozwojowy
 wzrost zdolności przystosowania się 

przedsiębiorstw do zmian oraz zniwelowanie ryzyka 
bezrobocia pracowników przedsiębiorstw 
przechodzących procesy adaptacyjne
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Numer 
działania

Nazwa działania
Alokacja na 
działanie - euro

6.1
Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw w 
oparciu o system popytowy

27 990 000

6.2

Wsparcie adresowane do przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmian 
gospodarczych oraz ich pracowników, mające na celu wspomaganie procesów 
adaptacyjnych

3 600 000

6.3
Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych 
zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, realizowane w formie 
tworzenia i wdrażania programów typu outplacement

3 510 000

6.4
Wsparcie przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy, 
poprzez środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie 
doradczo-szkoleniowe

18 000 000

RPO WZ 2014-2020 
– działania w 6. osi priorytetowej
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Numer 
działania

Nazwa działania
Alokacja na 
działanie - euro

6.5

Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i 
poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy 
obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych

87 000 000

6.6 Programy zapewniania i zwiększania dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 8 950 000

6.7
Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w 
ramach Kontraktów Samorządowych.

8 950 000

6.8

Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie 
wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiające 
wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania 
profilaktyczne

7 000 000 

RPO WZ 2014-2020 
– działania w 6. osi priorytetowej
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Wsparciem ukierunkowane na zapewnienie przedsiębiorstwu/przedsiębiorcy

możliwości dokonania samodzielnego wyboru usług rozwojowych w ramach oferty 
dostępnej w Rejestrze Usług Rozwojowych, odpowiadających w największym

stopniu na aktualne potrzeby przedsiębiorstwa

Typy projektów:

 Wsparcie dla pracowników z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w 
ramach Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych:
 usługi szkoleniowe

 usługi rozwojowe o charakterze zawodowym, w tym m.in.: kwalifikacyjny kurs zawodowy, kurs 
umiejętności 

 inne usługi rozwojowe (np. doradcze, coaching, mentoring, studia podyplomowe)

 usługi e-learningowe.

Poziom dofinansowania: do 85%

Alokacja: 27 990 000 EUR

Działanie 6.1. Usługi rozwojowe skierowane do 
przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw 

w oparciu o system popytowy
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Wsparciem ukierunkowane na zapobieganie lub rozwiązywanie sytuacji kryzysowych 
poprzez zapewnienie szybkiej reakcji na potrzeby mikro, małych i średnich

przedsiębiorstw.

Typy projektów:

 Programy o charakterze doradczo-szkoleniowym dla mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw wspomagające proces zmiany, w tym m.in. Przekształcenie profilu 
działalności przedsiębiorstwa, optymalizację procesów zarządzania oraz budowanie 
strategii rozwoju przedsiębiorstwa

 Poziom dofinansowania: do 85%

Alokacja: 3 600 000 EUR

Działanie 6.2. Wsparcie adresowane do 
przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki 

zmian gospodarczych oraz ich pracowników, mające 
na celu wspomaganie procesów adaptacyjnych
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Numer i nazwa Działania

Planowany termin 
naborów (określony 
kwartałami albo w 

sposób bardziej 
szczegółowy

Typ projektów mogących uzyskać 
dofinansowanie 

I GOSPODARKA, INNOWACJE, NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

1.1 Projekty badawczo- rozwojowe 
przedsiębiorstw

Grudzień 2015 r.
1. Projekty inicjujące współpracę 
przedsiębiorstw z  jednostkami naukowymi

1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój 
regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych 
specjalizacji

Grudzień  2015 r.

1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze 
Specjalnej Stefy Włączenia

Wrzesień 2015 r.

6.1 Usługi rozwojowe skierowane do 
przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw  w 
oparciu o system popytowy

Listopad 2015 r.

Harmonogram naborów na 2015 r.
- konkursy skierowane do przedsiębiorstw
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dodatkowe informacje 

www.rpo.wzp.pl

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych 

Harmonogram konkursów 

Główny Punkt Informacyjny 

ul. Kuśnierska 12B, Szczecin

Godziny pracy punktu:

Pon. 7:30-17:30

wt.- pt. 7.30 - 15.30

Infolinia: 800 34 55 34 

http://www.rpo.wzp.pl/
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Wsparcie 
w ramach

Programu Operacyjnego

Inteligentny Rozwój



44,69%

12,11%

25,55%

14,20%

3,45%

I

II

III

IV

V

I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

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

III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

IV. Zwiększenie potencjału 
naukowo-badawczego 

V. Pomoc Techniczna

Całkowita alokacja 

POIR (EFRR) to: 8,6 mld EUR

Osie priorytetowe / alokacja POIR 
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Cel POIR: wzrost innowacyjności 
polskiej gospodarki       

Beneficjenci:
 przedsiębiorstwa (szczególnie MŚP), 
 jednostki naukowe i uczelnie,
 podmioty zrzeszające ww. odbiorców wsparcia (np. 

konsorcja, klastry, platformy technologiczne).

