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Zaprojektuj
przyszłość

Wśród firm, które zyskały pozytywną 
ocenę merytoryczną zgłoszonych przez 
siebie projektów, nie brak tych, które sie-
dzibę mają na Podbeskidziu. I tak np.:

– Stworzony we współpracy z  naukow-
cami z warszawskiej Szkoły Głównej Go-
spodarstwa Wiejskiego i fi rmą Silcar ma-
karon dzięki wysokiej zawartości błonni-
ka owsianego wskazany jest do spożywa-
nia również przez diabetyków. Chodziło 
o to, by stworzyć makaron nieodbiegają-
cy smakowo od standardowego, ale z do-
datkowymi właściwościami zdrowotnymi. 
Podjęliśmy współpracę z Silcarem zosta-
jąc kooperantem tej fi rmy przy badaniach 
i zaczęliśmy prozdrowotny makaron pro-
dukować. Inwestycje realizowane są od 

2012 roku. Obecnie trwa proces patento-
wania błonnika jako dodatku do makaro-
nu. By jednak produkować taki makaron 
w dużych ilościach trzeba zbudować nową 
linię produkcyjną. Wystąpiliśmy o dotację 
na innowacyjne rozwiązania. Dzięki uzy-
skanej kwocie taka linia powstanie. W tej 
chwili wykorzystując własny park maszy-
nowy makaron z  błonnikiem produku-
jemy, ale w  ograniczonej ilości i  dwóch 
kształtach: są to świderki i rurki. Robimy 
to, by sprawdzić jak nowy produkt oceni 
rynek, czyli klienci. Mamy pierwsze sygna-
ły, że makaron z błonnikiem zaczyna być 
dobrze przyjmowany. Byliśmy z nim też na 
targach diabetologicznych w Łodzi. Pyta-
no nas tam dlaczego makaronu nie ma 
jeszcze we wszystkich sklepach. To nie za-

leży tylko od nas. Do nowych produktów 
z nieufnością podchodzą bowiem dystry-
butorzy i handlowcy – mówi Patryk Dybał, 
prokurent w fi rmie Czanieckie Makarony 
Sp. z o.o, która dzięki dotacji zyska kolej-
ną linię produkcyjną, a społeczność proz-
drowotny produkt spożywczy.

To tylko wybrany przykład wsparcia, 
przyznanego w naszym regionie w ra-
mach Regionalnego Programu Woje-
wództwa Śląskiego. Jak widać, pole dla 
inwencji przedsiębiorców jest nieogra-
niczone, a  ci spośród nich, którym nie 
brak wyobraźni, energii i chęci do dzia-
łania, mają dziś takie możliwości roz-
woju, o jakich dawniej można było tyl-
ko pomarzyć.

Program Regionalny Wojewódz-
twa Śląskiego, jeden z szesnastu 
takich programów w naszym kra-
ju, wspierający projekty z fundu-
szy unijnych, zapewnia bardzo do-
bre warunki rozwoju tym wszyst-
kim fi rmom, które stawiają na in-

nowacje. W rozstrzygniętym ostatnio, kolejnym już 
konkursie na dofi nansowanie najlepszych projek-
tów w ramach Działania 3.2 „Innowacje w MŚP”, po-
zytywnie zaopiniowanych zostało 208 projektów 
zgłoszonych przez mikro, małe i średnie przedsię-
biorstwa z województwa śląskiego. Chodzi o na-
prawdę duże pieniądze, bowiem łączna wartość 
dofi nansowania to 176 049 855 złotych! Nie brak 
projektów, w przypadku których wsparcie przekra-
cza milion złotych, co dla przedsiębiorstwa małego 
czy średniego jest kwotą niebagatelną.

 Istotnym celem Regionalne-
go Programu Województwa Ślą-
skiego jest wspieranie badań, roz-
woju i  innowacji w przedsiębior-
stwach (Działanie 1.2). Instytu-
cją pośredniczącą, odpowiedzial-
ną za ogłaszanie konkursów, oce-
nę wniosków i nadzór nad realiza-
cją projektów w tym zakresie jest 
Śląskie Centrum Przedsiębiorczo-
ści (www.scp-slask.pl).

