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1. Wsparcie Unii Europejskiej w obecnej perspektywie finansowej  
 

Unia Europejska po przez różne programy stara się wspierać małe i średnie 

przedsiębiorstwa na rynkach krajowych jak i wspólnym rynku europejskim. Wspieranie MŚP 

należy do najważniejszych zadań samorządu w dziedzinie lokalnego rozwoju gospodarczego. 

Sektor MŚP jako całość jest najbardziej stabilnym elementem lokalnej gospodarki i ma 

decydujące znaczenie dla tworzenia nowych miejsc pracy. Jego wspieranie jest przede 

wszystkim domeną władz lokalnych.  

Wsparcie przedsiębiorstw w latach 2014-2020 przewidziano przede wszystkim w 

zakresie:  

 wzmacniania badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji, 

 wzmacniania konkurencyjności sektora MŚP, 

 promowania efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii 

w przedsiębiorstwach, 

 pracy na własny rachunek, przedsiębiorczości i tworzenia przedsiębiorstw oraz 

przystosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian. 

 

Dodatkowo na poziomie regionalnym prowadzone będą działania, uzupełniające do oferty 

dostępnej z poziomu krajowego, dotyczące wdrażania badań i innowacji. Wsparcie 

skoncentrowane będzie na działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw w obszarze 

regionalnych inteligentnych specjalizacji. Realizacja przez przedsiębiorstwa prac badawczo-

rozwojowych odbywać się będzie przy wykorzystaniu własnych zasobów lub we współpracy 

z innymi przedsiębiorstwami, konsorcjum naukowo-przemysłowym, czy jednostkami 

naukowymi. Ponadto, możliwe będzie tworzenie infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach 

oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Dodatkowo, głównie na poziomie regionalnym 

ze względu na lepsze dopasowanie wsparcia do potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw 

wynikających z inteligentnej specjalizacji oraz regionalnych potencjałów, realizowane będą 

działania w zakresie podnoszenia konkurencyjności MŚP. 

Patrząc na potrzeby przedsiębiorstwa można wyodrębnić wiele obszarów inwestycyjnych. 

Wiele z nich jest możliwych do sfinansowania w ramach funduszy europejskich, m.in. 

 inwestycje w środki trwałe, 

 inwestycje na rozwój ICT, 

 innowacje, 
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 dostosowanie do wymogów ochrony środowiska, 

 wsparcie działań eksportowych, 

 inwestycje w kapitał ludzki. 

 

2. Możliwości i środki dostępne na poziomie kraju i regionu  
 

Dotacje na inwestycje w środki trwałe  
 

Wykorzystanie środków na inwestycje w środki trwałe jest najatrakcyjniejszą i najbardziej 

pożądaną przez małe i średnie przedsiębiorstwa formą wsparcia w ramach funduszy 

europejskich. 

W ramach programów operacyjnych istnieje wiele Działań umożliwiających otrzymanie 

dotacji na różne inwestycje. Aby móc z nich skorzystać, konieczne jest spełnienie wymogu 

formalnego, odnoszącego się do zgłaszanych projektów, zabraniającego udzielania wsparcia 

na projekty dotyczące określonych rodzajów działalności gospodarczej. 

Kolejnym ważnym wymogiem jest lokalizacja siedziby firmy (w rozumieniu dokumentów 

rejestracyjnych) oraz lokalizacja projektu. W większości możliwości pozyskania dotacji 

na środki trwałe, dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego jest udzielana 

przedsiębiorstwu posiadającemu siedzibę w tym samym województwie, w którym ma zostać 

zrealizowany projekt. Weryfikacja jest dokonywana na podstawie załączonych dokumentów 

rejestracyjnych oraz opisu projektu przedstawionego w dokumentach aplikacyjnych.  

Możliwości pozyskania dotacji na inwestycje w środki trwałe w ramach Regionalnych 

Programów Operacyjnych zostały przedstawione na ilustracji.  

Uzupełnieniem wsparcia udzielanego w ramach programów regionalnych jest pomoc 

oferowana w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

 

Dotacje na badania i rozwój  
 

W ramach systemu wsparcia dla MŚP można znaleźć pomoc obejmującą wsparcie 

działalności badawczo-rozwojowej. Dotacje umożliwiają sfinansowanie nowej technologii 

(np. patentów, licencji, oprogramowania, know-how oraz działów badawczo-rozwojowych 

w strukturze przedsiębiorstwa, a także kosztów rejestracji własności intelektualnej.  

Ważne jest to, że rozbudowa potencjału innowacyjnego MŚP wymusza nawiązanie trwałej 

javascript:showVocab('%C5%9Arodek%20trwa%C5%82y')
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współpracy ze sferą nauki. Z tego powodu niektóre linie finansowe wymagają złożenia 

wniosku w partnerstwie MŚP jednostka naukowa. 

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój  
 

 

Inteligentny Rozwój (PO IR) to Program Operacyjny będący następcą Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG), realizowanego w latach 2007-2013. PO IR 

to drugi pod względem budżetu program w ramach nowej perspektywy. Na jego realizację 

przeznaczono ok. 8,6 mld euro z Funduszy Europejskich. Program Operacyjny Inteligentny 

Rozwój dofinansowuje projekty badawczo-rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorców. 

