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Osie priorytetowe EFRR w euro  EFS  w  euro 
% 

alokacji 

Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności  

i konkurencyjności gospodarki regionu  
429 623 387,00   22,7% 

Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region 50 169 580,00   2,6% 

Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna  

i gospodarka niskoemisyjna w regionie 
282 225 573,00   14,7% 

Oś priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku 118 698 279,00   6,2% 

Oś priorytetowa 5. Spójność wewnętrzna i dostępność 

zewnętrzna regionu 
205 973 078,00   10,9% 

Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo  

i konkurencyjne kadry 
241 624 704,00   12,6% 

Oś priorytetowa 7. Rozwój lokalny kierowany przez 

społeczność 
39 768 991,00   2,1% 

Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy   183 554 649,00 9,6% 

Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo   124 636 401,00 6,6% 

Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja   131 079 539,00 6,9% 

Oś priorytetowa 11. Rozwój lokalny kierowany przez 

społeczność 
  36 254 560,00 1,9% 

Oś priorytetowa 12. Pomoc techniczna   59 931 546,00 3,2% 

  1 368 083 592,00 535 456 695,00 100% 



 
Priorytet Inwestycyjny 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w 
badania i innowacje  
 
Spodziewane typy i przykłady przedsięwzięć: 

 

   Stworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach  

 

  Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa  

 

   Bony na zakup przez MŚP prac badawczo-rozwojowych w jednostkach naukowych 

 

  Zakup i wdrożenie wyników prac B+R (IF) 

 

 

 

 

 

 



 
Priorytet Inwestycyjny 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w 
badania i innowacje  
 
Potencjalni beneficjenci: 

 

  Przedsiębiorstwa  

 

  Konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych, pod warunkiem, że liderem takiego 
konsorcjum jest przedsiębiorstwo z sektora prywatnego 

 

  Spółki celowe jednostek naukowych, pod warunkiem, że podstawowym celem ich 
działania jest współpraca z przedsiębiorstwami z sektora prywatnego 

 

  JST, ich związki i stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki organizacyjne pod 
warunkiem, że ostatecznym odbiorcą końcowym wsparcia będą przedsiębiorstwa 

 

  Podmiot wdrażający instrument finansowy 

  

 

 



 
Priorytet Inwestycyjny 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i 
innowacje  
 

Zasady wyboru projektów: 

 

  Projekt musi wpisywać się w regionalną strategię inteligentnej specjalizacji 

 

  Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R, inwestycje w 
aparaturę, sprzęt i inne niezbędne wyposażenie, które służy tworzeniu innowacyjnych 
produktów i usług jest uwarunkowane od przedstawienia przez przedsiębiorstwo planów 
dotyczących prac B+R 

 

 Wsparcie w PI 1b skoncentrowane na MŚP 

 

  Wsparcie dla dużych przedsiębiorstw uzależnione zostanie od wymogu zapewnienia dyfuzji 
wyników prowadzonych prac B+R do gospodarki regionu 

 

  W przypadku projektów realizowanych przez duże przedsiębiorstwa preferowane będą 
projekty podejmowanie wspólnie z MŚP lub przewidujące współpracę z MŚP, NGO i jednostkami 
naukowymi 

 

 



 
Priorytet Inwestycyjny 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w 
badania i innowacje  
 
Zasady wyboru projektów: 

 

  Wsparciem nie zostaną objęte projekty dotyczące wyłącznie poziomu tzw. pierwszej 
produkcji. Zakres projektu musi obejmować także poprzednie poziomy gotowości 
technologicznej 

 

  Możliwość zastosowania instrumentu cross-financing  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Priorytet Inwestycyjny 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w 
badania i innowacje  
 
Pomoc na projekty B+R – art. 25 rozp. 651/2014 

 

  część projektu badawczo-rozwojowego objęta pomocą przyporządkowana do 
określonej kategorii prac badawczo-rozwojowych 

 

  Intensywność pomocy uzależniona od kategorii działań przewidzianych w projekcie 

 

   Intensywność pomocy można zwiększyć w zależności od statusu przedsiębiorstwa i 
charakterystyki projektu 

 

  Koszty kwalifikowalne obejmują między innymi koszty aparatury i sprzętu, koszty 
budynków i gruntów, koszty personelu, koszty badań i doradztwa, dodatkowe koszty 
ogólne i inne koszty operacyjne  
 

