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Fundusze Strukturalne 
w nowym okresie programowania

Plan prezentacji

– Podstawowe zasady wdrażania Funduszy  
  Strukturalnych – porównanie z obecnym okresem  
  programowania
– Narodowa Strategia Spójności na lata 2007 – 2013
– Problematyka pomocy publicznej
– Regionalny Program Operacyjny Woj. Śląskiego (RPO)
– Przedsiębiorstwa w PO Innowacyjna Gospodarka
– Opis procedur
– Partnerstwo Publiczno – Prywatne
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Polityka regionalna UE

• Polityka regionalna Unii Europejskiej 
(in. polityka strukturalna, polityka społeczno-gospodarcza) ma na 
celu zapewnienie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju oraz 
niwelowanie różnic i osiągnięcie spójności między 
poszczególnymi regionami krajów Wspólnoty

• Fundusze strukturalne – narzędzie polityki regionalnej
-zapobieganie powiększaniu się różnic i wspomaganie  

biedniejszych rejony Europy;
-celowa działalność organów władzy publicznej 

zmierzająca do przebudowy struktury gospodarczej i pobudzenia 
rozwoju gospodarczego danego obszaru;

-koncentracja na jednym regionie, obszarze bądź 
państwie członkowskim. 
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Polityka regionalna UE

Wartości leżące u podstaw polityki regionalnej UE:

–spójność - zmniejszenie dysproporcji dochodów i zamożności 
między krajami i regionami biedniejszymi a zamożniejszymi;

–solidarność - polityka ma przynieść korzyść obywatelom i 
regionom, którzy, w porównaniu ze średnimi dla całej UE, są w 
gorszej sytuacji gospodarczej i społecznej. 
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Polityka regionalna UE

Filary europejskiej polityki regionalnej:

• polityka przemysłowa (środki na określone sektory gospodarki, 
branże i zakłady przemysłowe, rozwój małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz na ochronę środowiska)

• wspieranie gospodarcze (środki na poprawę infrastruktury, nowe 
inwestycje, restrukturyzację przedsiębiorstw i otwieranie rynków 
zbytu),

• polityka rynku pracy (środki na wspieranie zatrudnienia poprzez 
programy szkoleniowe i przekwalifikowania, podnoszenie zdolności 
adaptacyjnych przedsiębiorstw i ich pracowników),

• wspieranie obszarów wiejskich (środki na wsparcie obszarów 
wiejskich, szczególnie tych które borykają się z niską 
konkurencyjnością produkcji, wysokim zatrudnieniem w rolnictwie, czy 
deficytami w infrastrukturze).
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Zasady polityki regionalnej UE

–subsydiarność (pomocniczość)
–partnerstwo 

–programowanie (strategiczne podejście i decentralizacja)
–spójność 

–koncentracja 
–dodatkowość

–ewaluacja programów 
-Monitoring realizacji programów
-Kontrola finansowa 
-Ocena ex-ante, ocena ex-post
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Podstawowe zasady dotyczące 
zarządzania (2007 – 2013)

Proces programowania
Rozporządzenie Rady z dnia 11 lipca 2006 nr 1083/2006 uchylające 
Rozporządzenie  nr 1260/1999 Ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności. 

Rozporządzenie nr 1080/2006 w sprawie EFRR
Rozporządzenie nr 1081/2006 w sprawie EFS
Rozporządzenie nr 1082/2006 w sprawie współpracy teryt.
Rozporządzenie nr 1081/2006 w sprawie Funduszu Spójności

Dostępne na stronie www.funduszestrukturalne.gov.pl 

http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/


  8

Podstawowe zasady dotyczące 
zarządzania (2007 – 2013)

 Rozporządzenie Rady z dnia 11 lipca 2006 nr 1083/2006 uchylające 
Rozporządzenie  nr 1260/1999 Ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. 

1) Artykuł 158 Traktatu stanowi, że w celu wzmocnienia spójności 
gospodarczej i społecznej Wspólnota zmierza do zmniejszenia 
dysproporcji w poziomach rozwoju różnych regionów oraz zacofania 
regionów lub wysp najmniej uprzywilejowanych w tym obszarów 
wiejskich. Art. 159 stawia wymóg wspierania tych działań za 
pośrednictwem funduszy strukturalnych, Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego (EBI) oraz innych istniejących instrumentów 
finansowych.
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Podstawowe zasady dotyczące 
zarządzania (2007 – 2013)

Podstawowe założenia polityki spójności:

– Większe zorientowanie działań na założenia strategiczne UE,

– Najważniejsze priorytety: 
  B+R, innowacyjność, ochrona środowiska i zapobieganie 

ryzyku, rozwój infrastruktury, przedsiębiorczość

– Zdecentralizowany i uproszczony system wdrażania
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Podstawowe zasady dotyczące 
zarządzania (2007 – 2013)

Źródła finansowania:

– Redukcja liczby finansowych instrumentów polityki regionalnej: 
• EFRR
• EFS
• Fundusz Spójności

– Aktualny EFOiGR oraz FIWR jako komplementarne instrumenty 
wsparcia (ale nie fundusze strukturalne).
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Podstawowe zasady dotyczące 
zarządzania (2007 – 2013)

Nowe cele polityki regionalnej:

1.  Konwergencja 
2.  Konkurencyjność Regionalna i Zatrudnienie 
3.  Europejska Współpraca Terytorialna 

 
 Zakres przedmiotowy obecnych inicjatyw wspólnotowych 

URBAN i EQUAL oraz działań innowacyjnych włączony do 
priorytetów programów operacyjnych państw członkowskich lub 
regionów
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Podstawowe zasady dotyczące 
zarządzania (2007 – 2013)

1. Cel Konwergencja

Cel strategiczny polityki spójności (zmniejszanie dysproporcji 
pomiędzy poziomami rozwoju różnych regionów lub obszarów 
UE)

– PKB per capita <75% średnie PKB UE
– Regiony na poziomie NUTS II (w Polsce województwa)
– EFRR i EFS + FS dla najmniej rozwiniętych krajów 
członkowskich (PNB< 90% PNB średniej UE)
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Podstawowe zasady dotyczące 
zarządzania (2007 – 2013)

Cel Konwergencja służy przyspieszeniu przekształceń państw 
członkowskich oraz regionów najsłabiej rozwiniętych poprzez:

– poprawę warunków wzrostu i zatrudnienia,
– podnoszenie jakości inwestycji w kapitał rzeczowy i ludzki,
– rozwój innowacyjności,
– rozwój społeczeństwa informacyjnego,
– ochronę i poprawę środowiska naturalnego,
– podnoszenie efektywności administracji.
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Podstawowe zasady dotyczące 
zarządzania (2007 – 2013)

2. Cel Konkurencyjność i Zatrudnienie w Regionach 

– Wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności regionów oraz 
zatrudnienia 
(z wyłączeniem regionów najsłabiej rozwiniętych, objętych Celem 
Konwergencja)
– NUTS I lub NUTS II
– Dualne podejście – programy regionalne finansowane z EFRR i 
EFS.
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Podstawowe zasady dotyczące 
zarządzania (2007 – 2013)

– EFRR – wspomaganie regionów i władz w zakresie 
pobudzania przemian ekonomicznych przez wzmacnianie 
ich konkurencyjności i atrakcyjności

– EFS – pomoc dla osób fizycznych w dostosowaniu się do 
zmian ekonomicznych 
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Podstawowe zasady dotyczące 
zarządzania (2007 – 2013)

3.Cel Europejska Współpraca Terytorialna

– Wykorzystanie doświadczeń INTERREG
– Wspieranie współpracy regionów na poziomach 
transgranicznym, transnarodowym i międzyregionalnym
– EFRR
– NUTS III (wszystkie regiony zlokalizowane przy granicach 
wewnętrznych UE, niektóre regiony przy granicach zewnętrznych, 
określone regiony przy granicach morskich)
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Podstawowe zasady dotyczące 
zarządzania (2007 – 2013)

3.Cel Europejska Współpraca Terytorialna
– zintegrowane programy dotyczące kluczowych priorytetów UE 
określonych podczas szczytów w Lizbonie i Goeteborgu
– Propagowanie wspólnych rozwiązań  podejmowanych przez 
sąsiadujące ze sobą regiony (np. rozwój miast, wsi, obszarów 
przybrzeżnych, rozwój stosunków ekonomicznych)
– Projekty realizowane przez beneficjentów z przynajmniej dwóch 
krajów członkowskich 
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Podstawowe zasady dotyczące 
zarządzania (2007 – 2013)

Źródła finansowania celów polityki regionalnej

FS

EFSEFS

EFRREFRREFRR

Cel
 Europejska 
Współpraca 
Terytorialna

Cel
Konkurencyjność

i Zatrudnienie
w Regionach

Cel 
Konwergencja
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Podstawowe zasady dotyczące 
zarządzania (2007 – 2013)

 Programowanie - porównanie

• Strategiczne Wytyczne   
   Wspólnoty
• Narodowe Strategiczne  
   Ramy Odniesienia (NSS)
• Programy Operacyjne

• Podstawy Wsparcia   
   Wspólnoty
• Narodowy Plan   
   Rozwoju
• Programy Operacyjne
• Uzupełnienia PO

Okres programowania
2007 - 2013

Okres programowania
2000 - 2006
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Podstawowe zasady dotyczące 
zarządzania (2007 – 2013)

 Strategiczne Wytyczne Wspólnoty

– Przygotowywane przez Radę 
– Nakreślają ogólny zakres polityki spójności UE
– Priorytety dla państw członkowskich i regionów (ramy dla 
interwencji funduszy):

• Poprawa atrakcyjności regionów i miast UE 
• Promowanie innowacji, przedsiębiorczości i rozwój gospodarki 

opartej na wiedzy
• Tworzenie większej liczby i lepszych jakościowo miejsc pracy
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Podstawowe zasady dotyczące 
zarządzania (2007 – 2013)

Narodowa Strategia Spójności
(Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia)

– Przygotowywane przez kraje członkowskie
– Zapewnienie spójności ze Strategicznymi Wytycznymi Wspólnoty
– Dokument negocjowany z Komisją Europejską
– Punkt wyjścia dla opracowywania programów operacyjnych
– Nie będą pełniły roli instrumentu zarządzania jak Podstawy Wsparcia 
Wspólnoty
– Konsultacje społeczne (zgodnie z Rozp. Rady)
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Podstawowe zasady dotyczące 
zarządzania (2007 – 2013)

Narodowa Strategia Spójności – zawartość:
–diagnoza stanu
– skrócony opis strategii kraju członkowskiego i jej wdrażanie na 
poziomie operacyjnym

-  priorytety,
-  zarządzanie funduszami, ewaluacja, etc.