Jego beneficjenci mogą realizować projekty samodzielnie lub we współpracy z sektorem 

nauki. 

Projekty finansowane z Programu Inteligentny Rozwój możemy podzielić na dwie 

grupy. Pierwszą stanowią te, które przyczyniają się przede wszystkim do rozwoju 

realizujących je podmiotów. Dotyczy to na przykład przedsiębiorstw, które poprzez 

inwestycje, opracowanie i wdrożenie innowacyjnych produktów lub usług, czy współpracę z 

jednostkami badawczo-rozwojowymi zdobywają nowe rynki i ulepszają swoje produkty. 

Drugą grupę stanowią przedsięwzięcia, których realizatorzy pełnią jedynie funkcję 

wykonawcy lub pośrednika w dostarczaniu konkretnych rozwiązań dla wybranych grup 

adresatów. Przykładem mogą być projekty realizowane przez Instytucje Otoczenia Biznesu 

świadczące bezpłatne lub częściowo dofinansowane usługi doradcze czy podmioty 

wdrażające instrumenty finansowe udzielający wsparcia w formie pożyczek, poręczeń bądź 

też wejść kapitałowych. 

 

Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa  

 

Wsparcie obejmuje realizację przez przedsiębiorstwo (samodzielnie lub jako lidera 

konsorcjum) badań, głównie badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac 

rozwojowych w celu opracowania nowych lub istotnie ulepszonych rozwiązań, łącznie z 

przygotowaniem prototypów doświadczalnych oraz instalacji pilotażowych. 
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 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. Celem jest wspieranie 

procesu komercjalizacji wyników prac B+R z udziałem funduszy venture capital. 

 Sektorowe programy B+R 

Programy sektorowe 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,przedstawiając zarys agendy badawczej wraz z konkretnym zapotrzebowaniem sektora 

na prace B+R. W ramach programów sektorowych przedsiębiorstwa mogą współpracować z 

sektorem nauki (nie jest jednak konieczna współpraca w ramach konsorcjum). 

 
Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia 

działalności B+R+I  
 

 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw  

 

Wsparcie jest kierowane do przedsiębiorstw, w tym do MŚP i obejmuje tworzenie oraz 

rozwój infrastruktury B+R poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną 

niezbędną infrastrukturę, która służy tworzeniu innowacyjnych produktów i usług. Oferowane 

wsparcie przyczyni się do powstawania działów badawczo-rozwojowych 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 

(MŚP) zainteresowanych pozyskaniem technologii w formie patentu lub nieopatentowanej 

wiedzy technicznej oraz realizacją inwestycji rozwojowej opartej o implementację pozyskanej 

technologii. Celem instrumentu jest wykorzystanie formuły otwartych innowacji (open 

innovation) dla podniesienia poziomu innowacyjności przedsiębiorstw, a także stworzenie 

efektywnego (łączącego kapitał prywatny z publicznym) modelu finansowania 

innowacyjnych przedsięwzięć 
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 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw  

W ramach Programu planowana jest realizacji kilku instrumentów wsparcia związanych 

ze świadczeniem proinnowacyjnych usług na rzecz przedsiębiorstw przez różnego rodzaju 

podmioty. Usługi te powinny być dostosowane do potrzeb odbiorców oraz w sposób 

kompleksowy przyczyniać się do powstawania innowacji (od badań do komercjalizacji). 

Jeden z instrumentów będzie polegał na współfinansowaniu świadczenia na rzecz 

MŚP usług proinnowacyjnych przez instytucje otoczenia biznesu. 

Ponadto w ramach proinnowacyjnych usług przewiduje się możliwość wsparcia 

Krajowych Klastrów Kluczowych (KKK) w zakresie specjalistycznych usług doradczych w 

zakresie internacjonalizacji oraz rozwoju współpracy z podmiotami zewnętrznymi. 

Wsparciem będą objęte również projekty związane z ochroną własności intelektualnej. 

Wsparcie służy pokryciu kosztów zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru 

przemysłowego (z wyłączeniem zgłoszenia dotyczącego ochrony na terytorium Polski) oraz 

kosztów związanych z ochroną własności przemysłowej, a także prowadzeniem analiz 

czystości patentowej (freedom-to-operate). 

 Bony na Innowacje  

 

Z kolei wsparcie w postaci tzw. bonów na innowacje umożliwia rozwijanie kontaktów 

MŚP z jednostkami naukowymi. Przedmiotem wsparcia jest zakup usługi związanej z 

opracowaniem nowego produktu lub usługi, projektu wzorniczego, nowej technologii 

produkcji albo znaczącym ulepszeniem wyrobu końcowego lub technologii produkcji.  

Ponadto finansowanie kierowane jest na działania o charakterze systemowym, prowadzone 

przez Urząd Patentowy RP, związane z kształtowaniem praktycznych umiejętności 

przedsiębiorców w zakresie wykorzystania ochrony własności przemysłowej, 

profesjonalizacją usług (zgodnie z popytem zgłaszanym przez przedsiębiorstwa), takich jak 

wykonywanie specjalistycznych analiz bibliometrycznych dla przedsiębiorców, informowanie 

zainteresowanych podmiotów o nowych zgłoszeniach patentowych i udzielonych patentach z 

danej dziedziny techniki czy badanie rodziny patentowej. 

