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Plan spotkania
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2. Przegląd możliwości dla przedsiębiorców

3. Źródła informacji 

4. Pytania, indywidualne konsultacje
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Wprowadzenie



Działalność 
badawczo-
rozwojowa

Innowacje Inwestycje 
proekologiczne

Internacjonalizacja
Kursy

Szkolenia

Usługi 
proinnowacyjne

Możliwości dla biznesu
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• www.polskawschodnia.gov.plPOPW

• www.pois.gov.plPOIŚ

• www.minrol.gov.plPROW

• www.poir.gov.plPOIR

www.funduszedlamazowsza.euRPO WM
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Programy

http://www.polskawschodnia.gov.pl/
http://www.pois.gov.pl/
http://www.minrol.gov.pl/
http://www.poir.gov.pl/
http://www.funduszedlamazowsza.eu/
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Status MŚP

Definicja MŚP - Załącznik I do Rozporządzenia KE nr 651/2014 
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Status MŚP

https://kwalifikator.een.org.pl

https://kwalifikator.een.org.pl/


Formy wsparcia

FIRMA

BONY / 
VOUCHERY

BEZZWROTNE 
DOTACJE

INSTRUMENTY 
FINANSOWE
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Formy wsparcia
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DOTACJE 
BEZZWROTNE 

(warunki, 
terminy, 

procedury)

INSTRUMENTY 
FINANSOWE 

(zwrotne, 
prostsze, 

dostępne)

Pożyczki
Poręczenia
Inwestycje 
kapitałowe
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Uczestnik 
projektu

Beneficjent

Uczestnik projektu a beneficjent
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NABORY

KONKURSOWE

HARMONOGRAM –
DO 30 LISTOPADA

OGŁOSZENIE – 30 
DNI PRZED

REGULAMIN + 
ZAŁĄCZNIKI

CZAS – MIN. 7 DNI

POZAKONKURSOWE

Wybór projektów
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Wybór projektów

REGULAMIN ZAWIERA:

ZASADY I TERMIN KONKURSU

WZÓR WNIOSKU, UMOWY, ZAŁĄCZNIKÓW

KRYTERIA WYBORU

PROCEDURĘ ODWOŁAWCZĄ
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Wybór projektów

WNIOSEK

SYSTEM 
ELEKTR.

PODPIS LUB 
E-PUAP

JĘZYK 
POLSKI

BIZNESPLAN, 
STUDIUM 

WYK.

OŚWIAD-
CZENIA

KRYTERIA
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Wybór projektów
WERYFIKA-

CJA 
FORMALNA

• CZAS NA 
POPRAWKI

OCENA 
FORMALNA

• KRYTERIA DOSTĘPU

• KRYTERIA FORMALNE

OCENA 
MERYTORY-

CZNA

• KRYTERIA HORYZONTALNE

• KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE

• KRYTERIA PREMIUJĄCE

UMOWA O 
DOFINAN-
SOWANIE
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Finansowanie
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Poziomy dofinansowania - inwestycje
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Poziomy dofinansowania – działalność B+R
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Poziomy dofinansowania – inne wydatki

De minimis
(różne 
poziomy)

Doradztwo, 
targi (50%)

OZE (max 
80%)

Efektywność 
energetyczna 
(max 80%)
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okres kwalifikowalności 1.01.14-31.12.23

kwalifikowalne

grunty, nieruchomości

środki trwałe

amortyzacja

niekwalifikowalne

odsetki

grunty ponad 10%

VAT do odzyskania

inwestycje nierozpoczęte lub 
w trakcie

Kwalifikowalność wydatków
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Kwalifikowalność wydatków
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Konkurencyjność wydatków
K

O
N

K
U

R
EN

C
YJ

N
O

ŚĆ

zakazy

podmioty  powiązane

partnerzy

limity

do 20 tys. zł – procedury 
wewnętrzne

20 – 50 tys. zł – rozeznanie 
rynku

powyżej 50 tys. zł – zasada 
konkurencyjności

upublicznienie zapytania

Baza Konkurencyjności

swoja strona internetowa
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Konkurencyjność wydatków
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Przegląd możliwości dla biznesu



Przegląd możliwości dla biznesu
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Działalność 
badawczo-
rozwojowa

Innowacje Inwestycje 
proekologiczne

Internacjonalizacja
Kursy

Szkolenia

Usługi 
proinnowacyjne



Prace B+R
Infrastruktura 

B+R

Bony na 
innowacje

Działalność badawczo-rozwojowa
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• Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych

RPO WM

• Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

• Ministerstwo Rozwoju

• Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości

POIR
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Programy i instytucje



POIR

RPO WM

Działalność badawczo-rozwojowa – prace B +R

Krajowe 
Inteligentne 
Specjalizacje

Regionalne 
Inteligentne 
Specjalizacje
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Krajowe Inteligentne Specjalizacje

• Zdrowe społeczeństwo

1. Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne

2. Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej

3. Wytwarzanie produktów leczniczych

• Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa

4. Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno- drzewnego

5. Zdrowa żywność (o wysokiej jakości i ekologiczności produkcji)

6. Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska

• Zrównoważona energetyka

7. Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii

8. Inteligentne i energooszczędne budownictwo

9. Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku
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Krajowe Inteligentne Specjalizacje

• Surowce naturalne i gospodarka odpadami

10. Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów 

11. Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów 
(recykling i inne metody odzysku)

12. Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie

• Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe (w ujęciu horyzontalnym) 

13. Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty

14. Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe

15. Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne

16. Elektronika oparta na polimerach przewodzących 

17. Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych

18. Optoelektroniczne systemy i materiały

19. Inteligentne technologie kreacyjne

20. Innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz 
logistyki opartej o transport morski i śródlądowy
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Regionalne Inteligentne Specjalizacje

1. Bezpieczna żywność

• a. produkcja żywności

• b. dystrybucja

• c. żywność wysokiej jakości

• d. minimalizowanie wpływu na środowisko

• e. bezpieczeństwo odbiorcy

2. Inteligentne systemy zarządzania

• a. rozwiązania infrastrukturalne

• b. bezpieczeństwo i monitoring

• c. efektywność surowcowa i energetyczna

3. Nowoczesne usługi dla biznesu

• a. wsparcie kapitałowe i infrastrukturalne

• b. zasób wiedzy

• c. usprawnianie procesów

4. Wysoka jakość życia

• a. edukacja

• b. zdrowie

• c. bezpieczeństwo

• d. praca

• e. czas wolny
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Rodzaje prac

eksperyment
teoria

łączenie, korzystanie z 
wiedzy

dostosowanie

nowa wiedza
praktyka

nowe produkty/usługi

BADANIA 
PODSTAWOWE

BADANIA 
PRZEMYSŁOWE

PRACE 
ROZWOJOWE



32

MSP
Ogłoszenie naboru wniosków:

01.03.2016
Termin składania wniosków:

04.04 – 29.07.2016

DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA
Ogłoszenie naboru wniosków:

28.04.2016
Termin składania wniosków:

1.06 – 30.12.2016

badania przemysłowe i prace rozwojowe 
realizowane w celu opracowania innowacji 

produktowej lub procesowej

Działalność badawczo-rozwojowa – prace B + R

Odpowiedzialna 
instytucja:

NCBiR

POIR,

Poddziałanie 1.1.1

Badania 
przemysłowe i prace 

rozwojowe 
realizowane przez 
przedsiębiorstwa

dotacje

MSP spoza Mazowsza
Ogłoszenie naboru wniosków:

01.08.2016
Termin składania wniosków:

01.09 – 30.12.2016
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DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA
Ogłoszenie naboru wniosków: 

6.06.2016 r.
Termin składania wniosków:

6.07 – 31.10.2016 r.

prace rozwojowe związane z wytworzeniem
instalacji pilotażowej/demonstracyjnej

Odpowiedzialna 
instytucja:

NCBiR

Działalność badawczo-rozwojowa – prace B + R

POIR,

Poddziałanie 1.1.2

Prace B+R związane z 
wytworzeniem 

instalacji pilotażowej 
/ demonstracyjnej

dotacje

Beneficjenci:
przedsiębiorstwa 

(również duże)
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POIR,

Działanie 1.2

Sektorowe
programy B+R

Programy sektorowe służą realizacji dużych 
przedsięwzięć B+R, 

istotnych dla rozwoju poszczególnych 
branż/sektorów gospodarki

INNOSTAL
ogłoszenie naboru:

28.04.2016 r.
termin składania wniosków:

1.06 – 15.09.2016 r.

INNOTEXTILE
ogłoszenie naboru:

15.03.2016 r.
termin składania wniosków:

15.04 – 15.06.2016 r.

INNOSBZ
ogłoszenie naboru:

9.05.2016 r.
termin składania wniosków:

10.06 – 11.07.2016 r.