– wdrażanie operacyjne strategii
- lista programów operacyjnych + indykatywne alokacje,
- mechanizmy koordynacji  pomiędzy programami a  funduszami,
- udział innych instrumentów finansowych (np. EBI)
- szczegółowe postanowienia instytucjonalne;
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Podstawowe zasady dotyczące 
zarządzania (2007 – 2013)

Programy Operacyjne

– Dokumenty zatwierdzane przez KE (przyjmowane jako część    
Narodowej Strategii Spójności

– Brak obowiązku przygotowywania Uzupełnień 

– Jeden PO finansowany tylko z jednego funduszu
 (z uwzględnieniem zasady cross - financingu),

– Uproszczony system naboru wniosków, projekty kluczowe
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Podstawowe zasady dotyczące 
zarządzania (2007 – 2013)

Programy Operacyjne – zawartość

– strategia rozwoju i spójny zestaw priorytetów
– analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej (słabe i mocne strony) + 
strategia zawierająca odpowiedź na wyniki analizy
– uzasadnienie priorytetów
– informacja na temat priorytetów i ich szczegółowych celów 
(wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania)
– plan finansowy
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Podstawowe zasady dotyczące 
zarządzania (2007 – 2013)

Programy Operacyjne – zawartość (cd.)

– komplementarność z działaniami finansowanymi w zakresie 
rozwoju wsi i rybołówstwa
– informacja o zasadach wdrażania (instytucje, monitoring i 
ewaluacja, procedury finansowe, promocja, itp.)
– informacja o niezależnej jednostce audytu
– szacunkowa lista planowanych dużych projektów
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Podstawowe zasady dotyczące 
zarządzania (2007 – 2013)

NSS będzie realizowana przy pomocy:

• PO, zarządzanych przez MRR oraz 
• RPO zarządzanych przez Samorządy poszczególnych 

województw
-------------------------------------------------------------------
1. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki
4. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
5. Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej
6. Program Operacyjny  Pomoc Techniczna
16 Regionalnych Programów Operacyjnych
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Programy UE w latach 2007-2013

BUDŻET
Łączna wartość środków zaangażowanych w realizację NSS w 

latach 2007-2013:
ok. 85,6 mld euro *

w tym:

• Publiczny wkład krajowy - ok. 9,7 mld euro
• Wkład podmiotów prywatnych – ok. 16,3 mld euro 
• Fundusze Strukturalne + Fundusz Spójności – ok. 59,6 mld 

euro ( 52% EFRR, 15% EFS, 33% FS) 
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Projekt układu programów operacyjnych 
na lata 2007 -2013

26,8 %16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO)

1,0 %Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej

0,4 %PO Pomoc Techniczna

35,7 %PO Infrastruktura i Środowisko

3,6 %PO Rozwój Polski Wschodniej

11,7 %PO Innowacyjna gospodarka

13,7 %PO Kapitał ludzki

AlokacjaNowy układ programów
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Podstawowe zasady dotyczące 
zarządzania (2007 – 2013)

Instytucje na poziomie PO:

– Instytucja zarządzająca
– Instytucja pośrednicząca (opcjonalnie)
– Instytucja płatnicza
– Jednostka poświadczająca (certyfikująca)
– Jednostka audytu
– Instytucja wdrażająca
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Podstawowe zasady dotyczące 
zarządzania (2007 – 2013)

Przez innowację należy rozumieć prace związane z 
przygotowaniem i uruchomieniem wytwarzania, a także 
przygotowaniem do sprzedaży nowych lub udoskonalonych 
produktów i usług (oferty) przeznaczonych do wprowadzenia na 
rynek albo innego wykorzystania w praktyce lub wprowadzenie 
unowocześnionego procesu dystrybucji.

– Innowacyjność produktowa;

– Innowacyjność procesowa.
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Podstawowe zasady dotyczące 
zarządzania (2007 – 2013)

– Innowacyjność produktowa –wprowadzenie przez Wnioskodawcę 
nowego lub ulepszonego – w stosunku do dotychczasowej oferty 
– produktu lub usługi z zastosowaniem dotychczasowego 
procesu technologicznego, zarządzania oraz innych procesów 
mających wpływ na asortyment oferty;

– Innowacyjność procesowa –wprowadzenie przez Wnioskodawcę 
nowego – w stosunku do istniejącego u Wnioskodawcy – procesu 
technologicznego, zarządzania lub innego, mającego na celu 
oferowanie dotychczasowej lub nowej oferty.
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Podstawowe zasady dotyczące 
 wdrażania funduszy (2007 – 2013)

– Innowacyjność produktowa –wprowadzenie przez Wnioskodawcę 
nowego lub ulepszonego – w stosunku   do dotychczasowej 
oferty – produktu lub usługi z zastosowaniem dotychczasowego 
procesu technologicznego, zarządzania oraz innych procesów 
mających wpływ na asortyment oferty;

– Innowacyjność procesowa –wprowadzenie przez Wnioskodawcę 
nowego – w stosunku do istniejącego      u Wnioskodawcy – 
procesu technologicznego, zarządzania lub innego, mającego na 
celu oferowanie dotychczasowej lub nowej oferty.
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1. Modernizacja wyposażenia obiektu hotelowego - wymiana 
części mebli w pokojach hotelowych. 

2. Wybudowanie nowej siedziby (w związku z przeniesieniem 
działalności w inne miejsce), do której zostaną przeniesione 
dotychczas wykorzystywane maszyny i urządzenia. Projekt 
dotyczy zakupu robót i materiałów budowlanych, ponieważ 
przedsiębiorstwo posiada już potrzebne maszyny i 
urządzenia. 

3. Zakup monitorów do zestawów komputerowych, które 
przedsiębiorca obecnie posiada. Stare monitory są mało 
funkcjonalne. Wymiana na nowe monitory pozwoli na lepszą 
organizację miejsca pracy pracownika. 

Przykłady negatywne 
(projekty nie innowacyjne)
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Nowe zasady wyboru projektów uwzględniają następujące aspekty:

3. Uproszczenie zasad

4. Oszczędność kosztów i czasu przy przygotowaniu wniosków i 
dokumentacji projektowej

5. Zwiększenie pomocy ze strony jednostki zarządzającej

6. Uproszczenie procedury 

SYSTEM OCENY I WYBORU 
PROJEKTÓW
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• Artykuł 87, ustęp 1 TWE

„Z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w 

niniejszym Traktacie, wszelka pomoc przyznawana przez Państwo 
Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w 
jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem  
konkurencji  przez uprzywilejowanie niektórych przedsiębiorstw 
lub produkcji niektórych wyrobów, jest niezgodna ze wspólnym 
rynkiem w zakresie, w jakim wpływa ona negatywnie na wymianę 
handlową pomiędzy Państwami Członkowskimi”.

Pomoc publiczna na obszarze UE
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Elementy składające się na pojęcie pomocy publicznej

3. Jest udzielana przez państwo członkowskie lub przy użyciu 
zasobów państwowych,

4. zniekształca konkurencję lub grozi jej zniekształceniem,

5. prowadzi do uprzywilejowania niektórych przedsiębiorstw lub 
produkcji niektórych towarów (selektywność),

6. ma negatywny wpływ na wymianę handlową pomiędzy krajami 
członkowskimi

Pomoc publiczna na obszarze UE
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Odstępstwa od zakazu udzielania 
pomocy publicznej

Artykuł 87, ustępy 2 i 3 TWE przewiduje dwie kategorie odstępstw:

– Pomoc, która jest zgodna z zasadami wspólnego rynku (z 
mocy prawa),

– Pomoc, która może być uznana za zgodną z zasadami 
wspólnego rynku (na podstawie decyzji Komisji Europejskiej)
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Pomoc, która może być uznana za zgodną z regułami 
wspólnego rynku 

Artykuł 87, ustęp 3 TWE
e. pomoc przeznaczona na sprzyjanie rozwojowi gospodarczemu 

regionów, w których poziom życia jest nienormalnie niski lub 
regionów, w których istnieje poważny stan niedostatecznego 
zatrudnienia;

f. pomoc na realizację projektów o ogólnoeuropejskim znaczeniu 
lub na zapobieżenie poważnym zakłóceniom w gospodarkach 
Państw Członkowskich;

g. pomoc przeznaczona na ułatwianie rozwoju niektórych działań 
gospodarczych lub niektórych regionów gospodarczych, o ile nie 
zmienia warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym 
ze wspólnym interesem;

Odstępstwa od zakazu udzielania 
pomocy publicznej
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Pomoc, która może być uznana za zgodną z regułami wspólnego 
rynku (cd) 

Artykuł 87, ustęp 3 TWE
d. pomoc przeznaczona na wspieranie kultury i zachowanie 

dziedzictwa kulturowego, o ile nie zmienia warunków wymiany 
handlowej i konkurencji we Wspólnocie w zakresie sprzecznym 
ze wspólnym interesem;

e. inne kategorie pomocy, jakie Rada może określić decyzją, 
stanowiąc większością kwalifikowaną, na wniosek Komisji.

