FUNDUSZE
EUROPEJSKIE
dla małopolskiego biznesu

„Małopolska to dla przedsiębiorców region wielkich możliwości.
Wiemy, jak w praktyce wspierać rozwój ﬁrm. To nie tylko ogromne środki ﬁnansowe, między innymi
z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego, ale też instytucje nastawione na pomoc i obsługę
biznesu. Nie bez powodu doceniono nas na międzynarodowej arenie przyznając tytuł Europejskiego
Regionu Przedsiębiorczości. Celem naszych działań jest to, aby mówiąc o przyjaznym miejscu dla biznesu,
mówiono o Małopolsce”.
Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego

Małopolska! Są powody do dumy
 jako pierwsze polskie województwo – i do tej pory jedyne – zostaliśmy nagrodzeni przez Komitet Regionów UE pres�żowym
tytułem Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości,
 Małopolska zajęła I miejsce w pres�żowym, międzynarodowym konkursie RegioStars 2016 – to dowód uznania dla naszego
regionu za działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i rozwoju kapitału społecznego.

Małopolska. Tu dobre pomysły kończą się sukcesem
880 mln euro na rozwój i wsparcie przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020, w tym:
 250 mln euro na działalność badawczo-rozwojową (B+R) w przedsiębiorstwach,
 240 mln euro na rozwój sektora MŚP (promocja, internacjonalizacja, inwestycje) oraz budowę Stref Aktywności Gospodarczej,
 ponad 270 mln euro na wsparcie start-upów oraz na podnoszenie kwalifikacji pracowników,
 80 mln euro na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszarów o potencjale kulturowym i turystycznym,
 19 mln euro na wsparcie ekologicznych rozwiązań w przedsiębiorstwach.

Fundusze Europejskie dla biznesu. To działa! Efekty wyraźnie widoczne







-

pomoc uzyskało 560 firm, kolejnych 2,5 tys. wciąż z niej korzysta,
53 przedsiębiorstwa prowadzą prace B+R,
116 MŚP współpracuje z ośrodkami badawczymi, kolejne 69 niebawem podejmie taką współpracę,
wprowadzono 330 innowacji w MŚP, 323 są wdrażane,
nawiązano już 3 342 nowe kontakty biznesowe, kolejne 9 408 jest nawiązywanych,
w trakcie przygotowywania jest 121,66 ha nowych terenów inwestycyjnych,
prawie 5 tys. osób dostało środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.



Dotacje dla ﬁrm 2018
Aktualne nabory:
 do 02.10.2018 - bony na innowacje (1.2.3)
 do 28.08.2018 - eko - przedsiębiorstwa (4.2)
 do 25.09.2018 - projekty B+R przedsiębiorstw (1.2.1)
Planowane nabory:
 lipiec - promocja gospodarcza Małopolski (3.3.1) - 69 837 220,63 zł
 wrzesień - bony na doradztwo (3.4.5) - 40 749 452,39 zł
 wrzesień - aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP (3.3.2) - 5 372 464,03 zł
 grudzień - promocja postaw przedsiębiorczych oraz potencjał IOB (3.2) - 33 633 198,64 zł

Inwestujemy w biznes
„Rozwój gospodarki opartej o nowoczesne rozwiązania to przyszłość współczesnego biznesu. Właśnie dlatego od kilku
lat kładziemy duży nacisk na podnoszenie poziomu innowacji w małopolskich przedsiębiorstwach oraz zacieśnianie
współpracy świata nauki i biznesu. Tylko w bieżącej perspektywie ﬁnansowej na ten cel przeznaczyliśmy ponad
2 miliardy zł z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”.
Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego



Duży może więcej.
Dotacje na projekty badawczo-rozwojowe
Do 25 września 2018 r. trwa nabór wniosków na projekty badawczo-rozwojowe
przedsiębiorstw, na które samorząd województwa przeznaczył aż 68 mln zł z RPO WM.
To pieniądze na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, a nawet
uruchomienie pierwszej produkcji, jeśli zawiera się w ramach EPR (eksperymentalne
prace rozwojowe). Wartość takiego przedsięwzięcia może wynieść nawet 30 mln zł.
Wsparcie adresowane jest zarówno do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw,
jak i dużych firm, które już nie muszą szukać dofinansowania na działalność badawczorozwojową w programach centralnych, ale mogą je otrzymać na poziomie regionalnym.