 

 

 

  

 

 



 
Priorytet Inwestycyjny 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w 
badania i innowacje  
 
Pomoc na projekty B+R – art. 25 rozp. 651/2014 

 

  część projektu badawczo-rozwojowego objęta pomocą przyporządkowana do 
określonej kategorii prac badawczo-rozwojowych 

 

  Intensywność pomocy uzależniona od kategorii działań przewidzianych w projekcie 

 

   Intensywność pomocy można zwiększyć w zależności od statusu przedsiębiorstwa i 
charakterystyki projektu 

 

  Koszty kwalifikowalne obejmują między innymi koszty aparatury i sprzętu, koszty 
budynków i gruntów, koszty personelu, koszty badań i doradztwa, dodatkowe koszty 
ogólne i inne koszty operacyjne  

 

 

 

 

  

 

 

 



 
Priorytet Inwestycyjny 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w 
badania i innowacje  
 
Pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności– art. 28 rozp. 651/2014 

 

  Intensywność pomocy nie przekracza 50 % kosztów kwalifikowalnych  

 

  Wsparcie na koszty oddelegowania wysoko wykwalifikowanego personelu z 
organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę bądź dużego 
przedsiębiorstwa 

 

Pomoc na innowacje procesowe i organizacyjne – art. 29 rozp. 651/2014 

 

  Intensywność pomocy nie przekracza 15 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku 
dużych przedsiębiorstw i 50 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku MŚP   

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 



 
Priorytet Inwestycyjny 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w 
badania i innowacje  
 

 

 pomoc dla dużych przedsiębiorstw kwalifikuje się tylko pod warunkiem, że skutecznie 
współpracują one z MŚP w zakresie działalności objętej pomocą, a współpracujące 
MŚP ponoszą przynajmniej 30 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych  

 

  Koszty kwalifikowalne obejmują koszty personelu, koszty aparatury, sprzętu 
budynków i gruntu, koszty badań oraz dodatkowe koszty ogólne i inne koszty 
operacyjne 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
Priorytet Inwestycyjny 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w 
badania i innowacje  
 
Poziomy gotowości technologicznej 

 

 Zostały określone w załączniku do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu zarządzania przez Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju realizacją badań naukowych lub prac  rozwojowych na rzecz 
obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U.  Nr 18, poz. 91) 

 

 Stanowią one wykaz czynności określających gotowość implementacji nowej 
technologii w warunkach produkcyjnych  

 

• Poziom 1 – zaobserwowano i opisano podstawowe zasady danego zjawiska 

• Poziom 2 - określono koncepcję technologii lub jej przyszłe zastosowanie 

• Poziom 3 - potwierdzono analitycznie i eksperymentalnie krytyczne funkcje lub 
koncepcje technologii 

•  Poziom 4 - zweryfikowano komponenty technologii lub podstawowe jej podsystemy w 
warunkach laboratoryjnych 

 

 

 



 
Priorytet Inwestycyjny 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w 
badania i innowacje  
 

Poziomy gotowości technologicznej 

 

• Poziom 5 - zweryfikowano komponenty lub podstawowe podsystemy technologii w 
środowisku zbliżonym do rzeczywistego.  

•  Poziom 6 - dokonano demonstracji prototypu lub modelu systemu albo podsystemu 
technologii w warunkach zbliżonych do rzeczywistych 

• Poziom 7 - dokonano demonstracji prototypu technologii w warunkach operacyjnych 

• Poziom 8 - zakończono badania i demonstrację ostatecznej formy technologii.  

• Poziom 9 - sprawdzenie technologii w warunkach rzeczywistych odniosło zamierzony 
efekt 

 

 W ramach PI 1b wsparcie będzie można uzyskać do maksymalnie do etapu tzw. 
pierwszej produkcji -  zwiększenia skali działania pilotażowego urządzenia lub do 
wytworzenia pierwszego w pełni funkcjonalnego obiektu/sprzętu. 

 

 



 
Priorytet Inwestycyjny 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w 
badania i innowacje  
 

Poziomy gotowości technologicznej a pomoc publiczna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badania podstawowe  PGT 1 

Badania  przemysłowe  PGT 2 – PGT 4 

Badania rozwojowe PGT 5- PGT 8 



 
Priorytet Inwestycyjny 3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności 
poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów oraz 
sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez  inkubatory prz. 
 