Odstępstwa od zakazu udzielania 
pomocy publicznej
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Zgodnie z ogólnymi zasadami stosowanymi przez KE, przy 
dokonywaniu oceny dopuszczalności danej pomocy, bierze ona 
pod uwagę następujące warunki:

– planowana pomoc musi przyczyniać się do osiągania jednego z 
celów wspólnotowych;

– planowana pomoc musi być niezbędna  i zachęcać jej odbiorców 
do podejmowania działań przyczyniających się do realizacji celów 
wspólnotowych, które nie zostałby podjęte przez te podmioty, 
gdyby nie fakt udzielenia pomocy;

– okres udzielania planowanej pomocy, jej intensywność i zakres 
(przedmiotowy oraz podmiotowy) muszą być proporcjonalne w 
stosunku do planowanych rezultatów  społeczno-ekonomicznych 
pomocy.

Pomoc publiczna na obszarze UE
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Kategorie pomocy publicznej 

Pomoc regionalna  - najważniejszym kryterium jest miejsce / 
lokalizacja  – pomoc taką mogą otrzymać wyłącznie te podmioty, 
które prowadzą działalność na obszarze charakteryzującym się 
niskim poziomem rozwoju gospodarczego w stosunku do sytuacji 
występującej w całej Unii Europejskiej. 

Pomoc horyzontalna  - kierowana jest do wszystkich przedsiębiorców 
(bez względu na to z jakiego sektora pochodzą lub gdzie prowadzą 
działalność gospodarczą), którzy otrzymując tego typu pomoc będą 
przyczyniali się do realizacji określonych celów. 

Pomoc sektorowa  - określana jest na podstawie przynależności 
danego przedsiębiorstwa do sektora, do którego pomoc ta jest 
adresowana. 
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Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na 
lata 2007 – 2013

Pomoc skonstruowana tak, by wspomóc rozwój mniej 
uprzywilejowanych terenów poprzez wspieranie inwestycji i 
tworzenie nowych miejsc pracy. Promuje ekspansję i 
dywersyfikację działalności przedsiębiorstw w tych regionach, 
zwłaszcza poprzez zachęcanie do otwierania tam nowych zakładów. 

Pomoc regionalna powinna być udzielana w ramach programu 
pomocy o wyraźnie sprecyzowanych celach. 

Program taki umożliwia właściwym organom 
uszeregowanie projektów inwestycyjnych według korzyści jakie 
przedstawiają one dla regionu.

POMOC REGIONALNA 2007 - 2013



  43

 
Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 

2007 – 2013 
(2006/C 54/08)

- Zakres obwiązywania (sektory wyłączone), definicje sektorów    
  wyłączonych,

- Uregulowania w odniesieniu do regionów tzw. „efektu statystycznego”

- Formy i pułapy pomocy (lista regionów objętych pomocą),

- Zasady obowiązujące przy udzielaniu pomocy publicznej

Pomoc publiczna 
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POMOC REGIONALNA 2007 - 2013 

Przepisy dotyczące udzielania pomocy regionalnej mają 
zastosowanie do wszystkich sektorów z wyjątkiem:

• Rybołówstwa i górnictwa węgla,
• Hutnictwa żelaza i stali,
• Włókien syntetycznych, oraz

• Produkcji, produktów rolnych wymienionych w Załączniku I TWE, 
a w odniesieniu do ich przetwórstwa i obrotu tylko w zakresie 
przewidzianym Wytycznymi dot. rolnictwa 

• Produkcji wyrobów mających imitować mleko.

Ponadto pomoc udzielana przedsiębiorstwom prowadzącym 
działalność gospodarczą w pewnych sektorach, jak transport oraz 
budownictwo okrętowe, regulowana jest innymi, szczegółowymi 
przepisami Unii Europejskiej.
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POMOC REGIONALNA 

Pomoc regionalna udzielana w oparciu o artykuł 87, ustęp 3, litera a 
TWE  dotyczy regionów, które charakteryzują się bardzo niskim
poziomem rozwoju gospodarczego w porównaniu do średniego 
poziomu PKB per capita  UE, w oparciu o tzw. Mapę pomocy 
regionalnej. 

Mapa pomocy regionalnej  przygotowywana jest przez kraj 
członkowski, a następnie przyjmowana przez Komisję Europejską w 
formie decyzji określającej regiony kwalifikujące się do pomocy na 
podstawie artykułu 87, ustęp 3, litery a oraz c TWE.  
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POMOC REGIONALNA  2004 - 2006

Polska mapa pomocy regionalnej (2004 – 2006)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1.09.2004 r. w sprawie 
ustalenia mapy pomocy regionalnej,  Dz.U. nr 200, poz. 2049 i 
2050.

W Polsce obowiązuje jeden pułap standardowy pomocy 
regionalnej w wysokości 50% wartości kosztów kwalifikowanych 
oraz dwa pułapy obniżone: 40% i 30%. Kryterium: PKB poniżej 
75% średniej Unii Europejskiej.

Pułapy obniżone obowiązują:
• w powiatach miast Warszawy i Poznania (30%) 
• w powiatach miast Gdyni, Gdańska, Sopotu, Krakowa i Wrocławia 

(40%) 

    Premia dla MSP – 15% EDB
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Dopuszczalny zasięg i pułapy pomocy

POMOC REGIONALNA 2007 - 2013

PKB/mieszkańca niższe niż 45% ~UE-25 – max. 50% EDB*

PKB/mieszkańca niższe niż 60% ~UE-25 – max. 40% EDB*

PKB/mieszkańca niższe niż 75% ~UE-25 – max. 30% EDB*

Intensywność pomocy musi być dostosowana do 
charakteru i nagromadzenia problemów regionalnych, 

którym ma zaradzić.

* Zrezygnowano z przeliczania EDB na EDN
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Dopuszczalny zasięg i pułapy pomocy

Mazowieckie
(od 01.01.2011)
Warszawa

Pomorskie
Zachodniopomorskie
Dolnośląskie
Wielkopolskie
Śląskie

Mazowieckie bez W-wy
(do 31.12.2010)

Lubelskie
Podkarpackie
Warmińsko – Mazurskie
Podlaskie
Świętokrzyskie
Opolskie
Małopolskie
Lubuskie
Łódzkie
Kujawsko – Pomorskie

30%40%50%

PKB/mieszkańca
niższe niż 75% ~UE

PKB/mieszkańca
niższe niż 60% ~UE

PKB/mieszkańca
niższe niż 45% ~UE

Premia:  + 20% dla małych  przedsiębiorstw,
               + 10% dla średnich przedsiębiorstw

POMOC REGIONALNA 2007 - 2013
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Forma pomocy

Regionalna pomoc inwestycyjna jest pomocą przeznaczoną 
na realizację projektu inwestycji początkowej.

Inwestycja początkowa to inwestycja w aktywa materialne 
oraz aktywa niematerialne i prawne związane z:

- Utworzeniem nowego zakładu,

- Rozbudową istniejącego zakładu

- Dywersyfikacją produkcji poprzez wprowadzenie nowych   
  dodatkowych produktów,

- Zasadniczą zmianą dotyczącą całościowego procesu 
  produkcyjnego istniejącego zakładu.

POMOC REGIONALNA  2007 - 2013
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Forma pomocy

Inwestycja początkowa to inwestycja w aktywa materialne 
oraz aktywa niematerialne i prawne.

Aktywa materialne: grunty, budynki, budowle, zakład / urządzenia

Aktywa niematerialne i prawne: aktywa związane z transferem 
technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know - how 
lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Pojęcie to nie obejmuje inwestycji odtworzeniowych nie 
spełniających powyższych warunków.

POMOC REGIONALNA  2007 - 2013
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Pomoc może zostać udzielona w ramach programów pomocy 
wyłącznie wtedy, gdy Beneficjent przed rozpoczęciem prac 
nad realizacją projektu złożył wniosek o przyznanie pomocy, 
a organ odpowiedzialny za zarządzanie programem 
potwierdził następnie na piśmie, że projekt z zastrzeżeniem 
szczegółowej weryfikacji wniosku, zasadniczo kwalifikuje się 
do pomocy, ponieważ spełnia kryteria określone w 
programie.

Jeśli prace rozpoczną się zanim te warunki zostaną 
spełnione, projekt w całości nie będzie kwalifikował się do 
pomocy.

POMOC REGIONALNA 
2007 - 2013
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Przyznanie pomocy inwestycyjnej musi zostać uzależnione od 
możliwości utrzymania przedmiotowej inwestycji w danym 
regionie przez okres co najmniej pięciu lat po jej 
zakończeniu. 

Dodatkowo, jeśli kwota pomocy została obliczona na 
podstawie kosztów wynagrodzenia, utworzone miejsca pracy 
należy obsadzić w ciągu trzech lat od zakończenia prac i 
utrzymać w danym regionie przez pięć lat od pierwszego 
obsadzenia stanowiska. 

W przypadku MSP państwa członkowskie mogą skrócić 
pięcioletni okres utrzymania inwestycji lub utworzonych 
miejsc pracy do minimum trzech lat.

POMOC REGIONALNA 
2007 - 2013
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Wydatki kwalifikowane (podstawowe zasady),

Grunty, budynki, budowle, maszyny i urządzenia,
(z wyłączeniem środków transportu w przypadku firm 
transportowych)

W przypadku MSP koszty analiz przygotowawczych 
oraz usług doradczych związanych z inwestycją (może 
być uwzględnione 50% faktycznie poniesionych kosztów).

