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Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. działa na rynku od 2000 roku. Od 2011 

roku większościowym akcjonariuszem BBC jest Spółka ABS Investment S.A., 

która specjalizuje się w inwestycjach na rynku kapitałowym.

BBC osiąga bardzo duże sukcesy w zakresie zdobywania finansowania unijnego 

oraz innych dostępnych środków pomocowych. Dla swoich klientów BBC 

pozyskało już około 600 mln złotych.
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Strategia Europa 2020 - Główne priorytety:

 rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji;

 rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej 

z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej; 

 rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o  

wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i  

terytorialną. 

Cele Strategii Europa 2020: 

 poprawa warunków do prowadzenia działalności badawczo - rozwojowej,

 zwiększenie zatrudnienia, 

 zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, 

 podniesienie poziomu wykształcenia, 

 wspieranie włączenia społecznego, głównie przez ograniczanie ubóstwa. 
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STRATEGIA „EUROPA 2020”
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Infrastruktura i Środowisko Infrastruktura i Środowisko

Innowacyjna Gospodarka

Regionalne Programy Operacyjne

Kapitał Ludzki

Europejska Współpraca Terytorialna

Polska Wschodnia

Inteligentny Rozwój

Polska Cyfrowa

Regionalne Programy Operacyjne

Wiedza Edukacja Rozwój

Polska Wschodnia

Europejska Współpraca Terytorialna 
i Europejski Instrument Sąsiedztwa

2007 - 2013 2014 - 2020

Porównanie Programów Operacyjnych
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Województwo Kwoty (w EUR)

DOLNOŚLĄSKIE 2 252 546 589

KUJAWSKO-POMORSKIE 1 903 540 287

LUBELSKIE 2 230 958 174

LUBUSKIE 906 929 693

ŁÓDZKIE 2 256 049 115

MAŁOPOLSKIE 2 878 245 972

OPOLSKIE 944 967 792

PODKARPACKIE 2 114 243 760

PODLASKIE 1 213 595 877

POMORSKIE 1 864 811 698

ŚLĄSKIE 3 476 937 134

ŚWIĘTOKRZYSKIE 1 364 543 593

WARMIŃSKO-MAZURSKIE 1 728 272 095

WIELKOPOLSKIE 2 450 206 417

ZACHODNIOPOMORSKIE 1 601 239 216

RAZEM 15 29 187 057 412

MAZOWIECKIE 2 089 840 138

RAZEM 16 31 276 897 550
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Środki przyznane z funduszy europejskich na programy regionalne 
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Lp. Oś Priorytetowa EUR

I Nowoczesna gospodarka 245 150 658 

II Cyfrowe Śląskie 96 000 000

III Wzmocnienie konkurencyjności MSP 305 262 417 

IV Efektywność energetyczna, OZE i gospodarka niskoemisyjna 796 776 955 

V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów 208 163 836 

VI Transport 473 000 000 

VII Regionalny rynek pracy 224 399 455 

VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy 187 758 656 

IX Włączenie społeczne 260 993 378 

X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna 293 437 140 

XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego 194 894 146 

XII Infrastruktura edukacyjna 81 100 493 

XIII Pomoc techniczna 110 000 000 

Suma 3 476 937 134 

Alokacja w podziale na osie priorytetowe (RPO WSL)
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego



Dopuszczalny pułap pomocy regionalnej na lata 2014-2020

11

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

50% 35% 25%

Lubelskie
Podkarpackie
Warmińsko-mazurskie
Podlaskie

Pomorskie 
Zachodniopomorskie 
Świętokrzyskie 
Opolskie 
Małopolskie 
Lubuskie 
Łódzkie 
Kujawsko-pomorskie 

Dolnośląskie 
Wielkopolskie 
Śląskie 

PKB/mieszkańca niższe 
niż 45% ~ UE 27

PKB/mieszkańca niższe 
niż 60% ~ UE 27

PKB/mieszkańca niższe 
niż 75% ~ UE 27

+ 20 pp. w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw, lub 
+ 10 pp. w przypadku średnich przedsiębiorstw 



W ramach RPO WSL 2014 – 2020 MŚP będą mogły skorzystać 

z działań w następujących priorytetach:

 Priorytet I: NOWOCZESNA GOSPODARKA

 Priorytet III: KONKURENCYJNOŚĆ MSP

 Priorytet IV: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, OZE I GOSPODARKA 

NISKOEMISYJNA

 Priorytet X: REWITALIZACJA ORAZ INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA  

I ZDROWOTNA
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego



Działanie 1.2.: Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach 

Cel szczegółowy:
Zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw 

Typy projektów:
• tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego 

w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej, 
• wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach .

Wzmacnianie możliwości przedsiębiorstw do prowadzenia prac B+R służyć będzie tworzeniu 
innowacyjnych produktów i usług. 

Działania wspierane są do etapu pierwszej produkcji włącznie.

Tryb konkursowy, pomoc bezzwrotna, dotacja, refundacja 

Alokacja: 176 483 992,00 Euro 
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego



Maksymalna wartość projektu zgodnie z linią demarkacyjną, tj. dla typu projektu: 
- tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach 
służącego ich działalności innowacyjnej - 10 mln zł, 
- wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach - 5 mln zł. 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych - 400 000 PLN 

Beneficjenci:

1. Przedsiębiorstwa 
2. Spółki celowe/spin-off ustanawiane przez publiczne instytucje badawcze oraz 
przedsiębiorstwa 
3. Konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych 
4. Konsorcja przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółek celowych uczelni) 
5. Konsorcja przedsiębiorstw i instytutów badawczych 
6. Porozumienia wyżej wymienionych podmiotów, reprezentowanych przez lidera.
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

Działanie 1.2.: Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach 



Działanie 3.2.: Innowacje w MŚP
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Cel szczegółowy:
Zwiększone zastosowanie innowacji w MŚP 

Typ projektu:
Wsparcie na wprowadzenie nowego lub ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu 
(towaru lub usługi), procesu, z możliwością zastosowania innowacji nietechnologicznych jako 
wspomagające wraz z możliwością promocji innowacyjnych rozwiązań. 

Działanie 3.2. obejmuje rozwój/rozbudowę przedsiębiorstwa, w szczególności inwestycje 
w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek 

nowych lub ulepszonych produktów lub usług. Inwestycje w rozwój przedsiębiorstw, zwiększające 
skalę ich działalności, spowodują wzrost zasięgu oferty firm (nowe rynki zbytu). 

Tryb konkursowy, pomoc bezzwrotna, dotacja, refundacja 

Alokacja: 132 262 417,00 Euro

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
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Wartość projektu: minimalna wartość dofinansowania o którą musi aplikować 
wnioskodawca to 100 000,00 PLN. 

W ramach przedmiotowego działania Beneficjent będzie mógł uzyskać wsparcie 
maksymalnie w wysokości 2 000 000,00 PLN 

Beneficjenci:
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

Działanie 3.2.: Innowacje w MŚP



Działanie 3.3.: Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej 
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Cel szczegółowy: Zwiększenie wykorzystania Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych 
w procesach biznesowych MŚP 

Typy projektów:
• wsparcie wykorzystania Technologii Informacyjno - Komunikacyjnych w procesach 

biznesowych przedsiębiorstw. Działanie umożliwi przedsiębiorcom z kategorii MŚP 
wprowadzić, rozbudować lub zmodernizować model gospodarki elektronicznej. 

Tryb konkursowy, pomoc bezzwrotna, dotacja, refundacja 

Alokacja: 44 000 000,00 Euro

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
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Inwestycje wspierane w ramach działania muszą prowadzić do zastosowania rozwiązań TIK 
wpisujących się z poniższe modele: 

 B2B Business to Business, model uwzględniający współpracę przedsiębiorstw opierającą się 
na wykorzystaniu TIK prowadzących w efekcie do automatyzacji procesów biznesowych. Model 
przewiduje m.in. stworzenie opartego o TIK kanału współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami. 

 B2C Business to Consumer, model, w którym relacje Przedsiębiorstwo – Konsument (odbiorca 
produktów lub usług) są oparte o TIK. W model ten wpisują się świadczenie e-usług, sprzedaż 
online produktów lub usług. 