Spodziewane typy i przykłady przedsięwzięć: 

 

 Pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw (IF) 

 

 Budowa sieci współpracy dotyczącej innowacyjnej działalności gospodarczej 

 

 Wspólne przedsięwzięcia i tworzenie powiązań kooperacyjnych pomiędzy 
przedsiębiorstwami 

 

 Projekty mające na celu zwiększenie dostępności wyników prac B+R dla MŚP 
(platformy transferu technologii i innowacji) 

 

 Wsparcie infrastrukturalne IOB w celu umożliwienia świadczenia specjalistycznych 
usług 

 

 

 



 
Priorytet Inwestycyjny 3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności 
poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów oraz 
sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez  inkubatory prz. 
 Spodziewane typy i przykłady przedsięwzięć: 

 

   Projekty inwestycyjne dotyczące kompleksowego uzbrojenia terenu przeznaczonego w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod działalność gospodarczą (uzbrojenie 
związane z dostarczeniem podstawowych mediów, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągu, 
instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych, gazowych oraz dróg wewnętrznych) 

 

 Poszerzenie istniejącej strefy inwestycyjnej poprzez zakup i kompleksowe uzbrojenie nowych 
terenów inwestycyjnych oraz uzbrojenie terenów obecnej strefy aktywności gospodarczej, w tym 
strefy aktywności gospodarczej o charakterze parku technologicznego w infrastrukturę niezbędną 
aby nowo przyłączone tereny stanowiły funkcjonalna całość z dotychczasowym obszarem strefy 

 

Przedsięwzięcia związane z uporządkowaniem i przygotowaniem terenów w celu 
nadania im nowych funkcji gospodarczych 

 

 Tworzenie i rozwój infrastruktury biznesowej typu centra biznesowe, centra 
demonstracyjne, biura typu co-working space, fab labs, czy też living labs   

 

 

 



 
Priorytet Inwestycyjny 3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności 
poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów oraz 
sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez  inkubatory prz. 
 
Potencjalni beneficjenci: 

 

  Przedsiębiorstwa 

 

  Sieci przedsiębiorstw 

 

  Instytucje otoczenia biznesu 

 

  JST,  ich związki i stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki organizacyjne 

 

  Podmiot wdrażający instrument finansowe 

 

 

 



 
Priorytet Inwestycyjny 3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności 
poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów oraz 
sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez  inkubatory prz. 
 
Zasady wyboru projektów: 

 

  Preferencję w dostępie do wsparcia uzyskają projekty przedsiębiorstw wpisujące się w 
zakres regionalnej inteligentnej specjalizacji 

 

  Wsparcie IOB w zakresie profesjonalizacji oferowanych przez nie usług jest 
uwarunkowane od wykorzystania przez IOB-y dostępnych standardów świadczenia 
usług, przede wszystkim wypracowanych na poziomie krajowym 

 

  Bezpośrednie wsparcie finansowe na profesjonalizację oferowanych przez IOB usług 
uzależnione jest od spełnienia następujących wymogów: 

 

• IOB posiada strategię, która zakłada prowadzenie działalności w warunkach 
rynkowych, działalności samowystarczalnej finansowo 

 

 



 
Priorytet Inwestycyjny 3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności 
poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów oraz 
sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez  inkubatory prz. 
 Zasady wyboru projektów: 

 

•IOB posiada roczny plan działania 

 

• IOB wykaże, że dostępne na poziomie krajowym, europejskim lub międzynarodowym 
standardy świadczenia usług zostaną zastosowane 

 

•  gdy jest to uzasadnione, IOB winna przedstawić informacje o dotychczas świadczonych 
usługach doradztwa,/wsparcia dla przedsiębiorstw w zakresie rozwoju biznesu 

 

• IOB monitoruje świadczenie różnych usług oraz prowadzi badania satysfakcji 

 

 Wsparcie dla IOB jest ukierunkowane na dostarczanie na rynek specjalistycznych, 
nowych (zaawansowanych lub znacząco ulepszonych) usług w odpowiedzi na 
pojawiające się/zmieniające się potrzeby sektora biznesu 

 

 



 
Priorytet Inwestycyjny 3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności 
poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów oraz 
sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez  inkubatory prz. 
 