 Projekty z  tej części progra-
mu mieszczą się w dwóch typach 
projektów. Pierwszy to tworzenie 
lub rozbudowywanie istniejące-

go zaplecza badawczo-rozwojo-
wego w przedsiębiorstwach, słu-
żącego ich działalności innowa-
cyjnej, natomiast drugi to wspar-
cie prac B+R (tym skrótem okre-
śla się prace badawczo-rozwojo-
we) w przedsiębiorstwach. Projek-
ty mogą być realizowane przez na-
stępujące podmioty: przedsiębior-
stwa, spółki celowe/spin-off  usta-
nawiane przez publiczne instytu-
cje badawcze oraz przedsiębior-
stwa, konsorcja przedsiębiorstw 
i jednostek naukowych, konsorcja 
przedsiębiorstw i uczelni (w tym 
spółek celowych uczelni), konsor-

cja przedsiębiorstw i  instytutów 
badawczych, porozumienia wy-
mienionych podmiotów, repre-
zentowanych przez lidera.

 Wsparcie kierowane jest do 
przedsiębiorstw, w szczególności 
do podmiotów z sektora MŚP (ma-
łych i  średnich przedsiębiorstw) 
do których kierowane są aktual-
ne konkursy o  dofinansowanie. 
Minimalna wartość dofinanso-
wania to 200 tys. złotych, nato-
miast maksymalna wartość wy-
datków kwalifi kowanych wynosi: 
10 mln złotych na tworzenie lub 

rozwój istniejącego zaple-
cza badawczo-rozwojowego 
w przedsiębiorstwach, służą-
cego ich działalności innowa-
cyjnej oraz 5 mln złotych na 
wsparcie prac badawczo-ro-
zwojowych.

 Podstawę dofi nanso-
wania w przypadku roz-
budowy bazy badawczo 
– rozwojowej stanowi 
Regionalna Pomoc In-
westycyjna, której wyso-
kość może stanowić nie 

więcej niż: 45% dla przedsię-
biorstw mikro i małych, 35% 
dla przedsiębiorstw średnich.

 W  przypadku pomocy na 
projekty badawczo–rozwojo-
we, wsparcie w  kategorii „bada-
nia przemysłowe” wynosi maksy-
malnie 80% dla przedsiębiorstw 
mikro i  małych, 75% dla przed-
siębiorstw średnich. W  kategorii 
„eksperymentalne prace rozwo-
jowe” – 60% dla przedsiębiorstw 
mikro i małych, 50% dla średnich 
przedsiębiorstw.

 Czas trwania projektu określo-
ny jest w dokumentacji konkurso-

wej. Ważne, by brać pod uwagę, że 
wspierane będą wyłącznie przed-
sięwzięcia, które przyczynią się 
do spełnienia założeń Regional-
nej Strategii Innowacji Wojewódz-
twa Śląskiego (RIS WSL) na lata 
2013-2020. Projekty muszą być re-
alizowane na terenie wojewódz-

twa śląskiego; 
wsparcie skon-
centrowane jest 
na MŚP, ale prze-
widziane są rów-
nież inwestycje 
dużych przedsię-
biorstw, pod wa-
runkiem współ-
pracy z MŚP i za-

pewnienia konkretnych efektów 
prac badawczo-rozwojowych dla 
polskiej gospodarki. W  ramach 
działania wspierane będą przed-
sięwzięcia, które zakończą się eta-
pem pierwszej produkcji włącznie.

 Warto też przypomnieć, że 
konkurs dotyczący badania, roz-
woju i  innowacji w przedsiębior-
stwach już się odbył, ale do 30 li-
stopada opublikowany zostanie 
harmonogram na 2017 rok, w któ-
rym znajdą się wszystkie odbywa-
jące się w przyszłym roku nabory.

W nowej perspektywie unijnej (2014-2020) zmieniono 
podejście do dofi nansowania działalności gospodar-
czej: zdecydowanie większe środki przeznaczono na 
wspieranie działalności badawczo-rozwojowej i współ-
pracy biznesu z nauką, znaczne fundusze przewidzia-
no również na instrumenty zwrotne takie jak: prefe-
rencyjne pożyczki, poręczenia itd.
W  poprzednich latach większy nacisk kładziono na 
dofi nansowanie w formie dotacji do zakupu środków 
trwałych i rozbudowy przedsiębiorstwa. Teraz wspar-
cie ze środków unijnych obwarowane zostało dodat-

kowymi wymaganiami np. koniecznością wpisywania 
się prowadzonej działalności w inteligentne specjali-
zacje regionu – energetyka (w tym technologie ekolo-
giczne), medycyna i technologie informatyczne (ICT). 
W zakresie dofi nansowania działalności gospodarczej 
w Programie Regionalnym Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020 przewidziano m.in. trzy działania: „Ba-
dania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”, „In-
nowacje w MŚP”, czyli w małych i średnich przedsię-
biorstwach oraz „Technologie informacyjno-komuni-
kacyjne w działalności gospodarczej”. 