Nabywane aktywa powinny być nowe (nie dotyczy to MSP),

Zakup wyłącznie od osób trzecich na warunkach rynkowych.

POMOC REGIONALNA 
2007 - 2013
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Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w 
ramach funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 
okresie programowania 2007 – 2013.

projekt z dnia. 3 października 2006

• Wytyczne ustanawiają ogólne przepisy dotyczące kwalifikowalności 
wydatków,

• Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym może dodatkowo 
wydąć wytyczne ustanawiające szczegółowe i bardziej restrykcyjne 
zasady kwalifikowania wydatków dla projektów współfinansowanych 
w ramach danego programu Operacyjnego,

• Zakres przedmiotowy kwalifikowalności wydatków określa 
Instytucja zarządzająca

Kwalifikowalność wydatków 



  55

Zasięg geograficzny:
- Współfinansowany projekt musi być realizowany w granicach 
administracyjnych obszaru objętego programem,

Kwalifikowalność projektów (ocena na etapie wyboru projektów)
- Zgodność z dokumentem programowym,
- Czy beneficjent jest uprawniony do złożenia wniosku.
- Czy projekt przyczyni się do realizacji celów danego działania,
- Zgodność z politykami horyzontalnymi,

Trwałość projektu
- Każdy współfinansowany projekt musi zachować trwałość przez okres 
pięciu lat od daty przekazania beneficjentowi płatności końcowej,

Kwalifikowalność wydatków - 
najważniejsze zasady
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Ocena kwalifikowalności wydatku na etapie wyboru wniosku:
- Czy wydatek jest zgodny z postanowieniami Programu Operacyjnego?
- Czy wydatek jest niezbędny do realizacji przedłożonego projektu?
- Czy wydatek jest efektywny?

Przyjęcie danego projektu do realizacji i podpisanie umowy nie oznacza, 
że wszystkie wydatki przedstawione do refundacji będą kwalifikować się 
do współfinansowania.

Ocena kwalifikowalności wydatku na etapie rozliczenia projektu.
- Poniesienie wydatku w ramach współfinansowanego projektu,
- Zgodność wydatków z postanowieniami umowy
- Zgodność wydatku z obowiązującymi przepisami prawa,
- Efektywność poniesienia wydatku,
- Sposób udokumentowania wydatków.

Kwalifikowalność wydatków - 
najważniejsze zasady
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Zakup gruntu:
-  tylko do wartości 10% kosztów kwalifikowanych projektu
-  Nie przekracza wartości rynkowej, a wartość potwierdzona jest    
   operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego 
   rzeczoznawcę,

Zakup nieruchomości zabudowanej:
-Nie przekracza wartości rynkowej, a wartość potwierdzona jest 
 operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego 
 rzeczoznawcę,
- nieruchomość wykorzystana jest tylko do celów realizacji projektu,

Leasing:
- finansowy,
- operacyjny
- zwrotny

Kwalifikowalność wydatków - 
najważniejsze zasady
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REGIONALNY 
PROGRAM OPERACYJNY 

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 

NA LATA 2007 – 2013 
(W dniu 21 grudnia 2006 r. na mocy Uchwały Nr 138/8/III/2006 Zarząd 

Województwa Śląskiego przyjął Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 r.)

W ramach prac nad RPO przygotowany został projekt 
roboczy Podręcznika procedur wdrażania Regionalnego 
Programu Operacyjnego, który 4 maja 2006 roku został 
przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego. 

Ostatnia wersja podręcznika z 21 listopada 2006 r.

Dostępna na www.rpo.silesia-region.pl 

http://www.rpo.silesia-region.pl/
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RPO Priorytet I – Badania i rozwój technologiczny, innowacje i 
przedsiębiorczość

3,151.1.3 Rewitalizacja terenów zdegradowanych

3,771.3 Transfer technologii i innowacji

4,161.2.3 Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MSP

3,151.2.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa

%
DZIAŁANIA

2,521.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa

9,821.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP

1,261.1.2 Promocja inwestycyjna

3,771.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego

8,181.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu
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Definicja MSP wg  Rozporządzenia 364/2004

Definiowana w kontekście:
• przedsiębiorstw niezależnych
• przedsiębiorstw partnerskich
• przedsiębiorstw związanych

Niezależność 

Obroty: 
do 2 MEUR lub
Suma bilansowa:
do 2 MEUR

Obroty: 
do 10 MEUR lub
Suma bilansowa:
do 10 MEUR

Obroty: 
do 50 MEUR lub
Suma bilansowa:
do 43 MEUR

Roczne 
obroty /suma 
bilansowa

Mniej niż 10 
pracowników

Mniej niż 50 
pracowników

Mniej niż 250 
pracowników

Zatrudnienie

MikroprzedsiębiorstwoMałe  
przedsiębiorstwo

MSP
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RPO Priorytet I – Badania i rozwój technologiczny, innowacje i 
przedsiębiorczość 

Działanie 1.2 – Mikroprzedsiębiorstwa i MSP

Celem działania jest wzrost konkurencyjności
przedsiębiorstw, który będzie realizowany poprzez

następujące cele szczegółowe:

• Zwiększenie zdolności inwestycyjnej mikroprzedsiębiorstw,
• Zwiększenie zdolności inwestycyjnej małych i średnich 

przedsiębiorstw,
• Wzrost poziomu innowacji w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP.
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RPO Priorytet I – Badania i rozwój technologiczny, innowacje i 
przedsiębiorczość

Poddziałanie 1.2.1 –  Mikroprzedsiębiorstwa

Cel poddziałania: Zwiększenie zdolności inwestycyjnej 
mikroprzedsiębiorstw

W ramach poddziałania wspierana będzie aktywność z zakresu 
rozbudowy i modernizacji mikroprzedsiębiorstw. Preferowane będą 
inicjatywy podejmowane we współpracy i kooperacji w sześciu 
obszarach specjalizacji technologicznej  zdefiniowanych podczas 
prac nad Regionalną Strategią Innowacji Województwa Śląskiego na 
lata 2003 – 2013: 
technologie informacyjne i telekomunikacja, biologia i biomedycyna, 
energetyka, ochrona środowiska, metalurgia, przemysł samochodowy
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RPO Priorytet I – Badania i rozwój technologiczny, innowacje i 
przedsiębiorczość

Poddziałanie 1.2.1 –  Mikroprzedsiębiorstwa

Poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi do 40% + 20 pkt
procentowych, a maksymalna wartość dotacji:

 

• do 200 000 PLN  w przypadku projektów 
inwestycyjnych 

Beneficjenci: 
Mikroprzedsiębiorcy, bez względu na okres działalności
Partnerstwa mikroprzedsiębiorstw. 
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Poddziałanie 1.2.1 –  Mikroprzedsiębiorstwa  
 Typy projektów:

3. utworzenie nowego lub rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa,
4. działania modernizacyjne w przedsiębiorstwach,
5. wdrażanie wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych przez 

przedsiębiorstwa, 
6. zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki elektronicznej (e-biznes), 
7. zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych 

(ICT) w procesach zarządzania przedsiębiorstwem,
8. dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, 

zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP, ochrony 
środowiska,

9. dofinansowanie udziału przedsiębiorców w targach i wystawach 
międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i 
wystawami za granicą - maksymalna wartość dotacji do 100 000 PLN 

RPO Priorytet I – Badania i rozwój technologiczny,innowacje i 
przedsiębiorczość
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Wydatki kwalifikowane

– koszt nabycia gruntów ściśle związanych z realizacją projektu, (do 
kwoty równej 10% kosztów kwalifikowanych projektu),

– koszt nabycia albo koszt wytworzenia środków trwałych ściśle 
związanych z realizacją projektu, takich jak budowle i budynki oraz ich 
wyposażenie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w 
tym w szczególności maszyny i urządzenia, narzędzia, przyrządy i 
aparaturę, wyposażenie biurowe, infrastrukturę techniczną,

– koszty nabycia środków transportu, pod warunkiem że projektodawca 
nie należy do sektora transportowego i zagwarantuje iż zakupiony 
środek transportu będzie służył wyłączeni celom związanym z 
realizacją projektu, 

– Koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych polegających m.in. 
na uzyskaniu patentu, nabyciu licencji lub nieopatentowanego know-
how, w tym wdrożenie systemu zarządzania jakością



  66

Poddziałanie 1.2.2 – Małe i Średnie Przedsiębiorstwa 

Celem poddziałania jest zwiększenie zdolności inwestycyjnej małych i 
średnich przedsiębiorstw.

Aktywność w zakresie rozbudowy i modernizacji małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz usługi doradcze dla tego sektora stwarzają możliwość 
przyspieszenia procesów restrukturyzacji tradycyjnych działów gospodarki 
oraz przyczyniają się do dywersyfikacji prowadzonej działalności 
gospodarczej. 

Preferowane będą inicjatywy podejmowane we współpracy i kooperacji w 
sześciu obszarach specjalizacji technologicznej  zdefiniowanych podczas 
prac nad Regionalną Strategią Innowacji Województwa Śląskiego na lata 
2003 – 2013.

RPO Priorytet I – Badania i rozwój technologiczny, innowacje i 
przedsiębiorczość
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Działanie 1.2 - Mikroprzedsiębiorstwa i MSP

   Poddziałanie 1.2.2 – Małe i Średnie Przedsiębiorstwa 
Poziom dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego wynosi do 40%, (+ 20 pkt procentowych małe 
przedsiębiorstwa oraz +10 pkt procentowych średnie 
przedsiębiorstwa) a maksymalna wartość dotacji to:

• do 750 000 PLN w przypadku projektów inwestycyjnych 

• do 100 000 PLN w przypadku projektów doradczych.