Zasady wyboru projektów: 

 

  Preferencje uzyskają projekty zakładające największy udział wkładu prywatnego 

 

  W ciągu roku od zakończenia realizacji projektu IOB będzie musiała wykazać znaczne 
wykorzystanie nowych usług przez jej klientów 

 

  W incydentalnych i uzasadnionych przypadkach w PI 3a możliwe jest sfinansowanie 
projektów infrastrukturalnych IOB, z zastrzeżeniem jednak spełnienia warunków 
określonych w UP 2014-2020 dla tego typu projektów 

 

  Projekty mające na celu przygotowanie terenów inwestycyjnych/infrastruktury 
biznesowej będą realizowane pod warunkiem nie powielania dostępnej infrastruktury, 
chyba, że limit dostępnej powierzchni został wyczerpany 



 
Priorytet Inwestycyjny 3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności 
poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów oraz 
sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez  inkubatory prz. 
 
Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP – art. 18 rozp. 651/2014 

  intensywność pomocy nie przekracza 50 % kosztów kwalifikowalnych 

  kosztami kwalifikowalnymi są koszty usług doradczych, świadczonych przez 
doradców zewnętrznych 

  Usługi takie nie mają charakteru ciągłego ani okresowego, nie są też związane ze 
zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi 
doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama 

 

Pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności – art. 28 rozp. 651/2014  

 Intensywność pomocy nie przekracza 50 % kosztów kwalifikowalnych  

 Kosztami kwalifikowalnymi są koszty uzyskania, walidacji i obrony patentów, i innych 
wartości niematerialnych i prawnych, koszty usług doradczych w zakresie innowacji i 
usług wsparcia innowacji  

 

 

 

 

  

 

 

  

 



 
Priorytet Inwestycyjny 3b Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli 
biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia 
 

Spodziewane typy i przykłady przedsięwzięć: 

 

 Wsparcie finansowe w zakresie wsparcia procesów umiędzynarodowienia działalności 
przedsiębiorstw poprzez dostosowanie MŚP do wymagań rynków zagranicznych (IF) 

 

  Wsparcie finansowe w zakresie stosowania technologii informacyjno-
komunikacyjnych dla rozwoju, dywersyfikacji lub poprawy efektywności działania 
przedsiębiorstw (IF) 

 

  Usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej 

 

 Przedsięwzięcia promujące postawy proeksportowe przedsiębiorstw i zapewniające 
kompleksowe przygotowanie do rozpoczęcia (rozwijania) działalności na rynkach 
międzynarodowych 

 

 



 
Priorytet Inwestycyjny 3b Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli 
biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia 
 

Spodziewane typy i przykłady przedsięwzięć: 

 

 Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynku docelowym 

 

 Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz w misjach 
gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą 

 

  Tworzenie ułatwień w nawiązywaniu zagranicznych kontaktów gospodarczych firm 
(poprzez np. elektroniczne platformy wymiany informacji, czy w ramach współpracy 
międzyregionalnej podmiotów publicznych) 

 

  Projekty grantowe  

 

 

 



Priorytet Inwestycyjny 3b Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli 
biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia 

Potencjalni beneficjenci: 

 

  Przedsiębiorstwa, sieci przedsiębiorstw 

 

 Instytucje otoczenia biznesu 

 

 JST, ich związki i stowarzyszenia 

 

 Samorządowe jednostki organizacyjne 

 

 Podmiot wdrażający instrument finansowy 

 

 

  

 

 

 



Priorytet Inwestycyjny 3b Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli 
biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia 

Zasady wyboru projektów: 

 

  Preferencję w zakresie dostępu do wsparcia dla przedsiębiorstw wpisujących się w 
regionalną strategię inteligentnej specjalizacji 

 

 Przedsiębiorstwa ubiegające się o wsparcie w zakresie wizyt studyjnych i misji 
gospodarczych, udziału w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych, w tym w 
targach branżowych za granicą jest obowiązane przedstawić strategię biznesową, która 
zakłada, że działania na które ubiega się  
o dofinansowanie, stanowią element strategii w zakresie internacjonalizacji działalności 
gospodarczej 

 

  Możliwość zastosowania mechanizmu cross-financing 

 