Program Operacyjny 
Inteligentny Rozwój
– główne założenia
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I oś – Wsparcie prowadzenie prac B+R 

przez przedsiębiorstwa (1/2)Beneficjenci: przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw, podmiot wdrażający 
instrument finansowy.

Alokacja I osi: 3,85 mld EUR (EFRR)

Przykładowe typy projektów:

 Projekty B+R przedsiębiorstw - badania przemysłowe lub eksperymentalne prace 
rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwo (samodzielnie lub jako lidera konsorcjum) 
w celu opracowania nowych lub istotnie ulepszonych rozwiązań, łącznie z przygotowaniem 
prototypów doświadczalnych oraz instalacji pilotażowych.

Forma finansowania: dotacja

I oś – Wsparcie prowadzenia prac 
B+R przez przedsiębiorstwa (1/2)
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 Sektorowe programy B+R - agendy B+R, istotne dla rozwoju poszczególnych 
branż/sektorów gospodarki. Finansowanie obejmuje badania przemysłowe 
i prace rozwojowe. 

Forma finansowania: dotacja

 Prace B+R realizowane z udziałem funduszy kapitałowych - współpraca z funduszami 
venture capital, które wspólnie z podmiotami publicznymi będą angażować środki we 
wsparcie projektów B+R realizowanych przez przedsiębiorstwa. 

Forma finansowania: dotacja, instrument finansowy typu venture capital wspierający 
prowadzenie prac B+R.

I oś – Wsparcie prowadzenia prac 
B+R przez przedsiębiorstwa (2/2)



www.wzp.pl
www.rpo.wzp.pl www.wzp.pl

Beneficjenci: przedsiębiorstwa, w tym konsorcja przedsiębiorstw, koordynatorzy Krajowych 
Klastrów Kluczowych, podmioty zarządzające Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi, 
beneficjenci projektów pozakonkursowych, odpowiedzialni za realizację działań o charakterze 
pilotażowym i systemowym, podmiot wdrażający instrument finansowy.

Alokacja II osi: 1,04 mld EUR (EFRR)

Przykładowe typy projektów:

 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw - tworzenie i rozwój 
infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie
i inną niezbędną infrastrukturę, która służy tworzeniu innowacyjnych produktów i usług. 

Forma finansowania: dotacja

II oś – Wsparcie otoczenia 
i potencjału przedsiębiorstw 

do prowadzenia działalności B+R+I 
(1/3)
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 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii - stworzenie platformy 
innowacji umożliwiającej kojarzenie firm – dawców technologii z firmami MŚP 
zainteresowanymi pozyskaniem nowych rozwiązań (biorcami technologii). Wsparcie 
usług brokerskich oraz rozwoju MŚP w oparciu o wdrożenie nowego rozwiązania. 

Forma finansowania: dotacja, instrument finansowy pełniący kompleksowe wsparcie 
dla sektora MŚP w procesie pozyskania oraz implementacji rozwiązań technologicznych 
o wysokim potencjale innowacyjnym (forma funduszu koinwestycyjnego).

II oś – Wsparcie otoczenia 
i potencjału przedsiębiorstw 

do prowadzenia działalności B+R+I 
(2/3)
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 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw – współfinansowanie kosztów proinnowacyjnych 
usług świadczonych przez IOB lub jednostki naukowe, w tym usług związanych transferem 
technologii, ochroną własności przemysłowej oraz współpracą w obszarze B+R+I (zwłaszcza 
w Krajowych Klastrach Kluczowych).

Forma finansowania: dotacja  

 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji – projekty systemowe i pilotażowe 
polegające na testowaniu nowych form wsparcia oraz mające na celu zwiększenie wiedzy i 
skłonności przedsiębiorstw do podejmowania działalności B+R+I.

Forma finansowania: dotacja

II oś – Wsparcie otoczenia 
i potencjału przedsiębiorstw 

do prowadzenia działalności B+R+I 
(3/3)
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Alokacja III osi: 2,2 mld EUR (EFRR)

III oś obejmuje dwa priorytety inwestycyjne. 

Priorytet inwestycyjny 3a: Promowania przedsiębiorczości, w szczególności poprzez 
ułatwianie gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu 
nowych firm, w tym również przez inkubatory przedsiębiorczości. 

Beneficjenci: przedsiębiorstwa z sektora MŚP, podmioty wdrażające instrumenty 
finansowe.

Priorytet inwestycyjny 3c: Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w 
zakresie rozwoju produktów i usług. 