Beneficjenci: 
Małe i średnie przedsiębiorstwa, z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw, 
bez względu na okres działalności i ich konsorcja.

RPO Priorytet I – Badania i rozwój technologiczny, innowacje i 
przedsiębiorczość



  68

Poddziałanie 1.2.2 – Małe i Średnie Przedsiębiorstwa 

Typy projektów
• utworzenie nowego lub rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa - 

maksymalna wartość dotacji do 750 000 PLN,
• działania modernizacyjne w przedsiębiorstwach - maksymalna 

wartość dotacji do 750 000 PLN,
• rozpoczęcie lub rozwój działalności eksportowej - maksymalna 

wartość dotacji do 750 000 PLN,
• wdrażanie wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych 

podejmowanych przez 3 – 5 przedsiębiorstwa - maksymalna 
wartość dotacji do 750 000 PLN/ przedsiębiorstwo, 

• zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki elektronicznej 
(e-biznes) - maksymalna wartość dotacji do 750 000 PLN, 

• zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych i 
komunikacyjnych (ICT) w procesach zarządzania przedsiębiorstwem 
- maksymalna wartość dotacji do 750 000 PLN,
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Typy projektów
• dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw 

unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w 
zakresie BHP, ochrony środowiska - maksymalna wartość dotacji 
do 750 000 PLN.

• dofinansowanie udziału przedsiębiorców w targach i wystawach 
międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z 
targami i wystawami za granicą - maksymalna wartość dotacji do 
100 000 PLN,

• usługi doradcze w zakresie projektowania, wdrażania i 
doskonalenia: nowego produktu lub usługi, planów marketingowych, 
strategii rozwoju firmy, systemów zarządzania jakością, zarządzania 
środowiskiem, BHP oraz w zakresie certyfikacji wyrobów, usług, 
surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno – pomiarowej 
i kwalifikacji personelu - maksymalna wartość dotacji do 100 000 
PLN,

Poddziałanie 1.2.2 – Małe i Średnie Przedsiębiorstwa 
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Typy projektów

• usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania 
działalności eksportowej - maksymalna wartość dotacji do 
100 000 PLN,

• usługi doradcze dotyczące połączeń dokonujących się pomiędzy 
małymi i średnimi przedsiębiorstwami - maksymalna wartość 
dotacji do 100 000 PLN,

• usługi doradcze w zakresie zastosowania i wykorzystania 
technologii informatycznych w przedsiębiorstwie - maksymalna 
wartość dotacji do 100 000 PLN. 

Poddziałanie 1.2.2 – Małe i Średnie Przedsiębiorstwa 



  71

Wydatki kwalifikowane

• koszt nabycia gruntów ściśle związanych z realizacją projektu, (do 
kwoty równej 10% kosztów kwalifikowanych projektu),

• koszt nabycia albo koszt wytworzenia środków trwałych ściśle 
związanych z realizacją projektu, takich jak budowle i budynki oraz 
ich wyposażenie związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, w tym w szczególności maszyny i urządzenia, 
narzędzia, przyrządy i aparaturę, wyposażenie biurowe, 
infrastrukturę techniczną,

• koszty nabycia specjalistycznych środków transportu (klasyfikacja 
KŚT), pod warunkiem że projektodawca nie należy do sektora 
transportowego i zagwarantuje iż zakupiony środek transportu 
będzie służył wyłączeni celom związanym z realizacją projektu,

• koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych polegających 
m.in. na uzyskaniu patentu, nabyciu licencji lub nieopatentowanego 
know-how, w tym wdrożenie systemu zarządzania jakością,

• koszty nabycia specjalistycznych usług doradczych, 
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W ramach tego poddziałania wspierany będzie proces „ssania innowacji 
poprzez gospodarkę” – mikro, mali i średni przedsiębiorcy podejmujący 
nowe inwestycje, w tym także rozbudowujący istniejące zakłady i 
tworzący nowe miejsca pracy, będą mogli ubiegać się o wsparcie na 
zakup wyników prac badawczych, inwestycje oraz usługi doradcze w 
zakresie projektów innowacyjnych.

Preferowane będą inicjatywy podejmowane we współpracy i kooperacji 
w sześciu obszarach specjalizacji technologicznej zdefiniowanych 
podczas prac nad Regionalną Strategią Innowacji Województwa 
Śląskiego na lata 2003 – 2013.

RPO Priorytet I – Badania i rozwój technologiczny, innowacje i 
przedsiębiorczość       

Poddziałanie 1.2.3
Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MSP 

Cel poddziałania - Wzrost poziomu innowacji w 
mikroprzedsiębiorstwach i MŚP.
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Definicja innowacji

• innowacja ma miejsce, gdy nowy lub ulepszony produkt 
zostaje wprowadzony na rynek albo nowy lub ulepszony 
proces zostaje zastosowany w produkcji, przy czym ów 
produkt i proces są nowe przynajmniej z punktu widzenia 
wprowadzającego je przedsiębiorstwa. 

• Mniejsze techniczne lub estetyczne modyfikacje 
produktów lub procesów, nie wpływające na osiągi, 
koszty lub też na zużycie materiałów, energii i 
komponentów, nie są traktowane jako innowacje 
techniczne 
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Poziom dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego wynosi do 40%, (+ 20 pkt procentowych mikro i małe 
przedsiębiorstwa oraz +10 pkt procentowych średnie 
przedsiębiorstwa)  a maksymalna wartość dotacji 

do 100 000 EUR w przypadku projektów inwestycyjnych 
do 100 000 PLN w przypadku projektów doradczych.

Beneficjenci: 
Mikroprzedsiębiorcy, Mali i Średni Przedsiębiorcy, 
Partnerstwa w/w podmiotów

RPO Priorytet I – Badania i rozwój technologiczny, innowacje i 
przedsiębiorczość

Poddziałanie 1.2.3- Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach  
                                    i MSP 
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Typy projektów

• wdrażanie i komercjalizacja technologii i produktów innowacyjnych w tym: 
zakup środków trwałych, takich jak budynki, budowle, maszyny i urządzenia, 
niezbędne do wdrożenia innowacji lub nowej technologii, zakup wartości 
niematerialnych i prawnych, polegający na uzyskaniu patentu, nabyciu licencji 
lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu 
organizacji zarządzania, projekty celowe – wartość dofinansowania 
projektu do 100 tyś EUR, 

• usługi doradcze związane z wdrażaniem strategii rozwoju przedsiębiorstwa w 
oparciu o nowe technologie i rozwiązania innowacyjne – wartość 
dofinansowania projektu do 100 tyś złotych,

• usługi doradcze w zakresie powstawania firm opartych na wysokich 
technologiach lub zamierzających podjąć działalność gospodarczą 
polegającą na wytwarzaniu wyrobów lub usług nowych na rynku polskim albo 
znacząco ulepszonych w porównaniu z występującymi na rynku - wartość 
dofinansowania projektu do 100 tyś złotych, 

RPO Priorytet I – Badania i rozwój technologiczny, innowacje i 
przedsiębiorczość

Poddziałanie 1.2.3-Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach
i MSP 
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Wydatki kwalifikowane

– koszt nabycia gruntów ściśle związanych z realizacją projektu, (do 
kwoty równej 10% kosztów kwalifikowanych projektu),

– koszt nabycia albo koszt wytworzenia środków trwałych ściśle 
związanych z realizacją projektu, takich jak budowle i budynki oraz ich 
wyposażenie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w 
tym w szczególności maszyny i urządzenia, narzędzia, przyrządy i 
aparaturę, wyposażenie biurowe, infrastrukturę techniczną,

– koszty nabycia środków transportu, pod warunkiem że projektodawca 
nie należy do sektora transportowego i zagwarantuje iż zakupiony 
środek transportu będzie służył wyłączeni celom związanym z 
realizacją projektu, 

– koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych polegających 
m.in. na uzyskaniu patentu, nabyciu licencji lub nieopatentowanego 
know-how, w tym wdrożenie systemu zarządzania jakością,

– Koszty nabycia specjalistycznych usług doradczych



  77

RPO Priorytet III –Turystyka

 Beneficjenci: m.in. mikroprzedsiębiorstwa, 
małe i średnie przedsiębiorstwa

0,53.4 Promocja turystyki

0,383.3 Systemy informacji turystycznej

%
DZIAŁANIA

1,513.2 Infrastruktura okołoturystyczna

1,613.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego 
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Wartość dofinansowania

• Maksymalny poziom dofinansowania dla działań 
skierowanych dla mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw wynosi 750 000 PLN i nie może 
przekroczyć 40% kosztów kwalifikowanych projektu

• Premia dla mikro i małych przedsiębiorstw + 20 pkt 
procentowych

• Premia dla średnich przedsiębiorstw + 10 pkt procentowych
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Działanie 3.1. Infrastruktura zaplecza turystycznego

Poddziałania: 
- Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa

- Infrastruktura zaplecza turystycznego/ podmioty publiczne 

Typy projektów:

• budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), 
przebudowa i remont bazy noclegowej wraz z 
niezbędnym wyposażeniem,

• budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), 
przebudowa i remont bazy gastronomicznej wraz z 
niezbędnym wyposażeniem. 