Zwiększenie intensywności współpracy w ramach krajowego systemu innowacji 

Wsparcie obejmuje projekty o charakterze pilotażowym, które służą testowaniu nowych form 

wsparcia oraz mają na celu zwiększenie wiedzy i skłonności przedsiębiorstw do 

podejmowania działalności B+R+I. 
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 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R 

Wsparcie w tym zakresie służy zapełnieniu luki finansowej pomiędzy etapem prowadzenia 

przez przedsiębiorstwo prac badawczo-rozwojowych a wprowadzeniem nowego produktu na 

rynek. Wsparcie może być w szczególności przeznaczone na wdrożenie wyników prac B+R 

uzyskanych w wyniku realizacji projektów współfinansowanych ze środków I osi 

priorytetowej programu. 

Planowana jest realizacja instrumentu wspierającego MŚP, które zainteresowane są 

wdrożeniem innowacji o charakterze technologicznym. W procesie udzielania wsparcia 

wykorzystane zostaną doświadczenia związane z realizacją analogicznych instrumentów w 

perspektywie finansowej 2007-2013. Ponadto przewiduje się utworzenie funduszu 

gwarancyjnego dla projektów innowacyjnych, charakteryzujących się wysokim poziomem 

ryzyka, realizowanych przez MŚP. Fundusz gwarancyjny będzie zapewniał gwarancje dla 

instytucji finansowych udostępniających kapitał firmom wdrażającym innowacje, które są 

związane z wynikami działalności B+R. 

 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw 

Finansowaniem zostaną objęte projekty mające na celu świadczenie na rzecz innowacyjnych 

przedsiębiorstw z sektora MŚP specjalistycznych usług doradczych z zakresu 

internacjonalizacji oraz programy służące umiędzynarodowieniu działalności przedsiębiorstw, 

reprezentujących obszary określone w Krajowej Inteligentnej Specjalizacji. 

Instrumenty finansowe 

 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-up’om. 
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Uzupełnienie ww. instrumentów finansowych będzie stanowiło wsparcie w postaci dotacji dla 

przedsiębiorstw poszukujących źródeł finansowania innowacyjnych przedsięwzięć wśród 

inwestorów branżowych lub na rynku kapitałowym (na Giełdzie Papierów Wartościowych, 

rynku NewConnect oraz Catalyst). Wsparcie w tym zakresie będzie polegało na finansowaniu 

usług doradczych oraz analiz rynkowych. 

 
Dotacje na odnawialne źródła energii  

 

W systemie dotacji europejskich są przewidziane środki wspomagające 

przedsiębiorstwa w zakresie ochrony środowiska. Dotacje przewidują wsparcie finansowe 

projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii, czyli zakładających inwestycje w 

gospodarkę niskoemisyjną. 

W ramach nowych konkursów będzie możliwość pozyskania dofinansowania w 

formie bezzwrotnych dotacji oraz instrumentów zwrotnych na realizację przedsięwzięć 

mających na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej wraz z podłączeniem tych 

źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej lub polegających  na budowie oraz modernizacji, 

w tym zakupie niezbędnych urządzeń, infrastruktury służącej wytwarzaniu energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji), m.in. takich jak energia 

promieniowania słonecznego. 

Wsparcie można uzyskać w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 

(instalacje do 2 MWe/MWth) lub w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko (instalacje powyżej 2 MWe/MWth)  

Nowe regulacje w zakresie dotacji na OZE wprowadziło Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na 

inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł 

odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020
1
. Zgodnie 

z jego treścią: na odnawialne źródła energii można uzyskać maksymalną intensywność 

pomocy w wysokości do 45% kosztów kwalifikowanych, w przypadku gdy koszty inwestycji 

w produkcję energii ze źródeł odnawialnych można wyodrębnić z całkowitych kosztów 

inwestycji jako oddzielną inwestycję np. jako łatwy do wyodrębnienia dodatkowy element w 

już istniejącym obiekcie. Taki koszt związany z energią ze źródeł odnawialnych stanowi 

                                                 
1
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej Kogeneracji oraz na propagowanie energii 

ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020, Dziennik Ustaw 

1420, 2015, data ogłoszenia 18.09.2015 
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koszty kwalifikowane. W przypadku gdy koszty inwestycji w wytwarzanie energii ze źródeł 

odnawialnych można określić poprzez odniesienie do podobnej, mniej przyjaznej dla 

środowiska inwestycji, która prawdopodobnie zostałaby przeprowadzona w przypadku braku 

pomocy, taka różnica między kosztami obu inwestycji określa koszt związany z energią ze 

źródeł odnawialnych i stanowi koszty kwalifikowane. 

