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Zaprojektuj
przyszłość

WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Wspierane są dwa typy projektów. Po pierwsze, na do-
fi nansowanie mogą liczyć innowacje wdrażane przez 
przedsiębiorców. Po drugie, szansę na dotację mają 
przedsięwzięcia realizowane przez wykonawców lub 
pośredników, np. płatne lub bezpłatne usługi dorad-
cze oraz pożyczki, świadczone przez instytucje oto-
czenia biznesu. 
Wsparcie fi nansowe kierowane jest również do fi rm ko-
rzystających z nowoczesnych usług, wykonywanych 
przez instytucje biznesowe, np. parków naukowo-tech-
nologicznych, a także fi rm korzystających z usług na-
ukowych, prowadzonych na zlecenie przedsiębiorstw. 
Wybrane sposoby fi nansowania dedykowane są także 
fi rmom planującym rozszerzyć swoją działalność poza 
granice Polski, a także współpracującym z partnerami 
zagranicznymi. 
Program ma na celu fi nansowe wsparcie prac badawczo-
rozwojowych w przedsiębiorstwach, dzięki którym fi rmy 
mogą lepiej się rozwijać i wprowadzać swoje produkty 
na rynek. Wsparcie realizowane jest za pomocą fundu-
szy venture capital, aniołów biznesu, funduszy seed ca-
pital oraz pożyczek preferencyjnych  i dotacji.
Wspierane są szczególnie mikro-, małe i średnie przed-
siębiorstwa, starające się wprowadzić różnego typu in-
nowacje. Firmy te mogą liczyć na sfinansowanie badań 
naukowych, zakupu sprzętu technicznego oraz pro-
mocję swojej działalności. W ramach programu orga-
nizowane są również szkolenia i warsztaty, upowszech-
niające wiedzę o metodach finansowania. 
Projekty wybierane są przeważnie w trybie konkurso-
wym. Instytucje zamieszczają na swojej stronie interne-
towej ogłoszenie o konkursie co najmniej 30 dni przed 
planowanym terminem rozpoczęcia naboru wniosków 
o dofi nansowanie. Wnioski są oceniane przez Komisję 
Oceny Projektów na podstawie określonych kryteriów. 
Po rozstrzygnięciu konkursu instytucje zamieszczają na 
stronie listę wybranych projektów, którym zostało przy-
znane dofi nansowanie. Konkurs może być prowadzony 

etapami, ale wówczas ogłoszenie wyników następuje po 
każdym etapie osobno. 

PROJEKTY BADAWCZO-ROZWOJOWE 
PRZEDSIĘBIORSTW

Aby uzyskać dofi nansowanie, małe i średnie przedsiębior-
stwa muszą spełnić wiele kryteriów. Przede wszystkim po-
winny prowadzić prace badawczo-rozwojowe, które wy-
korzystają w swojej działalności lub sprzedadzą innym 
przedsiębiorcom. Ponadto powinny być zainteresowa-
ne nowymi technologiami. Na pomoc mogą liczyć więc 
nowatorskie fi rmy technologiczne, a także realizatorzy 
dużych przedsięwzięć, istotnych dla rozwoju przemysłu.
Przedsiębiorców wspiera się poprzez możliwość dofi -
nansowania inwestycji w sprzęt i aparaturę niezbęd-
ną do tworzenia innowacyjnych produktów i usług, a 
także przez promocję i ochronę kapitału. Dzięki temu 
mogą oni tworzyć centra badawczo-naukowe oraz la-
boratoria w swoich przedsiębiorstwach, które zaowo-
cują w wiedzę techniczną i nowe technologie. Dofi -
nansowanie pokryje także koszty zgłoszenia wynalaz-
ku, wzoru użytkowego oraz ochrony własności przemy-
słowej. Dodatkowo bony innowacyjne umożliwiają roz-
wijanie kontaktów małych i średnich przedsiębiorstw z 
jednostkami naukowymi. 

PROINNOWACYJNE USŁUGI DLA 
PRZEDSIĘBIORSTW

Dodatkowym celem programu jest zapewnienie fi rmom 
proinnowacyjnych usług wykonywanych przez podmioty 
publiczne i prywatne. Tego typu wsparcie ma za zadanie 
zwiększyć popyt oraz wprowadzić na rynek nowe techno-
logie. W zakres wsparcia wchodzą: proinnowacyjne usługi 
otoczenia biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw, 
bony na innowacje dla małych i średnich przedsiębiorstw 
oraz ochrona własności przemysłowej.

Program Inteligentny Rozwój 2014-2020 to jeden z sześciu programów krajowych, czyli 

realizowanych na terenie całej Polski, i największy w Unii Europejskiej program na rzecz 

rozwoju badań i tworzenia innowacji. Pomoc skierowana jest szczególnie do małych i 

średnich przedsiębiorstw, a także do jednostek naukowych zajmujących się biznesem. 