 B2E Business to Employe , model zakładający wykorzystanie TIK w kontaktach w relacji 
przedsiębiorstwo (pracodawca) – pracownik. W ramach przedmiotowego modelu przewiduje się 
wsparcie m.in. systemów zarządzania przedsiębiorstwem. 

 C2C Consumer to Consumer , model zakładający interakcję biznesową pomiędzy konsumentami 
przy wykorzystaniu TIK (np. portale sprzedażowe). 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
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Wnioskodawca będzie mógł ubiegać się o minimalne wsparcie w wysokości 50 000,00PLN 

Dla działania 3.3 nie ustalono maksymalnej wartości projektu. Jednakże w ramach 
przedmiotowego działania Beneficjent będzie mógł uzyskać wsparcie maksymalnie w wysokości 
500 000,00 PLN. 

Beneficjenci:
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

Działanie 3.3.: Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej 
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Działanie 3.4.: Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania Przedsiębiorczości 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

Cel szczegółowy: wzrost rozwoju mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw poprzez 
zwiększony dostęp do kapitału zewnętrznego .

Typy projektów: Wkład programu w fundusze poręczeniowe, pożyczkowe oraz inne 
instrumenty finansowe wspierające rozwój MŚP na rynku

Beneficjenci: Podmioty wdrażające instrumenty finansowe

Grupa docelowa: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Tryb konkursowy

Alokacja: 91 000 000,00 Euro



Działanie 4.1.: Odnawialne źródła energii
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Cel szczegółowy:
Zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych 

Typy projektów:
Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, 

takich jak: biomasa, słońce, woda, geotermia, wiatr, w tym instalacji kogeneracyjnych.

Tryb konkursowy

Alokacja: 67 913 372,00 EUR

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

Działanie 4.1.: Odnawialne źródła energii

Beneficjenci:
• Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 
• Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu 

terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia; 
• Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej); 
• Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności 

leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną;
• Szkoły wyższe; 
• Organizacje pozarządowe; 
• Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe; 
• Towarzystwa budownictwa społecznego.



Działanie 4.2.: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w mikro, małych 
i średnich przedsiębiorstwach
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Cel szczegółowy:
Zwiększenie efektywności energetycznej  w sektorze przedsiębiorstw.

Typy projektów:
 modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie,
 głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach,
 zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach.,
 zastosowanie energooszczędnych) technologii produkcji i użytkowania energii,
 wprowadzanie systemów zarządzania energią,
 budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii 
pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Instrumenty finansowe

Alokacja: 33 000 000,00 EUR

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
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Beneficjenci:
Podmioty wdrażające instrumenty finansowe

Grupa docelowa:
• Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;
• Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności 

leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną, za wyjątkiem 
dużych przedsiębiorstw, tj. nie będących MŚP zgodnie z zał. I do Rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 651/2014. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

Działanie 4.2.: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w mikro, małych 
i średnich przedsiębiorstwach



Działanie 4.3.: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze 
publicznej i mieszkaniowej 
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Cel szczegółowy:
Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym 

Typy projektów:
 modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych,
 likwidacja „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub 
podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła,
 budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach. 

Tryb konkursowy

Alokacja: 227 255 818,00 EUR

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
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Beneficjenci:
• Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 
• Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu 

terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia; 
• Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej); 
• Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności 

leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną;
• Szkoły wyższe; 
• Organizacje pozarządowe; 
• Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe; 
• Towarzystwa budownictwa społecznego;

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

Działanie 4.3.: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze 
publicznej i mieszkaniowej 



Działanie 4.4.: Wysokosprawna kogeneracja
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Cel szczegółowy:
Zwiększony udział produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji 

Typy projektów:
Budowa i modernizacja instalacji do produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji. 

Wsparcie wykorzystania wysokosprawnych źródeł kogeneracyjnych, opartych o źródła energii inne 
aniżeli OZE, węgiel kamienny i brunatny. 