Dofinansowanie na poziomie do 40% kosztów kwalifikowanych można pozyskać w 

przypadku niektórych małych instalacji, gdzie nie można będzie określić mniej przyjaznej dla 

środowiska inwestycji, gdyż nie istnieją zakłady o ograniczonej wielkości. Wówczas koszty 

kwalifikowane stanowią całkowite koszty inwestycji w celu osiągnięcia wyższego poziomu 

ochrony środowiska. Wskazany maksymalny poziom dotacji można zwiększyć o 20% w 

przypadku pomocy na rzecz małych przedsiębiorstw, czyli odpowiednio do poziomu 65% 

kosztów kwalifikowanych – lub o 10% w przypadku pomocy na rzecz średnich 

przedsiębiorstw, czyli do poziomu 55% kosztów kwalifikowanych. Ponadto, do końca 2020 r. 

maksymalną pomoc określoną powyżej zwiększa się dodatkowo o 5% w przypadku gdy 

inwestycja jest realizowana na obszarze woj. mazowieckiego, czyli odpowiednio do poziomu 

70% dla mikro i małego przedsiębiorstwa, 60% dla średnie oraz 50% dla pozostałych 

podmiotów lub o 15% w przypadku inwestycji w innych województwach, czyli odpowiednio 

do poziomu 80% dla mikro i małego przedsiębiorstwa, 70% dla średniego przedsiębiorstwa 

oraz 60% dla pozostałych podmiotów. 

  Beneficjenci wsparcia na projekty dot. OZE będą mogli otrzymać część wsparcia, o 

które wnioskowali, w formie zaliczki w wysokości nawet do 70% przyznanego 

dofinansowania. Dodatkowo w ramach poszczególnych konkursów, oprócz dotacji ma być 

oferowana pomoc finansowa w postaci preferencyjnych pożyczek 

 

Wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw   
 

W nowej, istniejącej perspektywie finansowej 2014-2020  działania na eksport zostały 

rozdzielone pomiędzy Regionalne Programy Operacyjne w poszczególnych województwach 

oraz programy centralne: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) oraz Program 

Operacyjny Polska Wschodnia (PO PW).   

W ramach programu zostały przewidziane możliwości wsparcia działalności 

międzynarodowej przedsiębiorstw. Dotacje mogą zostać przeznaczone na pokrycie kosztów 

związanych z uczestnictwem w imprezach targowo-wystawienniczych w kraju lub za granicą 

oraz na zbudowanie strategii rozwoju eksportu MŚP.   

javascript:showVocab('Regionalne%20Programy%20Operacyjne')
javascript:showVocab('M%C5%9AP')
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W ramach nowego budżetu unijnego dostępnych jest szereg dofinansowanych działań 

wspierających internacjonalizację firm, tj.: 

 dotacje na targi zagraniczne 

 dotacje na misje zagraniczne 

 dotacje na doradztwo eksportowe, coaching i mentoring eksportowy 

 dotacje na pozyskiwanie klientów na rynkach zagranicznych. 

 

Aby móc otrzymać taką pomoc, firma musi spełniać warunki określane bardzo 

szczegółowo przez Instytucję Wdrażającą. Może to być np. wynajęcie stoiska, opracowanie 

specjalnych publikacji, misja gospodarcza. W niektórych przypadkach Instytucje Wdrażające 

opracowały listę imprez (targów, konferencji) krajowych i zagranicznych, w których 

uczestnictwo zostało objęte wsparciem. Ważne jest zatem, aby przedsiębiorca zainteresowany 

uzyskaniem dotacji, przed rozpoczęciem prac nad projektem dowiedział się, czy i jakie 

wydatki na planowaną imprezę wystawienniczą zostaną zrekompensowane w ramach dotacji. 

W 2016  w ramch poszczególnych programów operacyjnych, zaplanowano następujące 

dotacje: 

 POIR – Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to 

Brand.PL 

 Planowane rozpoczęcie naboru: listopad 2016 

 Ogólne założenia: 

1. Kontynuacja wspierania MSP w zakresie internacjonalizacji (działanie 6.1 PO IG i 

poddziałanie 6.5.2 PO IG) 

2. Brak konieczności posiadania Planu Rozwoju Eksportu 

3. Wsparcie skierowane zarówno dla początkujących eksporterów, jak i przedsiębiorstw z 

wieloletnią tradycją w tym obszarze 

4. Określony katalog imprez wystawowych (branżowych i ogólnych). 

PO PW – Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP 

 Planowane rozpoczęcie naboru: 

Etap 1 –  kwiecień 2016 r., zakończenie naboru wniosków – maj 2016 r. Czas trwania naboru 

wynosi 1 miesiąc od daty rozpoczęcia naboru. 

javascript:showVocab('Instytucja%20Wdra%C5%BCaj%C4%85ca')
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Etap 2 – październik 2016 r., zakończenie naboru wniosków – listopad 2016 r. Czas trwania 

naboru wynosi 1 miesiąc od daty rozpoczęcia naboru. 

 Ogólne założenia: 

I etap – usługi doradcze w zakresie opracowania nowego modelu biznesowego w MŚP 

związanego z internacjonalizacją działalności 

II etap – dostęp MŚP do usług doradczych oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych 

związanych z przygotowaniem do wdrożenia opracowanego na I etapie modelu biznesowego 

obejmujących m.in.: wyszukiwanie, selekcja, a następnie nawiązanie kontaktów z partnerami 

zagranicznymi, badania marketingowe  na rynku docelowym, doradztwo w zakresie budowy 

kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego 

wejście na dany rynek zagraniczny, doradztwo w zakresie projektowania materiałów 

reklamowych i promocyjnych, zakup oprogramowania niezbędnego do automatyzacji 

procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności. 

