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Plan prezentacji
Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach:
1. PO IR 2014-2020
2. PO PC 2014-2020
3. PO PW 2014-2020

4. PO IiŚ 2014-2020
5. POWER 2014-2020
6. Rejestr Usług Rozwojowych - RUR
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7. RPO WP 2014-2020

PO Inteligentny Rozwój 2014-2020
Alokacja: 8,6 mld euro
Zakres programu:
• wspieranie działalności badawczo-rozwojowej,
• rozwój nowych i innowacyjnych technologii
• działania na rzecz podnoszenia konkurencyjności MŚP.
Interwencja skoncentrowana będzie głównie na:
• wzmocnieniu powiązań między biznesem a nauką,
• zwiększeniu stopnia komercjalizacji wyników prac B+R w kraju i ich
praktycznego wykorzystania w gospodarce
• wsparciu i rozwoju innowacyjności firm.
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Przedsiębiorcy w ramach POIR mogą liczyć na bezpośrednie
wsparcie w 3 osiach priorytetowych

PO Inteligentny Rozwój 2014-2020
1. WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ
PRZEDSIĘBIORSTWA – alokacja, ok. 3,85 mld euro
Przykładowe typy projektów:

• projekty B+R realizowane przez przedsiębiorstwa,
• sektorowe programy B+R realizowane przez konsorcja naukowoprzemysłowe
• prace B+R prowadzone z udziałem funduszy kapitałowych.
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PO Inteligentny Rozwój 2014-2020
2. WSPARCIE OTOCZENIA I POTENCJAŁU INNOWACYJNYCH
PRZEDSIĘBIORSTW – alokacja ok. 1,04 mld euro
Przykładowe typy projektów:
• tworzenie warunków infrastrukturalnych dla prowadzenia działalności B+R
przez przedsiębiorstwa,
• wsparcie rozwoju otwartych innowacji,
• proinnowacyjne usługi dla MŚP świadczone przez instytucje otoczenia
biznesu, wsparcie ochrony własności przemysłowej przedsiębiorstw,
• bony na innowacje dla MŚP na sfinansowanie współpracy z jednostkami
naukowymi.
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PO Inteligentny Rozwój 2014-2020
3. WSPARCIE INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH
– alokacja ok. 2,2 mld euro
Przykładowe typy projektów:
• wsparcie wdrożeń wyników prac B+R,
• kredyt na innowacje technologiczne,
• fundusz gwarancyjny dla wsparcia innowacyjnych firm,
• wsparcie przedsiębiorstw przez fundusze typu venture capital, sieci
aniołów biznesu oraz fundusze kapitału zalążkowego,
• wsparcie
promocji
oraz
internacjonalizacji
innowacyjnych
przedsiębiorstw
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PO Polska Cyfrowa 2014-2020
alokacja 2,2 mld euro
Oś I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu
• Przedsiębiorcy telekomunikacyjni mogą ubiegać się o wsparcie na
działania
umożliwiające
jak
najszerszy
dostęp
do
sieci
szerokopasmowych.
Oś II. E-administracja i otwarty rząd
• Małe i średnie przedsiębiorstwa skorzystają ze wsparcia na tworzenie i
rozwijanie usług świadczonych w formie elektronicznej, bazujących na
ISP oraz istniejących e-usługach publicznych.
Ponadto przedsiębiorstwa mogą występować jako partnerzy
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projektowi innych podmiotów uprawnionych do ubiegania się o
środki w ramach programu.

PO Polska Wschodnia 2014-2020
Oś I. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia (alokacja 719 mln euro)
W tym programie wspierane będzie:
• powstawanie innowacyjnych przedsiębiorstw typu start-up w ramach działania pn.
"Platformy startowe dla nowych pomysłów"
• zdobywanie zagranicznych rynków – kompleksowe, indywidualne, profilowane pod
odbiorcę działania związane z opracowaniem i wdrożeniem nowego modelu
biznesowego w MŚP w oparciu o internacjonalizację ich działalności;
• tworzenie innowacyjnych produktów bądź usług poprzez wdrożenie wyników prac
B+R;
• ponadregionalne powiązania kooperacyjne w zakresie tworzenia i rozwoju
innowacyjnych produktów sieciowych wpisujących się w regionalne inteligentne
specjalizacje wspólne przynajmniej dla dwóch województw Polski Wschodniej;
• kompleksowe wsparcie procesów wzorniczych
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PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
alokacja - 27,4 mld euro
W ramach programu wparcie otrzymają projekty dotyczące budowy i
przebudowy:
• lądowych farm wiatrowych;