Celem programu jest unowocześnienie polskiej gospodarki poprzez wprowadzenie in-

nowacyjnych rozwiązań. Program wspiera badania naukowe, rozwój nowych technologii oraz wprowadzenie 

wyników prac badawczo-rozwojowych na rynek. Dzięki tym działaniom polska gospodarka będzie mogła szyb-

ciej i efektywniej się rozwijać.

1,5 mln zł dofi nansowania z Programu Inteligentny Rozwój 
2014-2020 uzyskała np. fi rma Rekord z Bielska-Białej. Firma 
już wcześniej otrzymała dotację z Programu Innowacyjna 
Gospodarka, a obecnie jest w trakcie podpisywania kolejnej 
umowy o dofi nansowanie z Programu Inteligentny Rozwój 2014-
2020. – Aby otrzymać dotację, należy aplikować do Ministerstwa 
Rozwoju, gdzie następuje ocena formalna i merytoryczna projektu. 
Następnie zaprasza się potencjalnych benefi cjentów ofi cjalnych na tzw. Panel Ekspertów, 
podczas którego przeprowadzana jest dyskusja i ocena merytoryczna końcowa – mówi 
Paweł Pajor, współzałożyciel Beskidzkiego Towarzystwa Sportowego Rekord. – Pomoc 
z Unii Europejskiej oceniam bardzo pozytywnie. Tak naprawdę działalność badawczo-
rozwojowa w naszej fi rmie jest prowadzona od samego początku, bo wszystkie 
działania informatyczne, których Rekord jest autorem, powstały w fi rmie. Pod koniec  
roku podpisujemy umowę i potem czeka nas realizacja nowych celów. Widzimy, jak 
Polska zmieniła się dzięki funduszom, dlatego polecamy korzystanie z dofi nansowań – 
przekonuje Paweł Pajor. 

Regionalny Program Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  to  kolejna 
możliwość fi nansowania rozwoju infrastruktury badawczej w przedsiębiorstwach 
oraz wsparcia badań technologicznych nad innowacyjnymi rozwiązaniami. Znaczne 

środki trafi ą do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, wdrażających innowacyjne 
technologie, oparte na pracach badawczo-rozwojowych. Mogą to być rozwiązania 
teleinformatyczne, podnoszące innowacyjność przedsiębiorstwa, technologie 
informacyjno-komunikacyjne, sprzedaż w Internecie, e-usługi  czy też rozbudowa 
sieci informatycznej. 

W ramach programu podejmuje się działania ułatwiające przedsiębiorstwom 
prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, m.in. poprzez inwestycję w aparaturę 
i niezbędne wysposażenie, które przyczynią się do tworzenia innowacyjnych 
produktów i usług. Zakłada się, że oferowane wsparcie będzie miało wpływ na 
tworzenie w fi rmach własnych laboratoriów i centrów badawczo-rozwojowych.

Istotnym obszarem wsparcia jest także poprawa jakości usług innowacyjnych i 
technologicznych, oferowanych na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw w 
regionie, w tym szerokie urynkowienie działalności instytucji otoczenia biznesu, tj. 
centrów transferu technologii, inkubatorów technologicznych, parków naukowo-
technologicznych, badawczych i przemysłowo-technologicznych oraz ich lepsze 
dopasowanie do potrzeb przedsiębiorstw. W ramach RPO WSL promowane będzie 
też nawiązywanie oraz zacieśnianie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i 
naukowcami.

DO ODWAŻNYCH ŚWIAT NALEŻY! 

Dofi nansowanie obejmuje usługi przyczyniające się do 
rozwoju innowacyjnych produktów i usług, realizowa-
ne przez jednostki naukowe na rzecz małych i średnich 
przedsiębiorstw. Szczególnie uwzględnia się tutaj pro-
dukty wysoce zaawansowane technologicznie, ulepsza-
jące polską gospodarkę.
Na wsparcie mają szansę również małe i średnie przed-
siębiorstwa starające się o uzyskanie prawa własności 
przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym 
lub międzynarodowym.

WSPARCIE WDROŻEŃ WYNIKÓW 
PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH

W ramach działania fi nansuje się projekty, które wdraża-
ją do działalności wyniki prac badawczo-rozwojowych. 
Warunkiem otrzymania dofi nansowania jest posiadanie 
przez przedsiębiorcę praw do wartości niematerialnych 
i prawnych, np. patentu, licencji czy też nieopatentowa-
nej wiedzy technicznej. Wsparcie ma na celu podniesie-
nie innowacyjności i konkurencyjności mikro-, małych 
i średnich przedsiębiorstw przez wprowadzenie na ry-
nek nowych lub ulepszonych towarów i usług. Pomoc 
kierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców, 
którzy w projektach uwzględnią wdrożenie innowacji 
technologicznych, opartych na wynikach własnej pra-
cy badawczo-rozwojowej. 
Formy fi nansowania to:

1. Wsparcie w zakresie tworzenia innowacyj-
nych przedsiębiorstw, opartych na nowych 
pomysłach i rozwiązaniach

2. Zasilenie kapitałowe nowych fi rm

3. Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa 
w celu komercjalizacji prac badawczo-
rozwojowych

4. Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa 
przez tzw. aniołów biznesu

5. Wsparcie nowych przedsiębiorstw przez 
udzielanie pożyczek

Unijne wsparcie niesie wiele korzyści dla przedsiębiorstw, 
które mogą szybciej się rozwijać i podnosić swoją 
konkurencyjność na rynku. Dzięki środkom unijnym 
istniejące fi rmy mogą zakupić sprzęt niezbędny do 
prowadzenia biznesu lub zorganizować szkolenie 
dla pracowników. Nowo powstałe zaś mogą szybciej 
zbudować rozpoznawalną na rynku markę. 