RPO Małopolskie – Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP 

 Planowane rozpoczęcie naboru: 03.2016 r.  (do 31.01.2017) 

 Ogólne założenia: 

Typy projektów: 

1. opracowanie i wdrażanie strategii / planu działalności międzynarodowej 

przedsiębiorstwa 

2. wdrażanie strategii / planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa 

Wdrożenie planu działalności międzynarodowej może polegać na realizacji następujących 

działań: doradztwo finansowe, doradztwo dot. określenia potencjalnych partnerów 

handlowych, wyszukiwania i doboru partnerów na rynkach zagranicznych, doradztwo w 

zakresie opracowania koncepcji marki, doradztwo w zakresie dostosowania produkcji usługi 

do wymagań docelowego rynku zagranicznego, doradztwo dot. pozyskania certyfikatów, 

pozwolenia, homologacje, itp., udział w targach. 

RPO Wielkopolskie – Poddziałanie 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności 

przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan 

rozwoju eksportu 

 Planowane rozpoczęcie naboru:  2017 r. 
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 Ogólne założenia: 

Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla 

przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu polegające na realizacji co najmniej 

dwóch działań z poniższej listy, w tym minimum jednego działania obowiązkowego: 

 Działania obowiązkowe: 

1. doradztwo i opracowania w zakresie wdrożenia nowych modeli biznesowych, 

2. poszukiwanie partnerów na rynkach docelowych (analizy, opracowania); 

3. uzyskanie dokumentów niezbędnych do wprowadzenia produktów lub usług 

przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe (doradztwo, zakup); 

4. doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności 

eksportowej; 

5. doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych 

rynkach; 

6. wsparcie inwestycyjne w zakresie dostosowania produktów/usług do wymogów na 

rynkach docelowych. 

1. Działania dodatkowe: 

1. udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy; 

2. organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą; 

3. udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych odbywających się na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze wystawcy; 

4. organizacja misji gospodarczych przedsiębiorców zagranicznych u przedsiębiorcy 

RPO Warmińsko-Mazurskie – 1.3.5 Usługi dla MŚP 

 Planowane rozpoczęcie naboru: od 31.03.2016 r. 

 Ogólne założenia: 

W ramach poddziałania dofinansowany zostanie zakup przez Beneficjenta usług , które 

przyczynią się do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa i/lub jego rozwoju, 

w tym: 

– Usług doradczych i szkoleniowych zwiększające zdolność MŚP do budowania oraz wzrostu 

przewagi konkurencyjnej na rynku 
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– Usług związanych z internacjonalizacją firmy, tj. usługi doradcze, informacyjne, 

organizacja udziału przedsiębiorstwa w międzynarodowych targach, wyjazdach biznesowych, 

misjach gospodarczych 

RPO Mazowieckie – 3.2.2 Internacjonalizacja MŚP – Modele biznesowe 

 Planowane rozpoczęcie naboru: IV kwartał 2016 r. 

 Ogólne założenia: 

Dofinansowanie będzie obejmowało następujące typy projektów: 

– opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa zmierzającego do jego 

internacjonalizacji; 

– wdrożenie nowego modelu biznesowego poprzez np. udział przedstawicieli beneficjenta w 

imprezach targowo-wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze 

międzynarodowym, wyszukiwanie i dobór partnerów biznesowych na rynku docelowym; 

działania wdrożeniowe muszą wynikać ze strategii internacjonalizacji przedsiębiorstwa 

Wszystkie działania MŚP wspierane w zakresie umiędzynaradawiania działalności muszą 

wynikać ze strategii / planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa. 

 

Inwestycje w kapitał ludzk i, czyli PO WER 
 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) jest jednym z kilkunastu 

programów, dzięki którym w latach 2014-2020 na obszarze Polski rozdzielane są środki 

pochodzące z funduszy strukturalnych. Program powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w 

obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i 

dobrego rządzenia. Na jego realizację przeznaczono kwotę 4,4 mld euro z Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz 252,4 mln euro ze specjalnej linii budżetowej „Inicjatywa na 

rzecz zatrudnienia osób młodych”. 

PO WER stanowi odpowiedź na wyzwania i jednocześnie instrument realizacji Strategii 

Europa 2020. Program uwzględnia stojące przed Europą długofalowe wyzwania związane z 

globalizacją, rozwojem ekonomicznym, jakością polityk publicznych, zjawiskami 

demograficznymi, czy inwestycjami w kapitał ludzki. 

Do priorytetów w ramach  PO WER należą: 
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1. Osoby młode na rynku pracy – alokacja EFS i specjalna linia budżetowa 1 757 mln 

euro: realizacja działań skierowanych do bezrobotnych osób młodych w wieku 15-29 

(w szczególności tych, którzy nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. Młodzież 

NEET), które przyczyniają się do ich aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji 

na rynku pracy. 

2. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji – alokacja EFS 

739 mln euro: wdrożenie reform systemów i struktur w wybranych obszarach polityk 

publicznych, kluczowych z punktu widzenia strategii Europa 2020 i krajowych 

programów reform. 

3. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju – alokacja EFS 1 056 mln euro: 

wspieranie jakości, skuteczności i otwartości szkolnictwa wyższego jako instrumentu 

budowy gospodarki opartej o wiedzę. 

4. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa – alokacja EFS 670 mln euro: 

realizacja działań nietypowych, innowacyjnych, ponadnarodowych, prowadzących do 

wypracowania rozwiązań w celu ich przetestowania przed przejściem do fazy 

wdrożenia, które w większości przypadków będzie miało miejsce na poziomie 

regionalnym, a także realizacja programów w zakresie mobilności ponadnarodowej. 

5. Wsparcie dla obszaru zdrowia – alokacja EFS 301 mln euro: m.in. działania dotyczące 

wdrożenia i rozwoju programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie 

wpływających na zasoby pracy, dedykowanych osobom w wieku aktywności 

zawodowej oraz wdrożenie działań projakościowych i rozwiązań organizacyjnych w 

systemie ochrony zdrowia ułatwiających dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej 

jakości usług zdrowotnych; 

6. Pomoc techniczna – alokacja EFS 164 mln euro. 

Przyjęta logika w ramach PO WER zakłada zatem, że co do zasady na poziomie 

regionalnym interwencja Europejskiego Funduszu Społecznego będzie dotyczyła 

bezpośredniego wsparcia osób w celu poprawy ich sytuacji na rynku, natomiast krajowy 

program operacyjny będzie się koncentrował na zmianach strukturalnych poszczególnych 

polityk sektorowych, a także na takich przedsięwzięciach, które mają charakter ogólnopolski i 

są priorytetowe z punktu widzenia polityki państwa. W wyniku decentralizacji Europejskiego 

Funduszu Społecznego w Polsce w latach 2014-2020, 66% środków tego Funduszu zasili 

regionalne programy operacyjne, a 34% Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. 

Podział alokacji EFS w PO WER pomiędzy poszczególne cele tematyczne i priorytety 

inwestycyjne  oparty jest przede wszystkim o zakres tematyczny programu i jego cele. 
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Ponadto odzwierciedla on istniejące w Polsce wyzwania dotyczące rozwoju kapitału 

ludzkiego, zidentyfikowane w części diagnostycznej PO WER. Jednocześnie przyznane 

poszczególnym celom tematycznym i priorytetom inwestycyjnym znaczenie wynika z dążenia 

do koncentracji wsparcia na tych działaniach, które posiadają największą wartość dodaną oraz 

pozwalają w najwyższym stopniu przyczynić się do osiągnięcia celów Europy 2020, Zaleceń 

Rady w sprawie krajowego programu reform Polski na 2014 r. i krajowych dokumentów 

strategicznych. 

 

Wsparcie osób młodych w ramach PO WER  
 

OŚ I OSOBY MŁODE NA RYNKU PRACY 

W ramach „Osi I Osoby Młode na Rynku Pracy” realizowane będzie wsparcie 

bezpośrednie dla osób młodych bez pracy, które będzie przyczyniało się do ich aktywizacji 

zawodowej oraz poprawy sytuacji na rynku pracy. Instrumentarium wsparcia stosowane w osi 

I odnosi się do wszystkich osób obejmowanych wsparciem we wszystkich regionach Polski.  

Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób 

młodych (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym także osób 

niezarejestrowanych w urzędzie pracy) odpowiadać będzie na zidentyfikowane trudności i 

bariery, jakie młodzi ludzie napotykają w wejściu i utrzymaniu się na rynku pracy.  

Jednocześnie, w związku z przyjęciem nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy, możliwe jest udzielanie pożyczek z Funduszu Pracy dla osób 

bezrobotnych, poszukujących pracy absolwentów szkół i uczelni, w okresie 48 miesięcy od 

dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego oraz studentów ostatniego roku. 

Działania te będą realizowane ze środków krajowych.  

Dostępność tego instrumentu wsparcia zwrotnego, jak też wsparcia bezzwrotnego 

będą niewątpliwie powodować konkurowanie między różnymi formami pomocy. Tym 

samym nie planuje się wykorzystania pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 

udzielanych na preferencyjnych warunkach w ramach krajowego programu EFS – Wiedza 

Edukacja Rozwój. 

 

Priorytet inwestycyjny: Przystosowanie pracowników, 
przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian  
 

Oprócz wsparcia dl młodych w ramach PO WER przewidziano wsparcie dla MMSP 

(Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw). Do celów postawionych przed tym programem 
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należą: wzrost liczby MMSP wykorzystujących wsparcie partnerów społecznych przy 

realizacji działań wspierających rozwój przedsiębiorstwa, w tym pozwalających na efektywne 

wykorzystanie podmiotowych systemów finansowania w regionach. Ponadto wzrost liczby 

przedsiębiorstw, których pracownicy nabyli kompetencje w obszarach pozwalających na 

zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku, a także zapewnienie dostępności i jakości usług 

rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorców i pracowników. 