Do kogo traﬁ wsparcie?
O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw
z udziałem MŚP, jednostek naukowych, uczelni (w tym spółek celowych uczelni),
organizacji pozarządowych i instytucji otoczenia biznesu. Przedsiębiorcy na złożenie
wniosków mają jeszcze kilka miesięcy – konkurs potrwa do 25 września 2018 r.
Warto jednak podkreślić, że będzie on rozstrzygany cyklicznie, czyli po zakończeniu
45-dniowej rundy naboru wniosków.
Minimalna wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach
tego konkursu wynosi 100 tys. zł. W projekcie można sfinansować koszty personelu,
w tym badaczy, techników i pracowników pomocniczych. Kosztami tymi będą również
wydatki na sprzęt specjalistyczny, koszty aparatury naukowo-badawczej oraz sprzętu
służącego do realizacji projektu badawczego (amortyzacja), usługi zewnętrzne
od jednostek naukowych czy uzyskanie patentu.
UWAGA! Jeśli chcesz złożyć wniosek w ramach tego konkursu, pamiętaj, że będzie
on oceniany pod kątem zgodności z małopolskimi inteligentnymi specjalizacjami.
Dlatego należy w nim wykazać, że działania podejmowane dzięki otrzymanemu
dofinansowaniu, będą z nimi zgodne.

małopolska
127 autobusów i tramwajów nowoczesnej generacji

964 nowych miejsc w małopolskich żłobkach

13 nowoczesnych pociągów

Dotacje, po które możesz sięgnąć już dziś
„Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oferuje przedsiębiorcom
ogromny zastrzyk gotówki na realizację celów rozwojowych ﬁrmy. Począwszy od wsparcia bezpośredniego na
małe projekty, jakimi są np. cieszące się ogromną popularnością bony na innowacje czy bony na doradztwo, przez
wsparcie działalności międzynarodowej, realizację i wdrożenie wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów
użytkowych, po ﬁnansowanie działalności eko-przedsiębiorstw”.
Stanisław Sorys, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Bestseller RPO. Bony na innowacje.
Do wzięcia 16 mln zł

Warto być eko.
Zyska środowisko i budżet Twojej ﬁrmy

Już po raz czwarty Województwo Małopolskie wspiera mikro,
małe i średnie firmy bonami na innowacje finansowanymi
z RPO. W ramach konkursu, który potrwa do 2 października,
przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie naszego
województwa mogą otrzymać dotację na podjęcie współpracy
z sektorem naukowo-badawczym, np. uczelniami technicznymi
czy laboratoriami. Pozyskane wsparcie mogą przeznaczyć na
zakup usług badawczo-rozwojowych i proinnowacyjnych, czyli na
zakup usług od wyspecjalizowanych jednostek, które opracują
innowacyjne technologie do wykorzystania w praktyce. Co za
tym idzie, dofinansowanie pokryje wydatek, jaki firma musiałaby
wyłożyć z własnych środków na opracowanie metod i procedur
takiej innowacji.

Do 28 sierpnia trwa nabór wniosków na eko-przedsiębiorstwa.

Wsparcie dopasowane do potrzeb

Dotacje na efektywność energetyczną to jeden z priorytetów
Regionalnego Programu Operacyjnego, na który Samorząd Województwa
Małopolskiego przeznaczył blisko 80 mln zł. Jest to niepowtarzalna okazja,
aby w Małopolsce pojawiły się eko-przedsiębiorstwa!
Kluczowe znaczenie przy uzyskaniu wsparcia na projekty zakładające
poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw oraz wytwarzanie
energii z odnawialnych źródeł na potrzeby firmy będzie miał audyt
efektywności energetycznej/audyt energetyczny, który jest niezbędnym
załącznikiem do wniosku o dofinansowanie. Audyty prowadzić mogą
jedynie eksperci wpisani do centralnego rejestru charakterystyki
energetycznej budynków.
Dla kogo i na co?