Odpowiedzialna 
instytucja:

NCBiR

Działalność badawczo-rozwojowa – prace B + R

Beneficjenci:
przedsiębiorstwa 

(również duże)

GameINN
ogłoszenie naboru:

28.04.2016 r. 
termin składania wniosków:

1.06 – 16.08.2016 r.

PBSE, IUSER 
ogłoszenie naboru:
III kwartał 2016 r. 

termin składania wniosków:
III – IV kwartał 2016 r.

INNOTABOR
ogłoszenie naboru:

15.07.2016 r.
termin składania wniosków:

16.08 – 30.09.2016 r.

INNOMOTO
ogłoszenie naboru:

5.09.2016 r.
termin składania wniosków:

5.10 – 21.11.2016 r.
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Działalność badawczo-rozwojowa – prace B + R

POIR,

Działanie 1.3

Prace B+R 
finansowane z 

udziałem funduszy
kapitałowych

Wsparcie mikro- i małych przedsiębiorców
przyjmujących postać Funduszy BRIdge Alfa, 
których zadaniem jest weryfikacja projektów

B+R w fazie PoP, a następnie tworzenie na
ich bazie spółek spin-off oraz prowadzenie

fazy PoC.

Odpowiedzialna 
instytucja:

NCBiR

Beneficjenci:
przedsiębiorstwa MSP 

posiadające doświadczenie w 
finansowaniu/zarządzaniu 

projektami B+R

BRAK KOLEJNEGO

poprzedni termin składania 
wniosków:

4.05 – 19.05.2016 r.

Poddziałanie
1.3.1
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POIR,
Poddziałanie 2.3.2
Bony na innowacje 

dla MŚP

finansowanie usług dla mikro, małych i 
średnich przedsiębiorstw realizowanych przez 
jednostkę naukową, przyczyniających się do 

rozwoju ich produktów (wyrobów i usług)

Beneficjenci: 
MŚP

Odpowiedzialna 
instytucja:

PARP

Ogłoszenie naboru wniosków:
5.05.2016

Termin składania wniosków:
6.06.2016 – 30.01.2017

Działalność badawczo-rozwojowa – prace B + R

Wykonawca usługi:
jednostka naukowa z 
kategorią naukową 
A+, A, B (art. 42 ust. 3 

ustawy o zasadach 
finansowania nauki)
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Działanie 2.1 
Wsparcie inwestycji w 

infrastrukturę B+R
przedsiębiorstw 

tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw –
inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną 

niezbędną infrastrukturę, która służy tworzeniu 
innowacyjnych produktów i usług, przyczyni się do 

powstawania działów B+R i laboratoriów w 
przedsiębiorstwach oraz tworzenia centrów badawczo-

rozwojowych

Beneficjenci: 
przedsiębiorstwa 

(również duże)

Odpowiedzialna 
instytucja:

MR

Ogłoszenie naboru wniosków:
29.07.2016

Termin składania wniosków:
1.09 – 31.10.2016

Infrastruktura badawczo-rozwojowa - infrastruktura

dotacje
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badania przemysłowe

prace rozwojowe

pierwsza produkcja

bony na innowacje

RPO WM,

Poddziałanie 1.2

Działalność badawczo-
rozwojowa 

przedsiębiorstw

Działalność badawczo-rozwojowa – prace B +R

Odpowiedzialna 
instytucja:

MJWPU

Nabory wniosków:
1) bony na innowacje: nabór otwarty od 

31.12.2015
2) projekty B+R: brak kolejnego (poprzedni 

konkurs – 31.03-6.06)
3) eksperymentowanie: październik 2016

Beneficjenci:
MŚP

Beneficjenci:
przedsiębiorstwa 

(również duże)
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tworzenie infrastruktury 
badawczo-rozwojowej w 
firmach

przekształcanie firm w 
centra badawczo-
rozwojowe

RPO WM,

Poddziałanie 1.2

Działalność badawczo-
rozwojowa 

przedsiębiorstw

Działalność badawczo-rozwojowa – infrastruktura

Odpowiedzialna 
instytucja:

MJWPU

Nabór wniosków:
Październik 2016

Beneficjenci:
przedsiębiorstwa 

(również duże)



Przegląd możliwości dla biznesu
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Działalność 
badawczo-
rozwojowa

Innowacje Inwestycje 
proekologiczne

Internacjonalizacja
Kursy

Szkolenia

Usługi 
proinnowacyjne



Wprowadzanie 

nowych / ulepszonych 

produktów i usług

Innowacje:

- produktowe 

- procesowe

- organizacyjne

- marketingowe

Wdrożenie 
wyników 
prac B+R

Inwestycje na obszarach 
wiejskich

Innowacje
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• Polska Agencja Rozwoju PrzedsiębiorczościPOPW

• Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

• Ministerstwo Rozwoju

• Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

• Bank Gospodarstwa Krajowego

POIR

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów UnijnychRPO WM

Lokalne Grupy Działania
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

PROW

42

Programy i instytucje
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POIR,

Poddziałanie 3.2.1

Badania na rynek

Wsparcie projektów, obejmujących 
wdrożenie wyników prac B+R

przeprowadzonych przez 
przedsiębiorcę lub nabytych, 

prowadzących do uruchomienia 
produkcji nowych produktów lub 

usług

Ogłoszenie naboru wniosków:
27.04.2016

Termin składania wniosków:
1.06 – 31.08.2016Odpowiedzialna 

instytucja:

PARP

dotacje

Beneficjenci:
MŚP

Innowacje – wdrażanie innowacji
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POIR,

Poddziałanie 3.2.2

Kredyt na innowacje 
technologiczne

Wsparcie projektów polegających 
na wdrażaniu innowacji o 

charakterze technologicznym, czyli
• zakupie nowej technologii i jej 

wdrożeniu, lub
• wdrożeniu własnej nowej 

technologii

Instrument oparty na 
doświadczeniach 

Kredytu 
Technologicznego

Ogłoszenie naboru wniosków: 
20.06.2016

Termin składania wniosków:
28 lipca – 30 września 2016

Odpowiedzialna 
instytucja:

BGK

Beneficjenci:
MŚP

Innowacje – wdrażanie innowacji
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POIR

Podziałanie 3.2.3

FUNDUSZ 
GWARANCYJNY

Instrument finansowyFundusz oferujący 
gwarancje bankom, 

które chcą zainwestować 
w innowacyjne 
przedsięwzięcia

Wsparcie projektów polegających na 
wdrożeniu wyników prac badawczo –

rozwojowych w firmie

Odpowiedzialna 
instytucja:

PARP

Innowacje – wdrażanie innowacji
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POPW,

Poddziałanie 1.3.1 

Wdrażanie innowacji przez
MŚP

wdrożenie innowacyjnych produktów 
(przynajmniej na poziomie kraju) poprzez 

wdrożenie wyników prac B+R
(własnych lub nabytych):

-przygotowanie do wdrożenia 
-patenty

-prace dostosowawcze
-inwestycje

Ogłoszenie naboru wniosków:
30 maja 2016

Termin składania wniosków:
30 czerwca – 31 lipca 2016Odpowiedzialna 

instytucja:

PARP

Beneficjenci:
MŚP w ponadregionalnych 

powiązaniach 
kooperacyjnych

Powiązanie:
- min. 5 MŚP

- pokrewne sektory działania
- z min. 2 województw

(1 z PW)
- od min. 12 miesięcy

- koordynowane

MŚP:
- min. 5 pracowników

-przychody min. 600 tys. w co 
najmniej 1 zamkniętym roku 

obrotowym
- w powiązaniu od min. 6 

miesięcy

Innowacje – wdrażanie innowacji
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POPW,

Poddziałanie 1.3.2

Produkty sieciowe MŚP

Wsparcie w zakresie tworzenia i rozwoju 
produktów sieciowych :

-inwestycje w infrastrukturę
-rozwój aplikacji i usług TIK

-opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów 
funkcjonowania i promocji produktu

Ogłoszenie naboru wniosków: 
29.02.2016 r.

Termin składania wniosków:
20.04 – 28.06.2016 r.

Odpowiedzialna 
instytucja:

PARP

- min. 10 MŚP 
- min. 50% MŚP działa co najmniej 1 rok

- pomysł wpisuje się RIS wspólne dla min. 
2 województw PW

- efektem projektu będzie min. 20 miejsc 
pracy

Beneficjenci:
Konsorcja MŚP

Innowacje – wdrażanie innowacji
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RPO WM,
Działanie 3.3

Innowacja w MŚP

Termin naboru: 
listopad 2016 

(wyłącznie wdrażanie 
prac B+R)

Odpowiedzialna 
instytucja:

MJWPU

Wdrażanie innowacji produktowych, 
procesowych, organizacyjnych i 
marketingowych