Działania realizowane na poziomie krajowym mają na celu przygotowanie 

przedsiębiorstw do efektywnego wykorzystania podmiotowych systemów finansowania usług 

rozwojowych na poziomie regionalnym poprzez identyfikację potencjalnych odbiorców 

wsparcia oraz określenie potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw. Z kolei, bezpośrednie 

wsparcie oparte na podejściu popytowym skierowane do przedsiębiorstw sektora MŚP i ich  

 

 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa  
 

Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w PO WER jest realizowana w ramach 

wyodrębnionej osi priorytetowej. PO WER realizuje 4 cele tematyczne wskazane w 

rozporządzeniu ogólnym: promowanie zatrudnienia i mobilności pracowników, inwestowanie 

w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe, promowanie włączenia społecznego i 

zwalczanie ubóstwa, wzmacnianie zdolności instytucjonalnych i skuteczności administracji 

publicznej. Jednocześnie w projekcie rozporządzenia EFS wskazano poboczne tematy 

dotyczące wsparcia przejścia do gospodarki niskoemisyjnej, odpornej na zmianę klimatu, 

zasobooszczędnej i sprzyjającej ochronie środowiska; zwiększenie dostępności, 

wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych przez rozwój kultury 

informatycznej, inwestycje w e-integrację, e-umiejętności i umiejętności związane z 

przedsiębiorczością; wspieranie badań naukowych, rozwoju technologii oraz innowacji przez 

rozwój studiów podyplomowych, szkolenie naukowców, działania służące tworzeniu sieci 

kontaktów i nawiązywaniu współpracy partnerskiej między instytucjami szkolnictwa 

wyższego, ośrodkami i przedsiębiorstwami badawczymi i technologicznymi; poprawę 

konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw przez wspieranie zdolności 

przystosowania się przedsiębiorstw i pracowników oraz zwiększenie inwestycji w kapitał 

ludzki.  

Niezależnie od powyższego należy podkreślić, że Program Operacyjny Wiedza Edukacja 

Rozwój przyczyni się do realizacji celu dotyczącego rozwoju przedsiębiorczości poprzez 

wsparcie w zakresie adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw ukierunkowane na 
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podniesienie jakości zarządzania rozwojem przedsiębiorstw. Na poziomie krajowym będą 

podejmowane działania mające na celu diagnozowanie potrzeb rozwojowych i opracowanie 

planów rozwojowych dla indywidualnych przedsiębiorstw oraz grup przedsiębiorstw, w tym 

np. branż, terytoriów, grup kooperujących w ramach łańcucha dostaw, klastrów oraz w 

odniesieniu do inteligentnych specjalizacji. Działania te pozwolą na podniesienie 

świadomości przedsiębiorców w zakresie korzyści płynących z inwestycji w kapitał ludzki 

oraz planowania długookresowego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
2
 

Wszyscy zainteresowaniu uzyskaniem wsparcia na założenie własnej firmy w ramach PO 

WER, najpierw powinny skontaktować się z instytucją wojewódzką właściwą ze względu na  

miejsce zamieszkania. Wykaz tych instytucji jest dostępny na stronach funduszy 

europejskich. 

 

3. Środki dostępne na poziomie europejskim 
 

3.1 Program COSME 
 

 Program COSME (Programme for the Competitiveness of enterprises and Small and 

Medium Enterprises) jest kontynuacją realizowanego w latach 2007-2013 Programu 

Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIP (Competitiveness and Innovation 

Framework Programme).  Wzmacnianie konkurencyjności oraz trwałości przedsiębiorstw 

zarówno mikro jak i średnich jest jednym z priorytetów Unii wchodzących w Strategię 

Europa 2020. Osiągnięcie wspomnianych założeń jest możliwe dzięki wdrożeniu programów 

na rzecz konkurencyjności MŚP, w tym programu COSME na który przeznaczono 2,3 mld 

euro. Wsparcie dla przedsiębiorstw polega na wspieraniu innowacyjnej działalności (np. 

innowacje ekologiczne), zapewnianiu lepszego dostępu do środków finansowych 

oraz świadczeń. Ma zachęcać do wykorzystywania nowych technologii informacyjnych 

i komunikacyjnych oraz promować korzystanie z energii odnawialnych.  

 

Szczegółowymi celami programu COSME na lata 2014–2020 są:  

                                                 
2
 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER 2014-2020), Ministerstwo Infrastruktury 

i Rozwoju, 17.12.2016r. 
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 poprawa dostępu MŚP do finansowania w formie instrumentu gwarancji kredytowych 

i instrumentu kapitałowego na rzecz wzrostu,  

 poprawa dostępu MŚP do rynków, w szczególności unijnych, ale również na 

poziomie światowym,  

 poprawa warunków konkurencyjności i trwałości przedsiębiorstw unijnych, w 

szczególności MŚP, w tym MŚP działających w sektorze turystyki oraz klastrów,  

 promocja przedsiębiorczości 

 

Przedsiębiorstwa mogą skorzystać z programu poprzez współpracę z ośrodkami sieci 

Enterprise Europe Network działającymi w poszczególnych województwach. Enterprise 

Europe Network (EEN) jest europejską siecią ośrodków doradczych oferująca zintegrowane, 

bezpłatne usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw. W skład Enterprise Europe Network 

wchodzi prawie 600 instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości w ponad 55 krajach.  