W STRONĘ ROZWOJU

BADANIA, ROZWÓJ, INNOWACJE

INNOWACJE
NIE TYLKO DLA WIELKICH

Regionalny Program Województwa Śląskiego przeznaczy 
ponad 56 mln euro na dofi nansowanie projektów inno-
wacyjnych realizowanych przez mikro, małych i średnich 
przedsiębiorców. Instytucją pośredniczącą, odpowiedzial-
ną za ogłaszanie konkursów, ocenę wniosków i nadzór nad 
realizacją projektów, jest Śląskie Centrum Przedsiębiorczo-
ści (www.scp-slask.pl).

Celem tego działania jest zwiększone zastosowanie in-
nowacji w małych i średnich, a więc często – rodzinnych 
przedsiębiorstwach. Uczestniczyć w nim mogą zarejestro-
wane fi rmy.

Minimalna wartość dofi nansowania określona została na 
100 tys. złotych, a  maksymalna – na 2 mln złotych. Maksy-
malny poziom dofi nansowania ustalony jest zgodnie z wła-

ściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego, dotyczą-
cymi zasad udzielania pomocy publicznej.

W przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej jest to nie 
więcej niż: 45% dla przedsiębiorstw mikro i małych oraz 
35% dla przedsiębiorstw średnich. W  przypadku udzie-
lenia pomocy de minimis, czyli o niewielkich rozmiarach, 
która z założenia nie zakłóca konkurencji na rynku, mak-
symalny poziom dofi nansowania UE wynosi 50% wydat-
ków kwalifi kowanych. 

Korzystająca z dofi nansowania fi rma musi zakończyć zwią-
zane z projektem przedsięwzięcia w ciągu kolejnych dwóch 
lat od chwili podpisania umów. W uzasadnionych przypad-
kach możliwe jest odstąpienie od tej reguły – musi na to 
wyrazić zgodę Śląskie Centrum Przedsiębiorczości - Insty-
tucja Organizująca Konkurs.

Szansę na dofi nansowanie projektów mają mikro, małe 
i średnie przedsiębiorstwa, które chcą wdrożyć nowe, in-
nowacyjne produkty lub usługi, ulepszyć już istniejące 

bądź wprowadzić innowacje technologiczne procesowe, 
na dzień złożenia wniosku, stosowane w województwie 
śląskim nie dłużej niż 3 lata. Warto zaznaczyć, że projekt 
musi być realizowany na terenie województwa śląskiego.
Firmy zobowiązane są dołączyć do wniosku m.in. opinię, 
która potwierdzi poziom innowacyjności ich produktu, 
usługi lub procesu technologicznego. Opinię mogą wysta-
wić uprawnione instytucje, w tym jednostki naukowe, bran-
żowe izby gospodarcze, stowarzyszenia naukowo-technicz-
ne o zasięgu ogólnopolskim itd.

Termin ogłoszenia konkursu na rok bieżący to listopad – 
grudzień. Do 30 listopada 2016 opublikowany zostanie 
harmonogram na 2017 rok, który pozwoli na określenie, 
czy i kiedy w przyszłym roku odbędzie się kolejny konkurs.

Link do dokumentacji i wyników dotych-
czasowych konkursów.
Lista fi rm, które pozyskały dofi nansowa-
nie, znajduje się w załącznikach pod ogło-
szeniem o konkursie.

Wsparcie na rozwój fi rm w oparciu o technologie informacyjno – komunikacyjne

Jeszcze można składać wnioski. Trzeba podążać za duchem czasu

● KAMPANIA INFORMACYJNA
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Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Na terenie województwa śląskiego 
funkcjonuje Sieć Punktów 
Informacyjnych Funduszy 
Europejskich:

Główny Punkt Informacyjny 
w Katowicach oraz Lokalne Punkty 
Informacyjne w: Częstochowie, 
Sosnowcu, Bielsku-Białej i Rybniku.

Ich konsultanci udzielają odpowiedzi na 
wszelkie pytania dotyczące możliwości 
pozyskania Funduszy Europejskich.

Pytania do Punktu Informacyjnego 
można kierować telefonicznie, 
pisemnie, pocztą elektroniczną lub 
w formie konsultacji indywidualnej 
podczas osobistej wizyty w punkcie.