RPO Priorytet III –Turystyka
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Koszty kwalifikowane:

1) prace przygotowawcze, w tym:

• przygotowanie projektu (przeprowadzenie prac studialnych, ekspertyz, 
badania geologiczne),

• przygotowanie dokumentacji technicznej,
• przygotowanie studium wykonalności, raportu oddziaływania na środowisko, 

ekspertyzy i opinie konserwatorskie,
• prace projektantów, architektów i konserwatorów,
• zakup niezabudowanych nieruchomości, jeśli jest to nierozerwalnie 

związane z realizacją projektu (maksymalnie 10% wydatków 
kwalifikowalnych w ramach projektu),

• przygotowanie dokumentacji przetargowej,
• koszt przygotowania przetargu, w tym publikacji ogłoszeń przetargowych,
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Koszty kwalifikowane

2) prace inwestycyjne i związane z procesem inwestycyjnym, 
w tym:

• przygotowanie terenu pod budowę, w tym prace 
geodezyjne,

• prace ziemne,
• prace budowlano-montażowe
• prace wykończeniowe, instalacyjne
• zakup sprzętu nierozerwalnie związanego z 

funkcjonowaniem inwestycji,
• nadzór sprawowany w imieniu inwestora w zakresie 

prawidłowości realizacji inwestycji i nadzór konserwatorski,
• koszty promocji integralnie związane z realizacją projektu.
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Działanie 3.2. Infrastruktura okołoturystyczna 

Celem działania jest tworzenie i rozwój regionalnych produktów 
turystycznych. 

Poddziałania:
- Infrastruktura okołoturystyczna/ przedsiębiorstwa
- Infrastruktura okołoturystyczna / podmioty publiczne 

Typy projektów:
• budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), 

przebudowa i remont infrastruktury aktywnych form turystyki
• budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), 

przebudowa i remont infrastruktury oraz terenów rekreacyjnych 
na cele imprez kulturalno-sportowych,

• budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), 
przebudowa i remont bazy okołoturystycznej,

• tworzenie i rozwój parków tematycznych przyczyniających się do 
wzrostu ruchu turystycznego. 

RPO Priorytet III –Turystyka
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Kwalifikowalność wydatków:
-prace przygotowawcze, w tym:

• przygotowanie projektu (przeprowadzenie prac studialnych, ekspertyz, 
badania geologiczne),

• przygotowanie dokumentacji technicznej,
• przygotowanie studium wykonalności, raportu oddziaływania na 

środowisko, ekspertyzy i opinie konserwatorskie,
• prace projektantów, architektów i konserwatorów,
• zakup niezabudowanych nieruchomości, jeśli jest to nierozerwalnie 

związane z realizacją projektu (maksymalnie 10% wydatków 
kwalifikowalnych w ramach projektu),

• przygotowanie dokumentacji przetargowej,
• koszt przygotowania przetargu, w tym publikacji ogłoszeń 

przetargowych,
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Kwalifikowalność wydatków:

-prace inwestycyjne i związane z procesem
inwestycyjnym, w tym:

• przygotowanie terenu pod budowę, w tym prace geodezyjne,
• prace ziemne,
• prace budowlano-montażowe
• prace instalacyjne,
• prace wykończeniowe,
• zakup sprzętu nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem 

inwestycji,
• nadzór sprawowany w imieniu inwestora w zakresie prawidłowości 

realizacji inwestycji i nadzór konserwatorski,
• koszty promocji integralnie związane z realizacją projektu.
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Działanie 3.3. Systemy informacji turystycznej

Typy projektów:

• tworzenie i rozwój sieci centrów i punktów informacji turystycznej 
(w tym także przygotowanie i dystrybucja nieodpłatnych publikacji 
służących informacji turystycznej, tylko jako element większego 
projektu),

• tworzenie i rozwój platform informatycznych i baz danych, jako 
elementów systemu informacji turystycznej (w tym także systemy 
informacji turystycznej),

• tworzenie i rozwój systemów oznakowania obszarów i atrakcji 
turystycznych. 

RPO Priorytet III –Turystyka
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Działanie 3.4. Promocja turystyki

Typy projektów:
• organizacja imprez mających wpływ na wzrost liczby turystów 

m.in. pojedyncze imprezy organizowane w kraju i za granicą, 
których celem jest promocja turystyczna regionu,

• kampanie promocyjne (w tym udział w targach turystycznych) w 
kraju i zagranicą, których celem jest promocja atrakcyjności 
turystycznej regionu, 

• przygotowanie programów rozwoju i/ lub promocji markowych 
produktów turystycznych regionalnych i lokalnych, w tym przede 
wszystkim: wykonanie analiz, ekspertyz, badań rynkowych i 
marketingowych, inwentaryzacja oraz ocena potencjału 
turystycznego, określenie produktów markowych, rynków 
promocji, narzędzi i technik promocyjnych. 

RPO Priorytet III –Turystyka
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RPO Priorytet IX - Zdrowie i rekreacja 

Celem realizacji priorytetu jest poprawa stanu zdrowia
mieszkańców regionu. Cel ten będzie realizowany poprzez
następujące cele szczegółowe:
• wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych 

lecznictwa zamkniętego,
• wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych 

lecznictwa otwartego,
• poprawa skuteczności ratownictwa medycznego,
• poprawa warunków aktywnego spędzania czasu 

wolnego.
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RPO Priorytet IX - Zdrowie i rekreacja

• Działanie 9.1. Infrastruktura lecznictwa 
zamkniętego

• Działania 9.2. Infrastruktura lecznictwa otwartego

Beneficjenci:
Publiczne oraz niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej 
świadczące usługi w publicznym systemie ochrony
zdrowia  
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PO Innowacyjna Gospodarka

Cel ogólny:
Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o 

innowacyjne przedsiębiorstwa.

Cele szczegółowe:
– Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw
– Wzrost konkurencyjności polskiej nauki
– Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym
– Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej 

gospodarki w rynku międzynarodowym
– Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy
– Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i 

komunikacyjnych w gospodarce.
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Priorytety:

4. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
5. Inrastruktura sfery B+R
6. Kapitał dla innowacji
7. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
8. Dyfuzja innowacji
9. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
10. Budowa i rozwój społeczeństwa 

informacyjnego.
11. Pomoc techniczna

PO Innowacyjna Gospodarka



  91

Zmiana nazwy Programu – wyjaśnienie:

Obecna nazwa w sposób pełniejszy odzwierciedla założone cele 
Programu oraz jest bardziej czytelna dla przyszłych beneficjentów. 
Jednocześnie nawiązuje do celów odnowionej Strategii Lizbońskiej. 

W wyniku realizacji Programu oczekiwany jest wzrost 
konkurencyjności gospodarki, jednakże głównie dzięki 
wzmocnieniu jej innowacyjności, m.in. poprzez inwestycje w 
innowacyjne przedsięwzięcia. Celem Programu natomiast nie jest 
wzrost konkurencyjności dzięki inwestycjom jakiegokolwiek typu. 
Wynika to także z zasady efektywnego wydatkowania środków – 
należy dążyć do ich koncentracji na możliwie najmniejszym zakresie 
działań, który jednocześnie ma odpowiednio największą szansę 
kreowania wartości dodanej”.

PO Innowacyjna Gospodarka
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Wspierane będą działania z zakresu innowacyjności 
średniej lub wysokiej (poziom co najmniej krajowy lub 
międzynarodowy):

- technologicznej
- produktowej
- usługowej
- aplikacyjnej
- procesowej
- biznesowej

W ramach PO IG nie będzie  wspierana innowacyjność na 
poziomie lokalnym lub regionalnym (tzw. innowacyjność 
niska). 

PO Innowacyjna Gospodarka
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PO Innowacyjna Gospodarka

Wstępna alokacja środków na PO IG

ogółem: 
9,7 mld EUR
w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

8,3 mld EUR 
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PO Innowacyjna Gospodarka

Beneficjenci 
• Przedsiębiorcy
• Jednostki naukowo-badawcze
• Instytucje otoczenia biznesu i ich sieci
• Jednostki administracji publicznej



  95

PO Innowacyjna Gospodarka

System zarządzania:
• Instytucja zarządzająca – Ministerstwo Rozwoju 

Regionalnego
• Instytucje pośredniczące:

– Ministerstwo Gospodarki
– Ministerstwo nauki i Szkolnictwa Wyższego
– Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 
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Pomoc dla przedsiębiorców

• Wsparcie dla projektów wysoko innowacyjnych o dużej
wartości (np. inwestycje powyżej 2 mln EUR)

• Wsparcie dla inwestycji o dużym znaczeniu dla 
gospodarki  (inwestycje powyżej 40 mln EUR)

• Wsparcie dla prac badawczo-rozwojowych zamawianych
przez przedsiębiorców

• Dwuetapowe wsparcie dla inicjowania powstawania 
nowych przedsiębiorstw o wysokim potencjale 
innowacyjnym

• Wsparcie dla powiązań kooperacyjnych przedsiębiorców
• Wsparcie dla przedsiębiorców działających na JRE
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Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych 
technologii

Cel: zwiększenie znaczenia sektora nauki w 
gospodarce poprzez realizację prac B+R w 
kierunkach uznanych za priorytetowe dla rozwoju 
społeczno-gospodarczego kraju.

dofinansowanie projektów obejmujących: 
przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub 
organizacyjne (badania stosowane i prace rozwojowe) 
realizowanych przez przedsiębiorców, ich grupy lub inne 
podmioty posiadające zdolność do bezpośredniego 
zastosowania wyników projektu w praktyce (projekty 
celowe).
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 CEL

-zwiększenie liczby przedsiębiorstw działających 
na bazie innowacyjnych rozwiązań,

-zwiększenie dostępu do zewnętrznych źródeł 
finansowania przedsięwzięć innowacyjnych.

