
 

 

 MAMY DLA CIEBIE 

MILIARDY EURO 
Już wkrótce małopolska będzie krajowym liderem w zakresie 

badań i nowych technologii. Rozwój współpracy nauki 

i biznesu to ogromna szansa dla regionu. Na realizację 

innowacyjnych projektów przeznaczono ponad 250 mln euro 

z puli pieniędzy unijnych zarezerwowanych dla województwa. 

NOWE ROZDANIE, NOWE PIENIĄDZE 

Prawie 3 mld euro na rozwój regionu to efekt kilkumiesięcznych negocjacji Zarządu Województwa 
Małopolskiego z Komisją Europejską, daje nam to drugie – po województwie śląskim – miejsce pod 
względem wysokości unijnego wsparcia. Oznacza to także kwotę o niemal 1 mld euro wyższą od tej, 
którą Małopolska dysponowała w latach 2007-2013.  

INTELIGENTNE SPECJALIZACJE 

Wsparcie dotyczyć będzie w szczególności tych przedsięwzięć, które wpisują się w siedem 
specjalistycznych dziedzin: nauk o życiu, zrównoważonej energii, technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych, chemii, produkcji metali i wyrobów metalowych, elektrotechniki i przemysłu 
maszynowego, przemysłów kreatywnych i czasu wolnego. Dziedziny te, to inteligentne specjalizacje, 
najsilniejsze sfery wpływające na rozwój innowacyjnej gospodarki. 

INNOWACYJNE MŚP 

Podstawą procesu innowacji firm jest kreowanie nowych pomysłów, ulepszanie koncepcji 
i produktów, wymiana doświadczeń między przedsiębiorcami oraz współpraca sektora MŚP 
z sektorem nauki i proinnowacyjnym otoczeniem biznesu.  Pomoc finansowa w tym obszarze 
rozwojowym Małopolski skoncentrowana zostanie na trzech głównych działaniach: wzmacnianiu 
infrastruktury badawczej sektora nauki, prowadzeniu badań i kształtowaniu procesu innowacji 
w przedsiębiorstwach oraz rozwijaniu Małopolskich Centrów Innowacji. 

BONY NA INNOWACJE  

Nowością w systemie dofinansowania przedsięwzięć MŚP są bony na innowacje, czyli bezzwrotne 
wsparcie projektów o małej skali na zakup usług B+R+I, czyli badania, rozwój, innowacje. Bony na 
innowacje zostaną przeznaczone w szczególności na zakup usług badawczo-rozwojowych, 
związanych z opracowaniem lub rozwojem nowych lub ulepszonych produktów, usług lub zmian 
procesowych w przedsiębiorstwie, a także na zakup usług w zakresie wzornictwa lub ochrony 
własności intelektualnej. 



 

 

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE? 

Projekty mogą składać m.in.: 

 jednostki i konsorcja naukowe 
 uczelnie 
 mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 
 instytucje otoczenia biznesu – ośrodki innowacji 
 jednostki samorządu terytorialnego  

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI? 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich: 

Kraków, ul. Wielicka 72B, tel. (12) 616 0 616, e-mail: fem@umwm.pl;  
Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5, tel. (32) 627 23 10;  
Nowy Sącz, ul. Wazów 3, tel. (18) 442 25 78;  
Nowy Targ, al. 1000-lecia 35, tel. (18) 540 90 32;  
Tarnów, ul. Wałowa 37, tel. (14) 628 88 12  

Pytaj o: priorytet I. „Gospodarka wiedzy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020  

Bądź na bieżąco: www.fundusze.malopolska.pl 

Funpage na Facebooku: FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI 
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