Wdrożenie wyników prac B+R

Rozwój produktów i usług opartych na 
handlu elektronicznych i TIK

DOTACJE I 
INSTRUMENTY 

FINANSOWE

POŻYCZKI
PORĘCZENIA

Beneficjenci:
MŚP

Innowacje – wdrażanie innowacji
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PROW,
Działanie  

Wsparcie dla rozwoju 
lokalnego w ramach 
inicjatywy LEADER 

zakładanie działalności gospodarczej

rozwój mikro i małych przedsiębiorstw

na obszarach wiejskich

obszary wiejskie:

gminy wiejskie, miejsko-
wiejskie i miejskie objęte 

Lokalnymi Strategiami 
Rozwoju

Dodatkowe wymogi:
- utworzenie co najmniej 1 

miejsca pracy
- utrzymanie miejsca pracy 

przez co najmniej 3 lata od dnia 
wypłaty płatności końcowej

Odpowiedzialne 
instytucje:

Lokalne Grupy 
Działania

Terminy naborów 
uzależnione są od 

LGD

Innowacje – inwestycje na obszarach wiejskich
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PROW,
Poddziałanie

Wsparcie inwestycji w 
przetwarzanie 

produktów rolnych, 
obrót nimi lub ich rozwój

inwestycje dotyczące
przetwarzania i

wprowadzania do obrotu na
poziomie handlu hurtowego

produktów rolnych

m.in. :
-budowa, rozbudowa budynków

-zakup + instalacja lub leasing 
maszyn i urządzeń

Beneficjenci:
MŚP działający w zakresie 

przetwórstwa lub 
wprowadzania do obrotu 

produktów rolnych

Odpowiedzialna 
instytucja:

ARiMR

wykaz działalności 
w Rozporządzeniu 
Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju wsi

Terminy: 
lipiec 2016 r.

(nabór dla rolników)

listopad 2016 r.
(przetwórstwo mięsa, mleka, 

owoców i warzyw, zbóż)

Innowacje – inwestycje na obszarach wiejskich
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Innowacje – działania towarzyszące

POIR, Działanie 2.3.3, 2.3.4, 3.1.5

POPW, Działanie 1.4

* Ochrona 
własności
* Giełda

* Wzornictwo 
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Innowacje – działania towarzyszące

Poddziałanie 2.3.3 - klastry kluczowe  

•wybór klastrów

• internacjonalizacja i współpraca

Poddziałanie 2.3.4 - ochrona własności intelektualnej

•zgłoszenie i realizacja

•czystość patentowa

Poddziałanie 3.1.5 - firmy na rynkach kapitałowych

•GPW, NewConnect, Catalyst

•usługi doradcze, analizy rynkowe

POIR
II priorytet

POIR 
III priorytet
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Innowacje – działania towarzyszące

Poddziałanie 2.3.3 - klastry kluczowe  

•ogłoszenie konkursu: wrzesień 2016 r.

•Nabór wniosków: październik 2016 – grudzień 2017

Poddziałanie 2.3.4 - ochrona własności intelektualnej

•ogłoszenie konkursu: 15 czerwca 2016 r.

•Nabór wniosków: 18.07.2016 – 20.01.2017

Poddziałanie 3.1.5 - firmy na rynkach kapitałowych

•ogłoszenie konkursu: 20 października 2016 r.

•Nabór wniosków: 21 listopada 2016 – 20 listopada 2017

POIR
II priorytet

POIR 
III priorytet
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Innowacje – działania towarzyszące

INSTRUMENTY 
FINANSOWE

NAJPIERW - IOB ANALIZA SZANS
KAPITAŁ ZA 

UDZIAŁY

POTENCJAŁ INNOWACJE
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Innowacje – działania towarzyszące

Wsparcie początkowej fazy rozwojuInkubacja

• POIR 3.1.1 (STARTER)

Wsparcie Aniołów BiznesuInwestycja

• POIR 3.1.2 (BIZNEST)

Koinwestycje z pożyczkąInwestycja

• POIR 3.1.3 (FUNDUSZ INNOWACJI)

Wsparcie funduszy VCInwestycja

• POIR 3.1.4 (KOFFI)
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Innowacje – działania towarzyszące

POIR,

Działanie 2.2

Otwarte innowacje
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POPW,

Działanie 1.4

Wzór na konkurencję

I etap:

audyt wzorniczy

strategia 
wzornicza

II etap:

wdrożenie 
strategii:

usługi doradcze

inwestycje

I etap

Ogłoszenie naboru 
wniosków:
lipiec 2016

Termin składania 
wniosków:

wrzesień - październik 
2016

II etap

Ogłoszenie naboru 
wniosków:

28 kwietnia 2016
Termin składania 

wniosków:
30 maja 2016 

– 28 kwietnia 2017

Odpowiedzialna 
instytucja:

PARP Beneficjenci: 
MŚP

Innowacje – działania towarzyszące



Przegląd możliwości dla biznesu
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Działalność 
badawczo-
rozwojowa

Innowacje Inwestycje 
proekologiczne

Internacjonalizacja
Kursy

Szkolenia

Usługi 
proinnowacyjne



Odnawialne źródła energii Efektywność energetyczna

Inwestycje proekologiczne
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• Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki WodnejPOIŚ

• Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów UnijnychRPO WM

• Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
RolnictwaPROW

60

Programy i instytucje
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POIŚ,

Poddziałanie 1.1.1

Wspieranie inwestycji 
dotyczących wytwarzania 

energii z odnawialnych 
źródeł wraz z 

podłączeniem tych źródeł 
do sieci dystrybucyjnej / 

przesyłowej

Budowa i przebudowa:
• lądowych farm wiatrowych (powyżej 5 MWe)
• instalacji na biomasę (pow. 5 MWth/MWe)
• instalacji na biogaz (pow. 1 MWe)
• energii słońca (pow. 2 MWe/MWth)
• geotermii (pow. 2 MWth)
• energii wodnej (pow. 5 MWe)

INSTRUMENT 
FINANSOWY

Odpowiedzialna 
instytucja:

NFOŚiGW

Odnawialne źródła energii

Termin naboru: 
IV kwartał 2016
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RPO WM,
Działanie 4.1 

Odnawialne źródła 
energii

budowa instalacji do produkcji biokomponentów i 
biopaliw

modernizacja istniejących jednostek energetyki 
wodnej

Odpowiedzialna 
instytucja:

MJWPU

Priorytetowo budowa i przebudowa 
instalacji:

• energetyka słoneczna
• mała energetyka wiatrowa

• biogaz 

DOTACJE 
POŻYCZKI

Odnawialne źródła energii

Termin naboru:
30 maja – 26 września 2016
(ale dla podmiotów innych 

niż przedsiębiorstwa)
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PROW,
Poddziałanie

Wsparcie inwestycji w 
przetwarzanie 

produktów rolnych, 
obrót nimi lub ich rozwój

inwestycje dotyczące przetwarzania i
wprowadzania do obrotu na poziomie
handlu hurtowego produktów rolnych

m.in. inwestycje służące ochronie 
środowiska i przeciwdziałaniu zmianom 

klimatu

•Oczyszczalnie ścieków
•OZE

•Systemy odzysku ciepła lub 
pompy ciepła

•Termomodernizacja budynków

Beneficjenci:
MŚP działający w zakresie 

przetwórstwa lub 
wprowadzania do obrotu 

produktów rolnych

Odpowiedzialna 
instytucja:

ARiMR

Terminy: 
lipiec 2016 r.

(nabór dla rolników)

listopad 2016 r.
(przetwórstwo mięsa, mleka, 

owoców i warzyw, zbóż)

Odnawialne źródła energii
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POIŚ,

Działanie 1.2

Efektywność 
energetyczna i 

korzystanie z OZE w 
firmach

•przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne 
energetycznie;

• modernizacja energetyczna budynków;
• technologie efektywne energetycznie;
• budowa i przebudowa instalacji OZE;

•energooszczędne technologie produkcji i użytkowania 
energii oraz jej odzysku

INSTRUMENT FINANSOWY

Odpowiedzialna 
instytucja:

NFOŚiGW

Efektywność energetyczna przedsiębiorstw

Termin naboru: 
30 czerwca – 31 sierpnia 

2016 r. 

TYLKO DUŻE 
FIRMY



65

RPO WM,
Działanie 3.3

Innowacje w MŚP

Instalacje i urządzenia sprzyjające 
oszczędności surowców i energii, i 
ograniczające emisji szkodliwych substancji

Efektywne wykorzystanie zasobów

Ograniczenie materiało- i energochłonności

Innowacje

Efektywność energetyczna przedsiębiorstw

Odpowiedzialna 
instytucja:

MJWPU

TYLKO FIRMY 
MŚP 

Termin naboru: 
Listopad 2016 

(wyłącznie wdrażanie 
prac B+R)

DOTACJE I 
INSTRUMENTY 

FINANSOWE

POŻYCZKI
PORĘCZENIA



Przegląd możliwości dla biznesu
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Działalność 
badawczo-
rozwojowa