Priorytet 3  - Kapitał dla innowacji
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Priorytet 3  - Kapitał dla innowacji 
Rodzaje działań:

• inicjowanie działalności innowacyjnej poprzez 
identyfikowanie, weryfikację innowacyjnych pomysłów o 
dużym potencjale rynkowym, wsparcie tworzenia na ich 
bazie przedsiębiorstw oraz początkowe etapy ich 
wzrostu;

• wsparcie przedsiębiorstw na początkowych etapach 
wzrostu (zalążkowym, rozruchu i ekspansji), których 
przedsięwzięcia oparte są na innowacyjnych 
rozwiązaniach poprzez zasilenie funduszy 
kapitałowych;

• aktywizacja rynku inwestorów prywatnych poprzez 
tworzenie dogodnych warunków inicjowania współpracy 
inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami 
poszukującymi środków finansowych na realizację 
innowacyjnych przedsięwzięć.
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CEL: 
Podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw 
poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań
w przedsiębiorstwach.

Budżet priorytetu (mln EUR):
Środki publiczne: 3 309,71 mln EUR
EFRR: 2 813,25 mln EUR
Środki krajowe:    496,45 mln EUR
Udział osi priorytetowej w alokacji na PO IG: 34,09 %

Priorytet 4 - Inwestycje w  innowacyjne 
przedsięwzięcia
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Priorytet 4 - Inwestycje w  innowacyjne 
przedsięwzięcia
Rodzaje działań:

• wdrożenia wyników prac B+R będących efektem realizacji prac B+R 
dofinansowanych w ramach 1. osi priorytetowej (w ramach 
jednego, kompleksowego projektu obejmującego prowadzenie 
prac B+R i wdrożenie ich wyników, pod warunkiem spełnienia 
kryterium zasadności ekonomicznej dla wdrożenia uzyskanych 
wyników);

• wdrożenia własnych lub nabytych nowych technologii oraz 
uruchomienie produkcji nowych wyrobów lub ulepszenie 
wyrobów produkowanych w oparciu o tę technologię poprzez 
dofinansowanie z Funduszu Kredytu Technologicznego;

• doradztwo i inwestycje niezbędne do prowadzenia przez 
przedsiębiorców działalności B+R, w tym prowadzące do 
uzyskania przez przedsiębiorcę statusu centrum badawczo-
rozwojowego;
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Rodzaje działań cd.:

• doradztwo i inwestycje przedsiębiorstw niezbędne do opracowania 
wzorów użytkowych i przemysłowych;

• nowe inwestycje obejmujące zastosowanie nowych w skali kraju, 
wysoko innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych oraz 
technologicznych w produkcji i usługach, w tym prowadzących do 
zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko;

• nowe inwestycje przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego, 
obejmujące zastosowanie innowacyjnych rozwiązań o dużym 
znaczeniu dla gospodarki z uwagi na wielkość inwestycji i liczbę 
nowotworzonych miejsc pracy związanych z tymi inwestycjami – 
preferowane będą rozwiązania innowacyjne w skali europejskiej i 
światowej;

• tworzenie dużej liczby miejsc pracy w przedsiębiorstwach z sektora 
nowoczesnych usług, w tym np. centrach usług wspólnych, centrach 
badawczo-rozwojowych.
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PO IG - Działanie 4.1  
Inwestycje w B+R w przedsiębiorstwach

Działanie polega na dofinansowaniu:
• działalności przedsiębiorców w zakresie prowadzenia przez nich 

działalności B+R, 
• prac przygotowawczych do wdrożenia wyników prac B+R realizowanych 

przez przedsiębiorców, 
• prac przygotowawczych do wdrożenia oraz  wdrożenia wyników 

projektów celowych realizowanych w ramach działania 1.3, 
• opracowania, aktualizacji i doskonalenia oprogramowania niezbędnego 

do wprowadzenia innowacji technicznych,
• opracowania wzorów przemysłowych oraz wzorów użytkowych, 
• opracowania i wdrożenia strategii przekształcenia przedsiębiorcy w 

Centrum Badawczo Rozwojowe.

Beneficjenci: przedsiębiorcy
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PO IG Działanie 4.2-Kredyt technologiczny

Działanie polega na udzielaniu, zgodnie z zapisami ustawy z 29 lipca 
2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej na 
warunkach rynkowych 

kredytu technologicznego 
przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji polegającej na
wdrożeniu nowej technologii, zarówno własnej, jak i nabytej
oraz uruchomieniu produkcji nowych wyrobów lub modernizacji
wyrobów produkowanych w oparciu o tę technologię. 

Uwaga: Kredyt może zostać umorzony do wysokości 50%

Kredytów udzielać będzie Bank Gospodarstwa Krajowego ze
środków Funduszu Kredytu Technologicznego.

Beneficjenci: przedsiębiorcy
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PO IG - Działanie 4.3. Nowe inwestycje
o wysokim potencjale innowacyjnym 1/2)

Działanie polega na wsparciu projektów inwestycyjnych oraz 
niezbędnych dla ich realizacji projektów doradczych dla 
przedsiębiorców:

- w zakresie zastosowania nowych, co najmniej w skali kraju, 
rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach, (zakup 
niezbędnych środków trwałych), w tym prowadzących do 
zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko (w tym m. in.: 
ograniczenia energo-, materiało- i wodochłonności produktów i usług, 
zastosowania oceny cyklu życia na wszystkich etapach projektowania 
procesów technologicznych),
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PO IG - Działanie 4.3.  Nowe inwestycje 
o wysokim potencjale innowacyjnym (2/2)

Działanie polega na wsparciu projektów inwestycyjnych oraz 
niezbędnych dla ich realizacji projektów doradczych dla przedsiębiorców:

 -w zakresie zastosowania nowych, co najmniej w skali kraju, rozwiązań 
organizacyjnych (w tym marketingowych, logistycznych, 

 -w zakresie dystrybucji, systemów informacyjnych oraz zarządzania; 
 (zakup niezbędnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 

prawnych),
 -tworzenia nowych miejsc pracy powstających w wyniku realizacji ww. 

inwestycji.

Beneficjenci: przedsiębiorcy
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Priorytet 5 - Dyfuzja innowacji

CEL
• zapewnienie przedsiębiorcom wysokiej jakości 

usług i infrastruktury służących wzmocnieniu oraz 
wykorzystaniu ich potencjału innowacyjnego;

• wzmocnienie pozycji konkurencyjnej 
przedsiębiorstw poprzez rozwój powiązań 
kooperacyjnych.
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Rodzaje działań:
• inwestycje i doradztwo związane z rozwojem powiązań 

kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, w tym 
klastrów;

• kompleksowe wsparcie ośrodków innowacyjności (m. in. 
parków naukowotechnologicznych, inkubatorów 
technologicznych, centrów transferu technologii), 
zlokalizowanych na obszarach o największym potencjale 
rozwojowym;

• wsparcie budowy i rozwoju sieci otoczenia biznesu o 
znaczeniu ponadregionalnym oraz instytucji otoczenia biznesu 
o zasięgu ogólnokrajowym świadczących usługi w zakresie 
działalności innowacyjnej przedsiębiorców;

• wsparcie wykorzystania praw własności przemysłowej oraz 
praw autorskich i pokrewnych przez przedsiębiorców.
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PO IG - Działanie 5.4 Zarządzanie 
własnością intelektualną

Działanie obejmuje dofinansowanie projektów w zakresie:

 udzielania dotacji przedsiębiorcom na pokrycie kosztów uzyskania praw 
własności przemysłowej poza granicami Polski,

 usług doradczych związanych z ochroną praw własności przemysłowej,
 wsparcia instytucji lub organizacji zarządzających prawami własności 

intelektualnej w celu usprawnienia procesu transferu technologii,
 upowszechnienia wiedzy na temat korzyści wynikających z ochrony 

własności intelektualnej w przedsiębiorstwach.

Beneficjenci: przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu
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CEL:
Poprawa wizerunku Polski jako atrakcyjnego 
partnera gospodarczego, miejsca nawiązywania 
wartościowych kontaktów handlowych, lokowania 
inwestycji, prowadzenia działalności gospodarczej 
oraz rozwoju usług turystycznych.

Priorytet 6 - Polska gospodarka na 
rynku międzynarodowym
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Rodzaje działań:

• kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorców zainteresowanych 
nawiązaniem kontaktów handlowych z partnerami 
zagranicznymi obejmujące w szczególności doradztwo i 
szkolenia w zakresie promocji sprzedaży za granicą JRE i 
promocji eksportu, badania rynków zagranicznych, udziału 
w imprezach targów wystawienniczych;

• rozwój sieci centrów obsługi inwestorów;

• przygotowanie dużych terenów inwestycyjnych, w 
szczególności w zakresie prac studyjno-koncepcyjnych, 
umożliwiających realizację inwestycji typu green field;

• przedsięwzięcia niezbędne z punktu widzenia promocji 
turystycznych walorów Polski, w tym tworzenie nowych, 
innowacyjnych typów produktów i usług turystycznych, 
tworzenie systemu informacji turystycznej;
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Rodzaje działań cd.:

• inwestycje w zakresie produktów turystycznych o znaczeniu 
ponadregionalnym, w tym przyczyniające się do poprawy 
jakości usług turystycznych. Projekty tego typu mogą być 
wybierane również w ramach konkursu;

• budowa i rozwój internetowego systemu obsługi 
przedsiębiorców poszukujących partnerów handlowych oraz 
możliwości podjęcia inwestycji na terenie Polski.
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PO IG - Działanie 6.1  System wsparcia 
promocji sprzedaży na JRE oraz promocji 

eksportu
Działanie obejmuje dofinansowanie:

1. Budowy i rozwoju jednolitego systemu obsługi eksporterów  
poprzez:
 rozwój jednolitego systemu informacyjnego i baz danych,
 wzmocnienie instytucji wspierających promocję sprzedaży na JRE 

i promocję eksportu;
 stymulowanie współpracy pomiędzy instytucjami wspierającymi 

promocję sprzedaży na JRE i promocję eksportu.