 

 

  

 

 

 



Priorytet Inwestycyjny 3b Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli 
biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia 

Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP – art. 18 rozp. 651/2014 

  intensywność pomocy nie przekracza 50 % kosztów kwalifikowalnych 

  kosztami kwalifikowalnymi są koszty usług doradczych, świadczonych przez 
doradców zewnętrznych 

  Usługi takie nie mają charakteru ciągłego ani okresowego, nie są też związane ze 
zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi 
doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama 

 

Pomoc na udział MŚP w targach – art. 19 rozp. 651/2014  

 za koszty kwalifikowalne uznaje się koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska 
wystawowego podczas uczestnictwa przedsiębiorstwa w danych targach lub danej 
wystawie  

 Intensywność pomocy nie przekracza 50 % kosztów kwalifikowalnych.  

 

 

 



Priorytet Inwestycyjny 3c Wspieranie tworzenia i rozszerzania 
zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług  

Spodziewane typy i przykłady przedsięwzięć: 

 
  Projekty zakładające wprowadzenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowych (IF) 

 

  Projekty zakładające wprowadzenie w przedsiębiorstwie innowacji procesowych (IF) 

 

  Projekty zakładające wprowadzenie w przedsiębiorstwie innowacji organizacyjnych 
(IF) 

 

  Projekty zakładające wprowadzenie w przedsiębiorstwie innowacji marketingowych 
(IF) 

 

  Wsparcie inwestycji w MŚP – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność 
przedsiębiorstw (IF) 

 

 



Priorytet Inwestycyjny 3c Wspieranie tworzenia i rozszerzania 
zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług  

Potencjalni beneficjenci: 

 

  Przedsiębiorstwa, sieci przedsiębiorstw 

 

  Podmiot wdrażający instrument finansowy 

 

Zasady wyboru projektów: 

 

  Preferencję w zakresie dostępu do wsparcia dla przedsiębiorstw wpisujących się w regionalną strategię 
inteligentnej specjalizacji 

 

 Projekty zakładające wdrożenie ekoinnowacji w MŚP także uzyskają preferencję 

 

 Zastosowanie znajdzie instrument finansowy - pożyczka 

 

 



Priorytet Inwestycyjny 4b Promowanie efektywności energetycznej i 
korzystania z odnawialnych źródeł energii 

Spodziewane typy i przykłady przedsięwzięć (IF): 

 

 inwestycje służące wzrostowi efektywności energetycznej przedsiębiorstw 
przyczyniające się do zmniejszenia strat energii, ciepła i wody oraz do odzysku ciepła 
w przedsiębiorstwach, w tym m.in.: 

 

• zastosowanie technologii efektywnych energetycznie, 

• zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji i użytkowania energii, 

• zastosowanie instalacji i urządzeń technicznych służące poprawie efektywności 
energetycznej, 

• kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach, 

• budowa i przebudowa instalacji OZE wykorzystywanych w przedsiębiorstwie, 

• zastosowanie technologii odzysku energii w ramach przedsiębiorstwa, 

• wprowadzanie systemów zarządzania energią. 

 
 



Priorytet Inwestycyjny 4b Promowanie efektywności energetycznej i 
korzystania z odnawialnych źródeł energii 

Potencjalni beneficjenci: 

 

  Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 

 

 Duże przedsiębiorstwa (pod określonymi warunkami) 

 

Zasady wyboru projektów: 

 

  przeprowadzenie audytu energetycznego (najlepszy stosunek wielkości środków 
publicznych do uzyskanych efektów energetycznych) 

 

 minimalnie zwiększenie efektywności energetycznej o 25 %, preferencje uzyskają 
projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60 %  

 

 



Zakres zastosowania instrumentów 
finansowych w ramach regionalnego 
programu operacyjnego  
 województwa kujawsko-pomorskiego 
2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zgodnie z art. 37 CPR wsparcie w postaci instrumentów finansowych 
oparte jest na wynikach analizy ex-ante.  
 