• instalacji na biomasę;
• instalacji na biogaz;
• w ograniczonym zakresie jednostek wytwarzania energii wykorzystującej
wodę i słońce oraz ciepła przy wykorzystaniu energii geotermalnej;
• sieci elektroenergetycznych umożliwiających przyłączenia jednostek
wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do KSE
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PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
W ramach PO IiŚ 2014-2020 przewidziane są również działania ukierunkowane
na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń na terenach miejskich, a także w
ramach działań związanych z wysokosprawnym wytwarzaniem.
W sektorze intermodalnym beneficjentami będą przedsiębiorcy świadczący
lub zamierzający świadczyć działalność gospodarczą w zakresie transportu
intermodalnego.
Beneficjentem programu mogą być także przedsiębiorstwa energetyczne,
prowadzące działalność przesyłu, dystrybucji, magazynowania, regazyfikacji
gazu ziemnego oraz przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłem i
dystrybucją energii elektrycznej.
10

PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
POWER jest następcą PO Kapitał Ludzki, przy czym w nowej
perspektywie program ten w zdecydowanie mniejszym stopniu
ukierunkowany jest na bezpośrednie wspieranie projektów szkoleniowych.
Celem programu jest przede wszystkim dofinansowanie projektów
systemowych, w tym budowa systemu, za pośrednictwem którego
wsparcie na projekty szkoleniowe będzie przyznawane w Regionalnych
Programach Operacyjnych tzw. RUR.
W programie, oprócz środków EFS dostępne będą także fundusze
Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Wsparcie programu będzie komplementarne do działań realizowanych na
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poziomie regionalnym.

RUR – Rejestr Usług Rozwojowych
System zapewnienia jakości usług rozwojowych w oparciu o portal na którym
umieszczona będzie informacja i oferta podmiotów świadczących usługi
rozwojowe dla pracowników przedsiębiorstw. Dodatkowo przedsiębiorstwa będą
mogły zgłaszać propozycje nowych usług, szkoleń do tych podmiotów.
Nie będą składane wnioski o dofinansowanie. Przedsiębiorca uzyska promesę
dostępności środków.
Projekty szkoleniowe i doradcze
przedsiębiorstw, a nie przedsiębiorstw.

dotyczyć

będą

osób

pracowników

Więcej informacji na: www.parp.gov.pl/index/index/2240 (tj. zakładka szkolenia
i doradztwo)
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Podmiotowe Systemy Finansowania usług rozwojowych
Rejestr Usług Rozwojowych
System
podażowy
Instytucja
szkoleniowa

Oferta

Przedsiębiorca

System
popytowy

Przedsiębiorca

Potrzeba

Instytucja
szkoleniowa

RPO WP 2014-2020
CEL: Wzmocnienie i efektywne
wykorzystanie gospodarczych i
społecznych potencjałów regionu dla
zrównoważonego i inteligentnego rozwoju
województwa
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Struktura projektu RPO WP 2014-2020.
Fund
usz

Lp.

Nazwa osi priorytetowej

1

Konkurencyjna i
innowacyjna gospodarka

CT 1 - Wspieranie badań naukowych, rozwoju
EFRR technologicznego i innowacji
CT 3 -Wzmacnianie konkurencyjności MŚP

2

Cyfrowe Podkarpackie

EFRR

3

Czysta energia

EFRR

4

Ochrona środowiska
naturalnego i dziedzictwa
kulturowego

EFRR

5

Infrastruktura
komunikacyjna

EFRR

Spójność przestrzenna i
społeczna

EFRR

7

Regionalny rynek pracy

EFS

8

Integracja społeczna

EFS

9

Jakość edukacji i
kompetencji w regionie

EFS

10

Pomoc techniczna (EFS)

EFS

6

Cel tematyczny

CT 2 - Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i
jakości technologii informacyjno – komunikacyjnych
CT 4 - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną
we wszystkich sektorach
CT 5 - Promowanie dostosowania do zmiany klimatu,
zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem
CT 6 - Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie
efektywności wykorzystywania zasobów
CT 4 - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną
we wszystkich sektorach
CT 7 - Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie
niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych
infrastruktur sieciowych
CT 9 - Wspieranie włączenia społecznego i walka z
ubóstwem
CT 10 - Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się
przez całe życie

Priorytet
inwestycyjny
1a, 1b,3a, 3c,

2c
4a, 4c, 4e
5b, 6a ,6b, 6c,
6d

4e, 7b, 7c, 7d

8b, 9a, 9b, 10

CT 8 - Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników

8i, 8iii, 8iv, 8v,
8vi

CT 9 - Wspieranie włączenia społecznego i walka z
ubóstwem
CT 10 - Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się
przez całe życie