Beneficjenci: przedsiębiorstwa z sektora MŚP, w tym konsorcja przedsiębiorstw, podmiot 
wdrażający instrument finansowy, instytucje otoczenia biznesu, beneficjenci projektów 
pozakonkursowych, odpowiedzialni za realizację działań o charakterze pilotażowym i 
systemowym (jednostki administracji publicznej lub wyłonione podmioty).

III oś – Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach (1/2)

III oś – Wsparcie innowacji 
w przedsiębiorstwach (1/3)
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Priorytet inwestycyjny 3a: Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie 
gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym 
również przez inkubatory przedsiębiorczości. 

Przykładowe typy projektów:

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

 Zasilenie kapitałowe nowo powstałych firm,

 Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa z wykorzystaniem funduszy VC, m.in. w celu komercjalizacji wyników 
prac B+R,

 Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa przy użyciu mechanizmów finansowania syndykatowego (grupowego) 
przez aniołów biznesu,

 Wsparcie przedsiębiorstw poprzez instrument pożyczkowy w celu uzupełnienia wsparcia udziałowego udzielanego 
innowacyjnym start-upom,

 Wsparcie przedsiębiorstw w przygotowaniu do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania np. Giełda Papierów 
Wartościowych, NewConnect, Catalyst).

Forma finansowania: dotacja, instrumenty finansowe o charakterze kapitałowym oraz dłużnym dla 
innowacyjnych MŚP.

III oś – Wsparcie innowacji 
w przedsiębiorstwach (2/3)
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Priorytet inwestycyjny 3c: Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w 
zakresie rozwoju produktów i usług. 

Przykładowe typy projektów:

 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R:

 badania na rynek,

 kredyt na innowacje technologiczne

 fundusz gwarancyjny wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw.

Forma finansowania: dotacja, instrumenty finansowe umożliwiające wsparcie innowacji oraz 
wdrożeń wyników prac B+R. 

 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw –
finansowanie usług doradczych z zakresu internacjonalizacji firm świadczonych
przez IOB, a także programów promocji polskich marek produktowych.

Forma finansowania: dotacja

III oś – Wsparcie innowacji 
w przedsiębiorstwach (3/3)
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I oś – Wsparcie prowadzenie prac B+R 

przez przedsiębiorstwa (1/2)

Beneficjenci: jednostki naukowe i ich konsorcja
(w tym z przedsiębiorstwami, uczelniami, spółkami celowymi uczelni, IOB), instytucje 
otoczenia biznesu, beneficjenci projektów pozakonkursowych odpowiedzialni za realizację
działań o charakterze systemowym.
Alokacja IV osi: 1,22 mld EUR (EFRR)

Przykładowe typy projektów:
 Badania naukowe i prace rozwojowe -

projekty polegające na prowadzeniu badań naukowych 
i prac rozwojowych, realizowane przez konsorcja 
naukowe i naukowo-przemysłowe.

 Zwiększenie potencjału kadrowego  poprzez projekty B+R w jednostkach naukowych lub 
przedsiębiorstwach, w ramach międzynarodowych programów badawczych, etc.

Forma finansowania: dotacja

IV oś – Zwiększenie potencjału 
naukowo-badawczego
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POIR 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, 
Termin naboru do: 30.10.2015

projekty inwestycyjne przedsiębiorstw związane z 
tworzeniem lub rozwojem centrów badawczo-rozwojowych
IOK Ministerstwo Gospodarki 

POIR 1.2 Sektorowe programy B+R, 
Termin naboru do: 01.10.2015

projekty obejmujące badania przemysłowe i prace 
rozwojowe albo prace rozwojowe, wpisujące się w Krajową 
Inteligentną Specjalizację,
IOK NCBiR

aktualne nabory POIR 



www.wzp.pl

POIR 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R/ 3.2.1 Badania na rynek
Termin naboru do: 28.10.2015

projekty dotyczące wdrożenia wyników prac badawczo-
rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę 
samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do 
wprowadzenia na rynek nowych bądź ulepszonych produktów
IOK PARP

POIR 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.2 Bony na innowacje 
dla MŚP, 
Termin naboru do: 30.12.2015

projekty obejmujące zakup od wykonawcy usługi polegającej na 
opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, 
technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego
IOK PARP

aktualne nabory POIR 
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Program Operacyjny 
Inteligentny Rozwój – cel główny

HARMONOGRAM 
KONKURSÓW 

POIR 
http://www.poir.gov.pl/

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

http://www.poir.gov.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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Dziękuję za uwagę

Piotr Maras

Dyrektor Wydziału Wdrażania RPO 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Zachodniopomorskiego
ul. Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 30
70-203 Szczecin 
tel. +48.91.441.11.00
faks +48.91.488.99.94 

Tel. 600.891.571