Dokument  prezentujący wyniki analizy dostępny jest na stronie www.mojregion.eu  
(http://mojregion.eu/programowanie-2014-2020/menu-c/inzynieria-
finansowa/dokumenty.html)  
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Instrumenty finansowe – propozycje  
  

 Priorytet Inwestycyjny 1b  
 
Wejście kapitałowe  
 
• Cel Instrumentu - Uruchamianie (kapitalizacja) nowych przedsiębiorstw  
(z możliwością preinkubacji)  
• Wartość produktu od 200 tys. zł do 1 mln zł  
• Odbiorcy – spółki z udziałem pomysłodawców oraz pośrednika finansowego 
(funduszu inwestycyjnego)  
 

Pożyczki na wdrażanie  wyników prac B+R 
 
• Pożyczki na finansowanie wdrożeń wyników prac B+R 
• Wartość produktu od 200 tys. zł do 2 mln zł  

 Odbiorcy: przedsiębiorcy (zgodnie z warunkami określonymi w RPO)  

 
 
 



  Priorytet Inwestycyjny 3a 
 

Mikropożyczki  
• Cel Instrumentu – Zmniejszenie luki finansowej  mikro i małych 
przedsiębiorstw  
• maksymalny okres spłaty – 7 lat 
• Wartość produktu do 70 tys. zł  
• Odbiorcy – Mikroprzedsiębiorcy  
 
  Priorytet Inwestycyjny 3b  
 
Pożyczki inwestycyjne 
•Cel Instrumentu – Zachęty dla inwestycji proeksportowych/nowych modeli 
biznesowych  
• maksymalny okres spłaty 7 lat  (możliwość wydłużenia okresu spłaty) 
• Wartość produktu od 300 tys. zł do 1 mln zł (wartość uzależniona od 
możliwości pośrednika finansowego) 
• Odbiorcy – Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa  
 
 



 

 Priorytet Inwestycyjny 3c  

 
Poręczenia  
• Cel Instrumentu – Zmniejszenie luki finansowej  mikro i małych 
przedsiębiorstw  
• maksymalny okres spłaty – 7 lat 
• Wartość produktu do 300 tys. zł (wartość uzależniona od możliwości 
pośrednika finansowego) 
• Odbiorcy – Mikro i małe przedsiębiorstwa  
 

Pożyczki inwestycyjne  
• Cel instrumentu – Zachęty dla inwestycji w ramach RIS  
• maksymalny okres spłaty – 7 lat (możliwość wydłużenia okresu spłaty) 
• Wartość produktu od 300 tys. zł do 1 mln zł (wartość uzależniona od możliwości 
pośrednika finansowego) 
• Odbiorcy – Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające w obszarze 
inteligentnych specjalizacji regionu 
• możliwe preferencje 
 
 



 
 
Pożyczki inwestycyjne  
 
• Cel Instrumentu – Zmniejszenie luki finansowej  mikro i małych przedsiębiorstw 
• maksymalny okres spłaty – 7 lat  
• Wartość produktu do 300 tys. zł  
• Odbiorcy – Mikro i małe przedsiębiorstwa  
• Oprocentowanie rynkowe 
 

Pożyczki inwestycyjne 
 
• Cel Instrumentu – Zmniejszenie luki finansowej MMSP  
• Wartość produktu od 300 tys. zł do 1 mln zł  
• Odbiorcy – Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa  
• Oprocentowanie rynkowe 
  
 
 
 
 



 

 Priorytet Inwestycyjny 4b 

 
•Cel Instrumentu – Zmniejszenie luki finansowej  i wytworzenie efektu zachęty  
• Wartość produktu od 200 tys. zł do 1 mln zł  
• maksymalny okres spłaty 10 lat 
• odbiorcy MŚP 
•  warunki preferencyjne – udokumentowanie efektu ekologicznego przy pomocy 
audytu energetycznego  
 
 
 
  
 
 



 
Gdzie szukać informacji: 
 
- Kontakt z pracownikami Punktów Informacyjnych (dane teleadresowe punktów 

dostępna ne http://www.mojregion.eu/punkty-informacyjne.html) 
 

-  Strona Internetowa RPO WK-P 2014-2020 (w przygotowaniu) 
 

-  Spotkania organizowane przez Punkty Konsultacyjne (Środy z Funduszami) 
 

Harmonogram konkursów: 
  
- W 2015 r. przewidziano dwa konkursy z Osi Priorytetowej 1 na projekty grantowe  

 
- Planowane terminy naborów to III kw. i IV kw. 2015 r. (PI 1b i PI 3b)   
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