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o mały lub duży bon na
innowacje. Pierwszy z nich pozwala na sfinansowanie do 50 tys.
zł wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, natomiast
duży bon umożliwi otrzymanie nawet do 100 tys. zł. Wysokość
dofinansowania jest uzależniona od ilości pozyskanych bonów.
W przypadku gdy firma otrzymuje bon po raz pierwszy, dotacja
może wynieść nawet 90% kosztów kwalifikowalnych całego
projektu. W przypadku gdy sięga po wsparcie po raz drugi
– 80% kosztów, a gdy otrzyma bon po raz trzeci i kolejny –
dofinansowanie wyniesie nie więcej niż 70%.
Przypomnijmy, że łącznie w ramach całego Regionalnego Programu
Operacyjnego WM 2014-2020 na bony na innowacje przeznaczono
20 mln euro. Do tej pory rozstrzygnięto 3 konkursy, w wyniku
których zarząd województwa wybrał 233 projekty o łącznej kwocie
dofinansowania ponad 16 mln zł.

Wspierane są te przedsięwzięcia, w których efektywność energetyczna
zostanie zwiększona na poziomie co najmniej 25% (w przeliczeniu
na energię końcową). W konkursie mogą brać również udział ci
przedsiębiorcy, którzy chcą zrealizować projekt o charakterze
pilotażowym lub demonstracyjnym, wspierający rozwój budownictwa
energooszczędnego lub pasywnego.
Dotacje między innymi pokryją koszty przebudowy linii produkcyjnych
na bardziej efektywne energetycznie, ocieplenia obiektu, zakupu
i montażu jednostek wytwarzających energię w oparciu o OZE oraz
instalacji i urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania
danej jednostki OZE, a także w przypadku budynków pasywnych - koszty
budowy/przebudowy wraz z kosztem projektu budowlanego, zakupu
i montażu elementów konstrukcyjnych bryły budynku, zakupu i montażu
układów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

małopolska
40 nowych wozów strażackich

10 tysięcy osób niesamodzielnych otrzyma opaski ratujące życie

Dzięki współpracy z ośrodkami badawczymi przedsiębiorcy wprowadzili
340 innowacji

Prosto o Funduszach
Od czego zacząć?
Przed rozpoczęciem pisania projektu warto skorzystać z bezpłatnych szkoleń z przygotowania
wniosku o dofinansowanie. Spotkania takie prowadzone są przez Punkty Informacyjne Funduszy
Europejskich, a terminy szkoleń publikowane są na stronie www.rpo.malopolska.pl

Masz pytania lub wątpliwości?
Aby otrzymać dodatkowe informacje, skontaktuj się ze specjalistami z Punktów Informacyjnych
Funduszy Europejskich. Działają one w pięciu miastach regionu (w Krakowie, Chrzanowie,
Tarnowie, Nowym Targu i Nowym Sączu).

Punkty Informacyjne
Funduszy Europejskich w Małopolsce
Główny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich w Krakowie:
ul. Wielicka 72 B, parter
tel. (12) 616 0 616
e-mail: fem@umwm.pl

Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich
w Chrzanowie:
ul. Grunwaldzka 5
tel. (12) 616 03 91 /92 /93
fem_chrzanow@umwm.pl

Punkt Informacyjny Funduszy
Europejskich w Tarnowie:
ul. Wałowa 37
tel. (12) 616 03 61 /62 /63
e-mail: fem_tarnow@umwm.pl

Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich
w Nowym Targu:
al. 1000-lecia 35
tel. (12) 616 03 81 /82 /83
fem_nowytarg@umwm.pl

Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich
w Nowym Sączu:
ul. Wazów 3
tel. (12) 616 03 71 /72 /73
fem_nowysacz@umwm.pl

Z wiedzy specjalistów ds. Funduszy Europejskich skorzystać można także
w Mobilnych Punktach Informacyjnych:
 Tuchów, 7-8.07.2018 			
 Oświęcim, 11-12.08.2018 		
 Nowy Targ, 29.09.2018 		

Pełny zakres naszych usług znajdziesz na stronach:

 Skawina, 21-22.07.2018 		

 Miechów, 4-5.08.2018 		

 Krzeszowice, 1.09.2018 		
www.fundusze.malopolska.pl
 Muszyna,
13.10.2018			
www.rpo.malopolska.pl

 Stary Sącz, 15.09.2018
 Dąbrowa Tarnowska, 27.10.2018

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