Tryb konkursowy, pomoc bezzwrotna, dotacja, refundacja 

Alokacja: 20 000 000 EUR

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
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Beneficjenci:
• Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 
• Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu 

terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia; 
• Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej); 
• Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności 

leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną;
• Szkoły wyższe; 
• Organizacje pozarządowe; 
• Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe; 
• Towarzystwa budownictwa społecznego; 
• Przedsiębiorstwa.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

Działanie 4.4.: Wysokosprawna kogeneracja



Działanie 10.2.: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego 
oraz infrastruktury usług społecznych
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Cel szczegółowy:
Lepszy dostęp do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem 

Typy projektów:
 roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach w celu 
adaptacji ich na mieszkania socjalne, wspomagane i chronione,
 roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach na 
potrzeby utworzenia centrów usług społecznościowych.

Tryb konkursowy i pozakonkursowy

Alokacja: 51 393 205,00 EUR

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego



Działanie 10.2.: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego 
oraz infrastruktury usług społecznych

30

Beneficjenci:
 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub 
ich związki i stowarzyszenia,
 podmioty działające na zlecenie samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień 
publicznych, 
 kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 organizacje pozarządowe, 
 jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej),
 spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie, 
 instytucje kultury, 
 przedsiębiorcy.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego



Działanie 10.3.: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

31

Cel szczegółowy:
Zwiększona aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej rewitalizowane tereny. 

Typy projektów:
 roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach poprzemysłowych/ 
powojskowych/popegeerowskich/ pokolejowych wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia,
 zagospodarowywanie przestrzeni miejskich, w tym roboty budowlane (za wyjątkiem budowy 
nowych obiektów) w obiektach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia,
 roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach 
wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia 

Tryb konkursowy i pozakonkursowy

Alokacja: 130 433 082,00 EUR

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego



Działanie 10.3.: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

32

Beneficjenci:
 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub 
ich związki i stowarzyszenia,
 podmioty działające na zlecenie samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień 
publicznych, 
 kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 organizacje pozarządowe, 
 jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej),
 spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie, 
 instytucje kultury, 
 przedsiębiorcy.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego



Działanie 10.4.: Poprawa stanu środowiska miejskiego 
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Cel szczegółowy:
Zwiększona aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej rewitalizowane tereny.

Typy projektów:
Rewitalizacja obszarów, polegająca na robotach budowlanych w obiektach poprzemysłowych, 

powojskowych, popegeerowskich, pokolejowych, zagospodarowaniu przestrzeni miejskich, w tym 
robotach budowlanych w obiektach oraz robotach budowlanych w zdegradowanych budynkach wraz z 

zagospodarowaniem przyległego otoczenia.

W ramach działania zostanie wybrany jeden lub kilka Funduszy Funduszów 
lub operator instrumentów wyłoniony w trybie konkursowym w rozumieniu Ustawy PZP

Alokacja: 48 000 000 EUR

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
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Beneficjenci:

 Podmioty wdrażające instrumenty finansowe, 
 Instytucje finansowe,

Grupa docelowa:
 Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 
 Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i 
stowarzyszenia, 
 Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień 
publicznych,
 Szkoły wyższe, 
 Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, 
 Organizacje pozarządowe,
 Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej), 
 Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, 
 Przedsiębiorcy, 
 TBS, 
 Administracja rządowa, 
 Porozumienia w/w podmiotów, 
 Podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
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 PO Inteligentny Rozwój jest następcą Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG), 
realizowanego w latach 2007-2013

 Celem POIR jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, wyrażające się 
wzrostem nakładów prywatnych na B+R.

 Inteligentny Rozwój jest programem jednofunduszowym, finansowanym w całości ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 PO IG to drugi pod względem budżetu program w ramach nowej perspektywy 
(8,6 mld EUR)

 Dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych prowadzonych przez przedsiębiorców. 

 Beneficjenci mogą realizować projekty samodzielnie lub we współpracy z sektorem nauki 
(konsorcja)

 Projekty w Programie Inteligentny Rozwój kierowane są przede wszystkim do mikro, małych 
i średnich przedsiębiorstw oraz start-upów.

PO Inteligentny Rozwój
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Beneficjenci:

O wsparcie z Programu Inteligentny Rozwój występować mogą przede wszystkim:
 przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP),
 jednostki naukowe, konsorcja przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych,
 instytucji otoczenia biznesu.