9i, 9iv, 9v
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10i, 10iv, 10iv

-

-

374 mln euro
I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
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Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
(PI 1a – 20 mln euro)
Cel szczegółowy: Zwiększone urynkowienie działalności badawczo rozwojowej
Wsparcie na stworzenie lub rozwój
rozwojowego jednostek naukowych.

istniejącego

zaplecza

badawczo-

Typy beneficjentów:
• jednostki naukowe
• szkoły wyższe
• konsorcja naukowe w których
liderem jest jednostka naukowa
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Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
(PI 1b – 85 mln euro)
Cel szczegółowy: Zwiększona działalność B+R przedsiębiorstw
Przykładowe typy projektów:
 projekty B+R przedsiębiorstw, obejmujące realizację badań, prac rozwojowych, aż
do etapu pierwszej produkcji włącznie,
 bony na innowacje ukierunkowane na zwiększenie aktywności innowacyjnej mikro,
małych i średnich przedsiębiorstw, w ramach projektów o małej skali,
 wsparcie na stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego,

 projekty związane z wdrożeniem prac B+R w działalności przedsiębiorstw,
 przedsięwzięcia w zakresie zwiększania potencjału regionalnego systemu
innowacji.
Typy beneficjentów: przedsiębiorstwa, konsorcja naukowe w których liderem jest
przedsiębiorstwo, sieci/grupy przedsiębiorstw, instytucje otoczenia biznesu, jednostki
18
samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, porozumienia podmiotów
wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera

Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
(PI 3a – 59,2 mln euro )

Cel szczegółowy: Poprawa warunków dla rozpoczęcia, prowadzenia
i rozwoju działalności przedsiębiorstw
Typy projektów:
 wsparcie tworzenia
gospodarczego,

nowej

i

istniejącej

infrastruktury

na

rzecz

rozwoju

 wsparcie inkubatorów przedsiębiorczości/akademickich,
 promocja gospodarcza regionu i stref aktywności gospodarczej w wymiarze
krajowym i międzynarodowym,
 profesjonalizacja usług IOB.
Typy beneficjentów: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, jednostki samorządu
terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu
terytorialnego posiadające osobowość prawną, podmioty zarządzające inkubatorami
przedsiębiorczości/akademickimi, instytucje otoczenia biznesu, porozumienia podmiotów wyżej
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wymienionych, reprezentowane przez lidera

Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
(PI 3c – 210,1 mln euro)
Cel szczegółowy: Zwiększenie nakładów inwestycyjnych MŚP
Typy projektów:
 wsparcie rozwoju istniejących MŚP poprzez dofinansowanie projektów
inwestycyjnych ukierunkowanych na wprowadzenie nowego lub ulepszonego
produktu albo usługi oraz inwestycje na rzecz poprawy efektywności energetycznej
przedsiębiorstw służące poprawie konkurencyjności produkcji,
 wsparcie dostępu przedsiębiorstw do kapitału zewnętrznego poprzez instrumenty
finansowe,
 wsparcie rozwoju nowo powstałych przedsiębiorstw w zakresie rozwoju produktów
i usług opartych na TIK, sprzedaży produktów i usług w Internecie (handel
elektroniczny), tworzenia i udostępniania usług elektronicznych.
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Mapa pomocy regionalnej 2014-2020
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Regionalne Inteligentne Specjalizacje
 koncentrują wsparcie w zakresie prowadzonej polityki i inwestycji na
kluczowych
krajowych/regionalnych
priorytetach,
wyzwaniach
i potrzebach w zakresie rozwoju opartego na wiedzy, włącznie
z działaniami związanymi z ICT;
 wykorzystują mocne strony i przewagi konkurencyjne danego
kraju/regionu oraz jego potencjał do osiągania szybkiego wzrostu;
 sprzyjają innowacjom technologicznym i praktycznym, stymulują
inwestycje sektora prywatnego;
 prowadzą do pełnego zaangażowania interesariuszy, zachęcają
do innowacyjności i eksperymentowania;
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Podkarpackie „Inteligentne Specjalizacje” (wg projektu RSI)
1. Lotnictwo i kosmonautyka

2. Sektor „Jakości życia”
(turystyka, biogospodarka,
OZE, zdrowie obywateli)
3. Specjalizacja wspomagająca (horyzontalna)
Technologie informacyjne i telekomunikacja
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4. Potencjalne specjalizacje regionu:
motoryzacja, biotechnologia, przemysł chemiczny

Oś II Cyfrowe podkarpacie - 81 mln euro
Działania polegające na rozwijaniu e-usług publicznych, wsparciu
informatyzacji instytucji szczebla regionalnego i lokalnego, udostępnianiu
informacji sektora publicznego oraz cyfryzacji zasobów, m.in. w obszarach
ochrony zdrowia, kultury, dziedzictwa kulturowego, turystyki, informacji
przestrzennej oraz administracji.
Przykładowe typy projektów: wzmocnienie zastosowań TIK dla
e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia
Beneficjenci: m.in. JST, podmioty działające w publicznym i
niepublicznym systemie ochrony zdrowia, szkoły wyższe, jednostki
badawczo-rozwojowe, instytucje kultury.