W Polsce działa 30 ośrodków Enterprise Europe Network i ich działalność jest możliwa 

dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Gospodarki, które zapewnia 40% środków 

finansowych oraz Unii Europejskiej (60%)
3
. 

Realizacja zadań Enterprise Europe Network odbywa się na zasadzie „zawsze 

otwartych drzwi”, co oznacza, że przedsiębiorca, który zwróci się z zapytaniem do ośrodka 

Sieci, otrzyma kompleksową odpowiedź pozwalającą na rozwiązanie danego problemu. 

Ośrodki Enterprise Europe Network świadczą przedsiębiorcom wiele usług umożliwiających 

rozwój ich potencjału i zdolności innowacyjnych obejmujących:  

 działania informacyjne i doradcze (z zakresu prawa i polityk Unii Europejskiej, 

prowadzenia działalności gospodarczej za granicą, dostępu do źródeł finansowania, 

transferu technologii oraz udziału w programach ramowych Unii Europejskiej),  

 organizację szkoleń, warsztatów i seminariów dla przedsiębiorców,  

 pomoc w poszukiwaniu partnerów handlowych, w tym wspieranie udziału firm z 

sektora MŚP w targach kooperacyjnych, misjach handlowych i spotkaniach 

brokerskich,  

 usługi z zakresu transferu technologii, w tym audyty technologiczne, wymianę ofert 

technologicznych, pomoc w poszukiwaniu partnerów technologicznych oraz 

kojarzenie przedsiębiorców z jednostkami naukowymi
4
. 

                                                 
3
 Krajowy Punkt Kontaktowy, http://instrumentyfinansoweue.gov.pl/cosme.php, [dostęp: 9.05.2016r.] 
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Finansowanie działalności i rozwoju MŚP w ramach COSME jest dostępne za pomocą 

instrumentów gwarancyjnych i kapitałowych. 

Pierwszym z nich jest LGF, czyli Instrument Gwarancji Kredytowych (Loan Guarantee 

Facility): w ramach którego COSME Europejski Fundusz Inwestycyjny udostępnia bezpłatne 

gwarancje dla instytucji finansowych (banków, firm leasingowych, funduszy poręczeniowych 

itp.) oferujących produkty finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki 

podziałowi ryzyka, instytucje mogą rozszerzyć zakres produktów oraz zaoferować 

finansowanie dla MŚP na bardziej korzystnych warunkach: za niższą cenę, przy dłuższym 

okresie spłaty, z mniejszymi wymogami dotyczących zabezpieczenia, wkładu własnego itp. 

Pozwala to na udostępnienie produktów finansowych także tym przedsiębiorcom, którzy przy 

braku instrumentu finansowego COSME nie mają szans na zdobycie niezbędnego 

finansowania. Instrument obejmuje również regwarancje, tzn. gwarancje EFI dla funduszy 

gwarancyjnych, udzielających następnie gwarancji instytucjom finansowym oferującym 

produkty dla MŚP, oraz gwarancje dla sekurytyzacji portfeli instrumentów dłużnych dla MŚP. 

Kolejnym instrumentem jest EFG, czyli Instrument Kapitałowy dla Wzrostu (Equity 

Facility for Growth): w ramach którego COSME Europejski Fundusz Inwestycyjny oferuje 

finansowanie udziałowe dla funduszy venture capital lub funduszy oferujących finansowanie 

pośrednie (mezzanine) dla małych i średnich przedsiębiorstw w fazie ekspansji i wzrostu. 

Pozwala to na rozszerzenie zakresu finansowania dla takich przedsiębiorstw.
5
 

 

 

3.2 Horyzont 2020 
 

 

Program ramowy „Horyzont 2020" to największy w historii program finansowania badań 

naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Jego budżet to ponad 77 mld EUR. Kluczowym 

zadaniem Programu jest stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji 

naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy 

technologii. Horyzont 2020, jako nowy program ramowy, stawia na intensywną współpracę 

nauki z przemysłem, jak również wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw. Program 

                                                                                                                                                         

4
 COSME, Financial instruments, European Investment Funds 2015,  ISBN 978-92-79-44069-4, 

http://bookshop.europa.eu/en/cosme-pbNB0514115/, [dostęp: 9.05.2016r.] 

 
5
 COSME, http://instrumentyfinansoweue.gov.pl/cosme.php, {dostęp: 9.05.2016 r.] 

http://bookshop.europa.eu/en/cosme-pbNB0514115/
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Horyzont 2020 wdrażany jest przez Komisję Europejską. Jego celem jest rozwój europejskich 

innowacji o znaczeniu globalnym oraz wypracowanie przewagi konkurencyjnej gospodarki 

europejskiej w oparciu o innowacje. Program ten obejmuje następujące główne filary i 

obszary tematyczne:  

 Doskonała baza naukowa– budżet 24 441,1 mln euro.  

 Wiodąca pozycja w przemyśle– budżet 17 015,5 mln euro. 

 Wyzwania społeczne– budżet 29 679 mln euro
6
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Oficjalna strona programu, http://h2020.pl/, [dostęp: 4.05.2016] 
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