Innowacje Inwestycje 
proekologiczne

Internacjonalizacja
Kursy

Szkolenia

Usługi 
proinnowacyjne



Długoterminowe strategie 
biznesowe / strategie 

rozwoju eksportu

Pozyskiwanie 
zagranicznych rynków 

zbytu i partnerów

Udział w wydarzeniach 
promocyjnych

Internacjonalizacja

67



• Polska Agencja Rozwoju PrzedsiębiorczościPOIR

• Polska Agencja Rozwoju PrzedsiębiorczościPOPW

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów 
UnijnychRPO WM

68

Programy i instytucje
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POIR,
Poddziałanie 3.3.3

Go to brand

Programy promocji:
-branżowe

-ogólne

Instrument ukierunkowany jest na 
promowanie polskich marek 

produktowych poprzez Markę Polskiej 
Gospodarki przy zaangażowaniu 

przedsiębiorstw
Beneficjenci: 

MŚP ze wskazanych branż

Odpowiedzialna 
instytucja:

PARP

Ogłoszenie naboru wniosków: 
16.05.2016

Termin naboru wniosków: 
24.06 – 5.08.2016

Ogłoszenie naboru wniosków: 
10.10.2016

Termin naboru wniosków: 
14.11 – 16.12.2016

Internacjonalizacja
branże

Sprzęt medyczny

Maszyny, urządzenia

Kosmetyki

IT/ICT

Farmaceutyka

Moda polska

Budowa i wykańczanie

Jachty i łodzie

Meble

Specjalności w żywności

Usługi prozdrowotne

Części samochodowe i 
lotnicze
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POPW,

Działanie 1.2

Internacjonalizacja MŚP

I etap:

usługi doradcze 
w zakresie 

opracowania
nowego 
modelu 

biznesowego

II etap:

usługi doradcze

zakup wartości 
niematerialnych i 

prawnych 

w zakresie 
przygotowania 
do wdrożenia 

nowego modelu 
biznesowego

I etap

Ogłoszenie naboru 
wniosków:

wrzesień 2016
Termin składania 

wniosków:
październik – listopad 

2016

II etap

Ogłoszenie naboru 
wniosków:

grudzień 2016
Termin składania 

wniosków:
2017

Odpowiedzialna 
instytucja:

PARP

targi do 20%

Internacjonalizacja
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RPO WM,
Poddziałanie 3.2.2
Modele biznesowe

Odpowiedzialna 
instytucja:

MJWPU

Wdrożenie nowego modelu biznesowego 
przedsiębiorstwa - udział m.in. w:

•misjach gospodarczych

•krajowych i zagranicznych targach i 
wystawach

•wizytach studyjnych

Nabory wniosków:

1) dla pojedynczych firm: 
30 czerwca – 31 sierpnia 2016

2) dla grup firm: 
IV kwartał

Beneficjenci:
MŚP

Internacjonalizacja



Przegląd możliwości dla biznesu
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Działalność 
badawczo-
rozwojowa

Innowacje Inwestycje 
proekologiczne

Internacjonalizacja
Kursy

Szkolenia

Usługi 
proinnowacyjne
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kompetencje 
kluczowe:

-ICT 
-języki obce

szkolne oraz 
pozaszkolne formy 

kształcenia 
ustawicznego 
zawodowego

Popytowy System 
Finansowania

Rejestr Usług 
Rozwojowych

Mazowsze
Inne 

województwa

Kursy, szkolenia



74

Kursy, szkolenia - Mazowsze

RPO WM,
Działanie 10.2

Upowszechnianie 
kompetencji kluczowych 

wśród osób dorosłych

podnoszenie 
kompetencji  
kluczowych:

ICT
języki obce

Kto może skorzystać?
Osoby w wieku od 25 roku życia 

uczestniczące z własnej inicjatywy w 
szkoleniach i kursach, w szczególności 

osoby z grup najbardziej potrzebujących, 
np. o niskich kwalifikacjach, osoby 

powyżej 50 roku życia

Kto może ubiegać się o 
wsparcie?

Wszystkie podmioty 
z wyłączeniem osób 

prywatnych

Kiedy?