24

Oś III Czysta energia – 253,7 mln euro
Przykładowe typy projektów, gdzie beneficjentem może być
przedsiębiorstwo:
 wytwarzanie energii pochodzącej z OZE wraz z podłączeniem do sieci
elektroenergetycznej, w oparciu o
energię wody, wiatru, słońca,
geotermii, biogazu i biomasy,
 projekty mające na celu efektywną dystrybucję ciepła z OZE,

 inwestycje mające na celu wykorzystanie wysokosprawnej kogeneracji z
OZE w jednostkach wytwarzania energii elektrycznej i ciepła,
 rozwój sieci ciepłowniczej i elektroenergetycznej,

 zmniejszenie strat energii w dystrybucji ciepła w tym z OZE.
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Oś IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa
kulturowego – 186,2 mln euro

Dofinansowanie
mogą
otrzymać
przedsiębiorcy
realizujący
kompleksowe działania skierowane na poprawę gospodarowania
odpadami innymi niż komunalne.
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Oś V Infrastruktura komunikacyjna – 406,4
Wsparcie mogą uzyskać przedsiębiorstwa na
projekty dotyczące infrastruktury terminali przeładunkowych nie
należących do sieci TEN-T, w tym:






budowę, przebudowę lub modernizację terminali przeładunkowych wraz z
niezbędną do realizacji projektu infrastrukturą towarzyszącą,
budowę, przebudowę lub modernizację infrastruktury technicznej lub
operacyjnej, w tym placów składowych i przeładunkowych, magazynów,
parkingów, dróg wewnętrznych,
zakup lub modernizację urządzeń wykorzystywanych wyłącznie przy
świadczeniu usług przewozowych/przeładunkowych,
zakup lub modernizację systemów teleinformatycznych wykorzystywanych
przy świadczeniu usług przewozowych/przeładunkowych.
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Oś VI Spójność przestrzenna i społeczna – 217,8 mln euro
W ramach tej osi przedsiębiorstwa będące podmiotami świadczącymi
kompleksowe usługi sanatoryjne/ uzdrowiskowe mogą uzyskać wsparcie na:
• działania inwestycyjne mające na celu wykorzystanie i rozwój specyficznych
walorów uzdrowisk m.in. inwestycje w ogólnodostępne obiekty i infrastrukturę
uzdrowiskową,
• rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w oparciu o lokalne zasoby
przyrodnicze i uzdrowiskowe.
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Oś VII Regionalny rynek pracy 227,4 mln euro
Przykładowe projekty dla wszystkich podmiotów:
 wsparcie osób bezrobotnych (doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy,
szkolenia/kursy zawodowe, staże/praktyki zawodowe, subsydiowane
zatrudnienia itp.
 samozatrudnienie
 wsparcie w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników firm w zakresie
między innymi: diagnozy potrzeb rozwojowych dla firm, realizacji
określonych usług rozwojowych wynikających z indywidualnych potrzeb
przedsiębiorcy,
podnoszenie
świadomości
kadr
zarządzających
przedsiębiorstwem w zakresie korzyści płynących z inwestycji w kapitał
ludzki przedsiębiorstwa
 ułatwienie powrotu na rynek pracy: tworzenie nowych instytucji opieki nad
dziećmi do lat 3 (m.in. żłobki, żłobki przyzakładowe, kluby dziecięce),
tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie dziennego opiekuna,
tworzenie nowych miejsc opieki w istniejących instytucjach opieki nad dziećmi
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(m.in. żłobkach, żłobkach przyzakładowych, klubach dziecięcych).

Oś VIII Integracja Społeczna – 169,1 mln euro

W tej osi priorytetowej wsparcie finansowe uzyskają powstające podmioty
ekonomii społecznej m.in. przedsiębiorstwa społeczne.

Zapewnione również będzie wsparcie na podnoszenie kwalifikacji i
doświadczenia zawodowego pracowników tych podmiotów w ramach
procesów animacyjnych, inkubacyjnych i biznesowych
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Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego
Departament Zarządzania RPO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

tel. 017/ 747 67 05
mail: drp@podkarpackie.pl
www.rpo.podkarpackie.pl

Dziękuję Państwu za uwagę
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