Wszystkie usługi
Sieci PIFE są bezpłatne

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej

WOJEWÓDZTWO 
ŚLĄSKIE

Katowice

Rybnik
Tychy

Cieszyn

Bielsko-Biała

97541/041016

20 X 2016 I 

Lokalny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich:

Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 367
43-382 Bielsko-Biała

Telefony do konsultantów:
33 475-01-35 lub 33 496-02-01

Godziny pracy punktu:
w poniedziałki w godzinach 8.00-18.00

od wtorku do piątku w godzinach 8.00-16.00

Jak wiele małych i średnich przedsiębiorstw z naszego 
regionu, fi rma panów Tobiasza i Błażeja z Wilkowic 
startowała od zera. To znaczy – w latach osiemdziesiątych 
dziadek obecnych właścicieli zaoszczędził trochę 
pieniędzy pracując na Zachodzie i pomyślał, że dobrze 
byłoby je zainwestować w niewielką wytwórnię. Produkt, 
który chciał wyrabiać, był już co prawda obecny na 
polskim rynku, ba, nie brakowało go w każdym domu, 
ale dziadkowi marzyło się dostarczyć odbiorcy coś 
wyjątkowego, pod marką, która miała być kojarzona 
wyłącznie z bardzo dobrą jakością.

Początki były bardzo skromne. Starą wiatę zaadaptował na 
halę produkcyjną. Liczył na sprawne 
ręce pracowników, bo w tamtym 
czasie produkt, który w zamysłach 
dziadka miał podbić nie tylko polski 
rynek, wytwarzany był… ręcznie! 
Nie trwało to długo, bowiem 
nieoczekiwanie duże zyski pozwoliły 
na zakup używanej maszyny 
do produkcji wyrobu. Dzięki 
kredytowi zaciągniętemu w latach 
dziewięćdziesiątych zbudowano wyposażoną w wysokiej 
klasy sprzęt dużą halę w sąsiedniej miejscowości.

Produkt, który początkowo był sprzedawany tylko na 
okolicznych targowiskach, przebojem wszedł do polskich 
sieci handlowych i szybko zdobył uznanie klientów. 
Nadeszła więc pora na rozbudowę i unowocześnienie 
zakładu. W dużej mierze stało się to dzięki różnorodnym 
funduszom pomocowym, z których umiejętnie 
stara się korzystać kolejne już pokolenie właścicieli 
fi rmy z Wilkowic. Ostatnio wystąpili oni z wnioskiem 

o dofi nansowanie projektu 
poszerzenia asortymentu 
pod kątem coraz bardziej 
wyśrubowanych norm 
ekologicznych. Musieli się 
spieszyć, bo termin składania 
wniosków w konkursie 
dotyczącym rozwoju 
innowacyjności w małych i 
średnich przedsiębiorstwach 
ogłoszono na przełom lat 
2015/2016, a do wniosku 
trzeba było dołączyć cały plik 

dokumentów!

Od czego jednak był 
wyspecjalizowany 
zespół w fi rmie, która z kilkuosobowej 
manufaktury stała się przedsiębiorstwem 
zatrudniającym ponad stu pracowników? 
Dokumenty szybko skompletowano, łącznie 
z najważniejszym, czyli wystawioną przez 
renomowaną jednostkę naukową opinią 

o innowacyjności, dokumentami fi nansowymi, 
opiniami dotyczącymi ochrony środowiska itp. 
Efektem była wielka radość kierownictwa fi rmy 
i załogi, gdy instytucja pośrednicząca ogłosiła w sierpniu 
listę ponad dwustu pozytywnie zaopiniowanych 
projektów. Firma z Wilkowic znalazła się na tej liście, 
a wysokość przyznanego jej dofi nansowania znacznie 
przekroczyła milion złotych.

Kierownictwo fi rmy zdaje sobie oczywiście sprawę z tego, 
że pieniądze nie zostaną wpłacone automatycznie na 

konto producenta. Najpierw trzeba 
zainwestować własne środki, 
zrealizować w najdrobniejszych 
szczegółach zgłoszony 
projekt, zebrać faktury i inne 
dokumenty, by złożyć w instytucji 
pośredniczącej stosowne 
sprawozdanie. Dopiero wówczas 
instytucja przyznająca wsparcie 

zweryfi kuje złożone deklaracje i uruchomi refundację 
kosztów zadania. W przypadku rodzinnej fi rmy Tobiasza 
i Błażeja inwestycja jest duża, wieloetapowa, więc 
i przekazywanie przyznanej dotacji przebiegać będzie 
etapami. Ale najważniejszy cel właścicieli, kierownictwa 
i załogi, czyli pozytywne zaopiniowanie projektu 
i określenie wysokości dofi nansowania, już przecież 
został osiągnięty.

W DRODZE PO DOTACJE

● KAMPANIA INFORMACYJNA
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