● KAMPANIA INFORMACYJNA
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Pan Maciek z zawodu jest informatykiem. Kilka lat temu 
ukończył z  wyróżnieniem studia informatyczne na 
miejscowej uczelni. Jak przyznaje, informatyka zawsze 
była dla niego priorytetem, a pierwsze kroki w progra-
mowaniu i  tworzeniu stron internetowych stawiał już 
jako młody chłopak. Przyszłość wydawała się wówczas 
obiecująca, a możliwości znalezienia pracy w takim fa-
chu wyglądały zadowalająco.

Pierwszą pracę w bielskiej fi rmie in-
formatycznej znalazł już kilka mie-
sięcy po studiach, jednak rzeczywi-
stość okazała się inna, niż zakładał. 
Szybko zaczęły się nadgodziny, nie-
przespane noce i nie zawsze zado-
walające zarobki. Najgorsze nade-
szło jednak w  chwili redukcji eta-
tów z  przyczyn ekonomicznych. 
Z powodu najkrótszego stażu pracy i najmniejszego do-
świadczenia z całej kadry to właśnie pan Maciek musiał 
pożegnać się z zatrudnieniem. – Z dnia na dzień zosta-
łem na lodzie. Żona od roku nie mogła znaleźć pracy, więc 
żyliśmy tylko z mojej wypłaty. Ponadto spłacaliśmy kredyt 
na samochód, który wymagał comiesięcznego regulowa-
nia dość wysokich rat. Jak sobie teraz poradzimy? Z czego 
będziemy żyli? – zastanawiał się gorączkowo.

Mijały tygodnie, a w regionie wciąż brakowało dobrze 
płatnej pracy dla informatyka. Konieczność zarabiania 
pieniędzy wymusiła podjęcie prac fi zycznych, które po-
zwalały przetrwać ten trudny okres, ale nie dawały satys-
fakcji zawodowej. Mimo trudnej sytuacji, pan Maciek nie 
poddawał się – postanowił na własną rękę założyć fi rmę 

informatyczną. Prowadzenie działalności również oka-
zało się trudne, a nowe zlecenia na projektowanie stron 
internetowych przychodziły z trudem. Duże nasycenie 
rynku i ogromna konkurencja spowodowały, że utrzy-
manie rodziny i regularne opłacanie składek ZUS było 
nie lada wyczynem.

Po roku ciężkiej pracy pan Maciek postawił na wdroże-
nie w swojej fi rmie innowacji, które pozwoliłyby wyróż-
nić ją na tle innych fi rm informatycznych. Po wielu ana-
lizach i  badaniach rynku postawił na produkcję mini-

komputerków Orange Pi, wyposażonych w  kil-
ka rdzeni, układ gra-
fi czny, zegar, kodek wi-
deo i  kontroler ether-
netu, wyjście HDMI, 
porty USB, interfejs ka-
mery, czytnik kart mi-
kro SD i  wiele innych 
nowoczesnych funk-
cji. Nowe minikompu-

terki z zainstalowanym przez 
niego oprogramowaniem 
stały się atrakcyjniejszą wer-
sją znanych już Raspberry Pi 
i spotkały się z zainteresowa-
niem klientów. Aby sfi nanso-
wać produkcję nowych mini-
komputerków i  wprowadzić 
je na rynek, pan Maciek sko-
rzystał z Programu Inteligent-
ny Rozwój na lata 2014-2020, 
fi nansującego badania, roz-
wój oraz innowacje technolo-
giczne. Udało mu się uzyskać 
30 tys. zł, stanowiących 50% 

kosztów całej inwestycji. Przyznane pieniądze wykorzy-
stał na zakup niezbędnego sprzętu do produkcji i nowe 
oprogramowanie, promocję marki na rynku. – Dofi nan-
sowanie pozwoliło mi z powodzeniem wprowadzić na ry-
nek usługi, które spotkały się z zaskakującym entuzjazmem 
odbiorców. Dzięki dotacji moja fi rma znacząco poszerzyła 
swoją działalność i stała się rozpoznawalną marką na te-
renie Podbeskidzia. Mam nadzieję, że dobra passa potrwa 
dalej, a moje marzenia będę realizował przez wiele lat. Fi-
nansowanie produkcji minikomputerków i  poszerzenie 
działalności informatycznej nie byłoby możliwe bez uzy-
skanych środków unijnych – podsumowuje pan Maciek.

INFORMATYK Z BIELSKA-BIAŁEJ

● KAMPANIA INFORMACYJNA

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

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

97541/041016
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