Konkurs, który wyłoni podmioty 
zakończył się 8 marca, a jego wyniki 

dostępne mają być w III kwartale 2016

Wybór instytucji 
szkoleniowych

Oferta instytucji
Zgłoszenie do 

projektu
Szkolenie/kurs 

zawodowy
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Kursy, szkolenia - Mazowsze

RPO WM,
Poddziałanie 10.3.4

Zwiększenie szans osób 
dorosłych na rynku pracy 

przez uczestnictwo w 
kształceniu  

i szkoleniu zawodowym

podnoszenie 
umiejętności oraz 

uzyskiwanie kwalifikacji 
zawodowych -

szkolne oraz pozaszkolne 
formy kształcenia 

ustawicznego 
zawodowego

Kto może ubiegać się o 
wsparcie?

Wszystkie podmioty 
z wyłączeniem osób 

prywatnych

Kto może skorzystać?
Osoby w wieku od 18 roku życia 
zgłaszające z własnej inicjatywy 

chęć kształcenia formalnego, 
podnoszenia, uzupełniania 

kwalifikacji lub ich formalnego 
potwierdzenia

Kiedy?
Lista projektów na stronie 

www.funduszedlamazowsza.eu

Wybór instytucji 
szkoleniowych

Oferta instytucji
Zgłoszenie do 

projektu
Szkolenie/kurs 

zawodowy

http://www.funduszedlamazowsza.eu/


SZKOLENIA DORADZTWO
STUDIA 

PODYPLOMOWE

MENTORING COACHING

Usługi rozwojowe – inne województwa
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Usługi rozwojowe – inne województwa
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doświad-
czenie

karta 
podmiotu

PARP – RUR karta usługi

SYSTEM POPYTOWY

FIRMA PROMESA / 
BON

RPO POWER

Szkolenie 



PODMIOTOWY SYSTEM FINANSOWANIA

OPERATOR BON/PROMESA 5 TYS. ZŁ 50% KOSZTÓW

Usługi rozwojowe – inne województwa
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Przegląd możliwości dla biznesu
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Działalność 
badawczo-
rozwojowa

Innowacje Inwestycje 
proekologiczne

Internacjonalizacja
Kursy

Szkolenia

Usługi 
proinnowacyjne



• Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

POIR

• Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

POPW

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów 
UnijnychRPO WM
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Programy i instytucje
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POIR,
Poddziałanie 2.3.1 
Proinnowacyjne 

usługi IOB dla 
MŚP

dofinansowanie usług doradczych, 
które wspierają MŚP w procesie 

opracowania i wdrożenia innowacji 
produktowych lub procesowych o 

charakterze technologicznym

Beneficjenci: 
MŚP

Odpowiedzialna 
instytucja:

PARP

Ogłoszenie naboru wniosków:
30 sierpnia 2016

Termin naboru wniosków: 
30 września 2016 – 27 lutego 2017

usługi 
świadczone 

przez 
akredytowane 

instytucje 
otoczenia 
biznesu

Usługi proinnowacyjne
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RPO WM,
Poddziałanie 3.1.2

Rozwój MŚP

Grupa docelowa:
MŚP

Inkubatory przedsiębiorczości

Wyspecjalizowane usługi 
doradcze

IOB

Przygotowanie terenów 
inwestycyjnych

Kiedy?

SIERPIEŃ: bony na doradztwo
WRZESIEŃ: preinkubacja / inkubacja

SIERPIEŃ: tereny inwestycyjne

Odpowiedzialna 
instytucja:

MJWPU

Usługi proinnowacyjne
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Źródła informacji o Funduszach Europejskich
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Portal Funduszy Europejskich 2014-2020
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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Portal Funduszy Europejskich 2014-2020
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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Punkty Informacyjne Funduszy 
Europejskich - PIFE
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Konsultacje

• bezpośrednie

• telefoniczne

• mailowe

Spotkania 
i szkolenia

Inne

• mobilne PI

• konferencje

• wydarzenia 
plenerowe

PIFE – formy usług



INFORMACJE

nt. możliwości 
dofinansowania 

pomysłu

na etapie 
przygotowania 

projektu

na etapie 
realizacji 
projektu

nt. projektów

Fundusze 
strukturalne/spójności 
zarządzane przez MR
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PIFE – zakres usług
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Inne źródła informacji

www.firma.um.warszawa.pl

www.trade.gov.pl

www.zielonalinia.gov.pl

www.jeremie.com.pl

www.ec.europa.eu

www.pi.gov.pl

www.biznes.gov.pl



Centralny Punkt Informacyjny 

Funduszy Europejskich 

ul. Żurawia 3/5, 00-503 Warszawa 

tel. 22 626 06 32 

faks 22 201 97 25 

punktinformacyjny@cpe.gov.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Agnieszka Pogorzelska
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