2. Części kosztów udziału przedsiębiorstw zainteresowanych 
eksportem w programie „Paszport do eksportu”

Beneficjenci:instytucje otoczenia biznesu, przedsiębiorcy
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PO IG - Działanie 6.4.
Wzmocnienie marki „Polska” (1/2)

Działanie obejmuje dofinansowanie:
- organizacji informacyjno-promocyjnych kampanii medialnych nt. Polski 
w mediach zagranicznych,

- organizacji i uczestnictwa w najważniejszych imprezach 
wystawienniczych za granicą – wspólne stoisko narodowe dla 
wszystkich polskich instytucji i zainteresowanych firm (zunifikowany 
system wizualizacji),

- uczestnictwa w najważniejszych i najbardziej prestiżowych 
konferencjach i seminariach gospodarczych,
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PO IG - Działanie 6.4.
Wzmocnienie marki „Polska” (2/2)

Działanie obejmuje dofinansowanie:
- przeprowadzenia badań wizerunkowych Polski (ilościowe i 
jakościowe) wśród grup docelowych w krajach, w których będą 
prowadzone działania
promocyjne,
- organizacji wydarzeń promocyjnych w kraju i zagranicą (seminaria, 
misje inwestycyjne),
- udziału w misjach wyjazdowych.

Beneficjenci: instytucje otoczenia biznesu
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Cel główny:
umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, 
poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego 
przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu 
wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia 
społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych 
państwa

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
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Priorytety 1- 5 realizowane centralnie (30% alokacji):
• Zatrudnienie i integracja społeczna
• Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw
• Wysoka jakość edukacji odpowiadająca rynkom pracy
• Dobre państwo
• Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia społeczeństwa

Priorytety 6 – 9 realizowane regionalnie (70% alokacji):
• Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej
• Regionalne kadry gospodarki
• Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
• Aktywizacja obszarów wiejskich

Program Operacyjny Kapitał Ludzki



  118

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Beneficjenci / projektodawcy
• instytucje rynku pracy, 
• instytucje szkoleniowe, 
• jednostki administracji rządowej i samorządowej, 
• przedsiębiorcy, 
• instytucje otoczenia biznesu, 
• organizacje pozarządowe, 
• instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego, 
• inne podmioty.
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Fundusze Strukturalne 2007-2013

Przydatne adresy:

www.funduszestrukturalne.gov.pl
www.mrr.gov.pl
www.parp.gov.pl

www.rpo.silesia-region.pl

http://www.mrr.gov.pl/
http://www.parp.gov.pl/
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Ścieżka wyboru projektów MSP 
(konkursowa)

Ocena projektu

(formalna i merytoryczna)

Wybór projektu i podpisywanie umów

(Zarząd Województwa)

Preselekcja

(zgodność z dokumentami strategicznymi, zapisami 
RPO, 

Fiszka projektowa)
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1. Dokonywana na bazie oceny:
– Fiszki projektowej

– Dokumentu potwierdzającego status beneficjenta (dokument rejestrowy + 
oświadczenie o statusie MSP)

2. Kryteria programowe (0/1):
– Zgodność z wymogami konkursowymi
– Beneficjent
– Typ projektu
– Wartość (całkowita projektu, wartość i poziom dotacji)
– Czas realizacji
– Ocena formalna fiszki
3. Kryteria strategiczne (0/1)
– Celowość realizacji projektu
– Lokalizacja inwestycji w województwie

PRESELEKCJA

SYSTEM OCENY I WYBORU 
PROJEKTÓW
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2. Zgodność fiszki projektowej z zakresem złożonego projektu (tytuł, 
główne elementy projektu, szacowane koszty)

3. Kompletność wniosku
Czy wszystkie pola wniosku są wypełnione,
Czy wniosek jest parafowany i poprawnie podpisany,
Czy został złożony we właściwej liczbie egzemplarzy,
Czy kopia została potwierdzona „za zgodność z oryginałem”,
Czy załączono wersję elektroniczna tożsamą z papierowa,

2a. Forma złożonej dokumentacji (spięta, opisana, ponumerowana)
3. Kompletność załączników 

OCENA FORMALNA

SYSTEM OCENY I WYBORU 
PROJEKTÓW
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2. Kompletność załączników 
- Biznes plan,
- Poświadczenie o współfinansowaniu projektu,
- Bilans i rachunek wyników za dwa ostatnie lata,
- Oświadczenie o zachowaniu celów projektu,
- Dokument rejestrowy,
- Oświadczenie o nie zaleganiu ze składkami ZUS i płatnościami 

podatków (…),
- Oświadczenie dot. możliwości uzyskania zwrotu VAT,
- Informacja o pomocy publicznej.

OCENA FORMALNA

SYSTEM OCENY I WYBORU 
PROJEKTÓW
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Kryteria dopuszczające (0/1)
– Czy dokumentacja jest zgodna z wytycznymi (podręcznik, kryteria 

konkursowe)
– Czy projekt jest opisany w sposób umożliwiający jego ocenę
– Spójność dokumentacji (wniosek, studium wykonalności, załączniki),
– Poprawność rachunkowa analizy finansowej i ekonomicznej,
– Poprawność wskaźników – czy wskaźnik jest adekwatny do rodzaju 

działania i czy jest prawidłowo sformułowany
– Czy zapisy dokumentacji są zgodne z fiszką 
– Czy koszty są kwalifikowane (kategorie, okres poniesienia kosztów)
– Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi

OCENA MERYTORYCZNO - TECHNICZNA

SYSTEM OCENY I WYBORU 
PROJEKTÓW
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Kryteria dopuszczające (0/1)

– Zasadność i odpowiednia wysokość  zaproponowanych kosztów 
kwalifikowanych

– Właściwie przygotowana analiza finansowa i ekonomiczna (zasadność 
przyjętych danych wyjściowych),

– Trwałość finansowa i instytucjonalna,

– Realność wskaźników (czy są możliwe do osiągnięcia przy danych 
nakładach i założonym sposobie realizacji

OCENA MERYTORYCZNO - TECHNICZNA

SYSTEM OCENY I WYBORU 
PROJEKTÓW
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Kryteria merytoryczno – techniczne (punktowe)
– Efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia
– Zgodność projektu ze zdefiniowanymi potrzebami,
– Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa,
– Wzrost zatrudnienia,
– Ocena finansowych możliwości realizacji projektu (źródła 

finansowania i sytuacja finansowa projektodawcy)
– Doświadczenie przedsiębiorcy w realizacji podobnych projektów,
– Wpływ na polityki horyzontalne,
Dodatkowo – innowacyjny charakter projektu.

           - lokalizacja projektu na terenie zagrożonym    
   bezrobociem (powyżej średniej w województwie). 

OCENA MERYTORYCZNO - TECHNICZNA

SYSTEM OCENY I WYBORU 
PROJEKTÓW
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Kryteria strategiczne (0/1)

– Stopień realizacji celów i założeń Strategii Województwa

– Efektywność

– Stopień zagrożenia realizacji

– Opinie zewnętrzne 

– Efektywność wykorzystania alokacji przewidzianej do wykorzystania w 
ramach danego konkursu. 

WYBÓR PROJEKTÓW

SYSTEM OCENY I WYBORU 
PROJEKTÓW
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PARTNERSTWO 
PUBLICZNO - PRYWATNE

PPP reguluje 

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r.  

o partnerstwie publiczno - prywatnym

(Dz. U. z 2005, nr 169 poz 1420)

   Partnerstwo publiczno – prywatne stanowi oparta na umowie współpraca 
podmiotu publicznego i partnera prywatnego, służąca realizacji zadania 
publicznego, w ramach której partner prywatny poniesie lub zorganizuje, 
w całości lub znacznej części, nakład finansowy na wykonanie konkretnego 
przedsięwzięcia będącego przedmiotem współpracy. 
Partnerstwo publiczno-prywatne może stanowić formę realizacji 
określonego przedsięwzięcia ze sfery zadań publicznych, w trybie i na 
zasadach określonych w ustawie o PPP, jedynie w przypadku, gdy forma ta 
przynosi korzyści dla interesu publicznego przeważające w stosunku do 
innych sposobów wykonania tego zadania publicznego lub przedsięwzięcia 
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PARTNERSTWO 
PUBLICZNO - PRYWATNE W RPO

•  Działanie 1.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu

•  Działanie 1.3 Transfer technologii i innowacji

•  Działanie 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego

•  Działanie 3.2 Infrastruktura aktywnych form turystyki

•  Działanie 3.3 Systemy informacji turystycznej

•  Działanie 3.4 Promocja turystyki   

•  Działanie 4.1 Infrastruktura kultury 

•  Działanie 4.2 System informacji kulturalnej

•  Działanie 4.3 Promocja kultury

• Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno- 

ściekowej
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PARTNERSTWO 
PUBLICZNO - PRYWATNE W RPO (2)

• Działanie 5.2 Ochrona przeciwpowodziowa

• Działanie 5.3 Gospodarowanie odpadami i zdegradowaną przestrzenią 

• Działanie 5.4 Poprawa jakości powietrza oraz wykorzystanie 

odnawialnych źródeł energii

• Działanie 5.5 Zarządzanie  środowiskiem 

• Działanie 5.6 Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej

• Działanie 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu

• Działanie 6.2 Rewitalizacja terenów zdegradowanych

• Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej

• Działanie 7.2 Transport publiczny

• Działanie 9.3. Lokalna infrastruktura sportowa
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Centrum Euro Info 
przy Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 31
tel. (032) 201 50 56, wew.128,129

www.euroinfo.garr.pl
www.garr.pl