W ramach PO Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 MŚP będą mogły skorzystać z działań 
w następujących priorytetach:

 I Oś priorytetowa – Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa,

 II Oś priorytetowa – Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia 
działalności B+R+I,

 III Oś priorytetowa – Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,

 IV Oś priorytetowa – Badania naukowe i prace rozwojowe,

 Pomoc techniczna PO IR (V oś priorytetowa).

PO Inteligentny Rozwój
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Projekty B+R przedsiębiorstw – MSP oraz duże przedsiębiorstwa:

 Dofinansowanie badań, głównie przemysłowych lub istotnie ulepszonych rozwiązań, łącznie 
z przygotowaniem prototypów doświadczalnych oraz instalacji pilotażowych
 Finansowanie prac badawczo-rozwojowych związanych z wytworzeniem instalacji pilotażowej 
lub demonstracyjnej

Sektorowe programy B+R

 Duże przedsięwzięcia B+R istotne dla poszczególnych gałęzi gospodarki.
Inicjatorami przedsięwzięcia jest grupa przedsiębiorstw występujących w imieniu danej branży 
przedstawiając zapotrzebowanie branży na prace B+R

PO Inteligentny Rozwój



39

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

 Tworzenie oraz rozwój infrastruktury B+R poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie 
i inną niezbędną infrastrukturę, która służy tworzeniu innowacyjnych produktów i usług.
 Działania wspierające powstanie działów badawczo-rozwojowych oraz laboratoriów 
w przedsiębiorstwach.

Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP,
 Bony na innowacje dla MSP,
Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych,
Ochrona własności

PO Inteligentny Rozwój
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Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału 
podwyższonego ryzyka

Wsparcie projektów, mających na celu przygotowanie niezbędnej dokumentacji do 
pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym i dłużnym, 
w celu wprowadzenia zmian organizacyjnych, produktowych lub technologicznych 

o charakterze innowacyjnym

Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

 Zapełnienie luki finansowej pomiędzy etapem prowadzenia przez 
przedsiębiorstwo prac badawczo-rozwojowych a wprowadzeniem nowego produktu 
na rynek. 
Wsparcie może być w szczególności przeznaczone na wdrożenie wyników prac B+R 
uzyskanych w wyniku realizacji projektów współfinansowanych ze środków I osi 
priorytetowej programu,
Kredyt na innowacje technologiczne

PO Inteligentny Rozwój
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 Prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych, realizowanych przez konsorcja 
naukowe i naukowo-przemysłowe (przy czym liderem tych projektów jest zawsze jednostka 
naukowa). 

Wsparcie kierowane jest na przedsięwzięcia realizowane w ramach procesu inteligentnej 
specjalizacji na poziomie krajowym lub regionalnym.

 Podnoszenie kwalifikacji kadr przedsiębiorstw poprzez wsparcie realizowanych przez nich 
projektów badawczych oraz ich staży w jednostkach naukowych (związanych z realizacją 
projektów badawczych, w tym zlecanych przez przedsiębiorstwa).

PO Inteligentny Rozwój
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Beneficjenci:

Małe i średnie przedsiębiorstwa,
Duże przedsiębiorstwa energetyczne,
Administracja publiczna,
Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
Służby publiczne inne niż administracja,
Instytucje ochrony zdrowia,
Organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
Instytucje nauki i edukacji.

Forma finansowania: finansowanie bezzwrotne lub zwrotne

Głównym celem POIiŚ będzie wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów 
i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. 

PO Infrastruktura i Środowisko
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Zakres rzeczowy przewidziany do dofinansowania:

Produkcja, dystrybucja oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), np. budowa, 
rozbudowa farm wiatrowych, instalacji na biomasę bądź biogaz; 

Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym; 

Rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji, np. budowa sieci dystrybucyjnych 
średniego i niskiego napięcia. 

Modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach;

Wprowadzanie systemów zarządzania energią, przeprowadzenie audytów energetycznych 
(przemysłowych)

PO Infrastruktura i Środowisko
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Zakres rzeczowy przewidziany do dofinansowania:

 Rozwój infrastruktury środowiskowej (np. oczyszczalnie ścieków, sieć kanalizacyjna 
i wodociągowa, instalacje do zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym termicznego 
przetwarzania); 

 Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, poprawa jakości środowiska miejskiego 
(np. redukcja zanieczyszczenia powietrza i rekultywacja terenów zdegradowanych); 

 Absorbcja technologii, w tym innowacyjnych, w zakresie zmniejszania materiałochłonności 
procesów produkcji;

 ograniczanie emisji z zakładów przemysłowych

PO Infrastruktura i Środowisko
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Zakres rzeczowy przewidziany do dofinansowania:

 Budowa i modernizacja sieci przesyłowych i dystrybucyjnych gazu ziemnego wraz z 
infrastrukturą wsparcia dla systemu, w tym również sieci z wykorzystaniem technologii 
smart;

 Budowa i modernizacja sieci przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej, 
w tym również sieci z wykorzystaniem technologii smart;

 Budowa i rozbudowa magazynów gazu ziemnego;

 Rozbudowa możliwości regazyfikacji terminala LNG.

PO Infrastruktura i Środowisko
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Horyzont 2020 to największy w historii unijny program ramowy na rzecz badań naukowych i 
innowacji. Jego siedmioletni budżet wynosi blisko 80 mld euro. 

Beneficjenci: małe i średnie firmy, składające wnioski indywidualnie lub w ramach konsorcjum 
(grupy współpracujących firm). 

Poprzez połączenie mechanizmów Research and Innovation i tych powiązanych z R&I, 
umieszczonych w różnych programach, instrument ten stanowić będzie jednolity i prosty mechanizm 
finansujący MŚP. W ramach Horizon 2020, pojedyncze przedsiębiorstwo, lub ich grupa, będzie mogła 

wystąpić o fundusze w celu sfinansowania projektów o odpowiednim potencjale ekonomicznym 
i społecznym. 

Horyzont 2020
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Struktura programu Horyzont 2020 została oparła na trzech zasadniczych, wzajemnie 
wspierających się priorytetach:

 Doskonała baza naukowa (granty dla najlepszych badaczy oraz stypendia dla młodych 
badaczy w ramach programu Maria Skłodowska-Curie);

 Wiodąca pozycja w przemyśle (ugruntowanie wiodącej pozycji Europy w takich 
branżach przemysłu jak technologie informacyjno-komunikacyjne, nanotechnologia, 
zaawansowana produkcja przemysłowa, robotyka, biotechnologia i przemysł kosmiczny);

 Wyzwania społeczne (innowacyjne projekty będące odpowiedzią na siedem wyzwań 
społecznych, dotyczących ochrony zdrowia, rolnictwa, gospodarki morskiej 
i biogospodarki; energetyki, transportu, działań dotyczących klimatu, ochrony środowiska, 
efektywnego gospodarowania zasobami i surowcami; samoświadomych społeczeństw 
oraz bezpieczeństwa).

Horyzont 2020
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MŚP mogą zaangażować się w program w różny sposób: 

 wszelkie formy R&I ukierunkowane na wykorzystanie wyników 
i ich komercjalizację 

 uczestnictwo we wspólnych projektach R&I i projektach innowacyjnych 
(we wszystkich, trzech filarach) 

 instrument MŚP (budżet z filaru Societal Challenges i LEIT) 

 innowacja w ramach start-upów, spin-offów i w młodych przedsiębiorstwach 
(program Eurostars i inne) finansowanie ryzyka (instrumenty dłużne) 

 wymiana i mobilność naukowców i przedsiębiorców 

Horyzont 2020
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Instrument MŚP

Wsparcie dla MŚP zostało przygotowane w ten sposób, aby objęty nim był cały proces tworzenia 
innowacji: 

 studium wykonalności (feasibility part), 

 fazę B+R (główny grant obejmujący finansowanie prototypu i powielanie rynkowe), 

 komercjalizację 

Dwie pierwsze fazy mają być wspierane za pośrednictwem instrumentów bezzwrotnych (grantów), 
trzecia zaś (komercjalizacja) za pośrednictwem finansowania zwrotnego oraz innych mechanizmów (np. 

na ochrona praw autorskich). 

Horyzont 2020
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