Wsparcie dla przedsiębiorstw
w Regionalnym Programie Operacyjnym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Konferencja
„Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw
sektora rolno-spożywczego
w województwie kujawsko-pomorskim„
Bydgoszcz, 3 grudnia 2015 r.

Umowa Partnerstwa

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
o Przyjęty decyzją Komisji Europejskiej z 16 grudnia 2014 r.
o Będzie finansowany z:
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – ponad 1 368 mln euro
- Europejskiego Funduszu Społecznego – ponad 535 mln euro
- Publicznych środków krajowych
- Środków prywatnych
o Celem
programu
jest
uczynienie
województwa
kujawsko-pomorskiego
konkurencyjnym i innowacyjnym regionem Europy oraz poprawa jakości życia jego
mieszkańców

Z jakimi dokumentami warto się zapoznać?

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020
(Uszczegółowienie)
- Podstawowe informacje o warunkach wsparcia przed ogłoszeniem konkursu.

Harmonogram naborów wniosków
- Publikowany do 30 listopada bieżącego roku dla roku kolejnego.

Dokumentacja konkursowa
-Ogłoszenie o konkursie
- Regulamin konkursu
- Kryteria wyboru projektów
- Program do wypełniania wniosków
- Załączniki
- Instrukcja wypełniania wniosku i załączników

www.mojregion.eu – strona o Funduszach Europejskich w województwie
kujawsko-pomorskim
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www.mojregion.eu – strona o Funduszach Europejskich w województwie
kujawsko-pomorskim

5

Jakie obszary będą wspierane?
Osie priorytetowe
Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i
konkurencyjności gospodarki regionu

EFRR w euro

EFS w euro

%
alokacji

429 623 387,00

22,7%

50 169 580,00

2,6%

Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka
niskoemisyjna w regionie

282 225 573,00

14,7%

Oś priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku

118 698 279,00

6,2%

205 973 078,00

10,9%

241 624 704,00

12,6%

39 768 991,00

2,1%

Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region

Oś priorytetowa 5. Spójność wewnętrzna i dostępność
zewnętrzna regionu
Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne
kadry
Oś priorytetowa 7. Rozwój lokalny kierowany przez
społeczność
Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy

183 554 649,00

9,6%

Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo

124 636 401,00

6,6%

Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja

131 079 539,00

6,9%

Oś priorytetowa 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

36 254 560,00

1,9%

Oś priorytetowa 12. Pomoc techniczna

59 931 546,00

3,2%

535 456 695,00

100%

1 368 083 592,00
RAZEM

1 903 540 287,00
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Potencjały rozwojowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego
NAZWA

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA

Najlepsza bezpieczna
żywność – przetwórstwo,
nawozy i opakowania

Cały proces wytwarzania najlepszej bezpiecznej żywności, począwszy od rolnictwa, poprzez
przetwórstwo, aż do etapu sprzedaży. Specjalizacja obejmuje również branże powiązane, takie jak:
produkcja nawozów i opakowań oraz procesy logistyczne (np. dystrybucja, magazynowanie).

Medycyna, usługi
medyczne
i turystyka zdrowotna

Rozwój metod leczenia i aparatury medycznej oraz ich komercyjne zastosowanie, w szczególności w
połączeniu z rozwojem wysoko zaawansowanych usług sanatoryjnych Z leczniczych, obejmujących
turystykę zdrowotną oraz towarzyszące jej inne aktywności (np. sport, rekreacja, wypoczynek,
rehabilitacja). Rozwój funkcji turystycznej województwa, a w tym zakresie sektora przedsiębiorstw,
w odpowiednim powiązaniu ze specjalizacją w sferze dziedzictwa kulturowego, sztuki i przemysłów
kreatywnych.

Motoryzacja, urządzenia
transportowe
i automatyka
przemysłowa

Produkcja urządzeń transportu drogowego i kolejowego wraz z produkcją części i podzespołów oraz
produkcją automatyki przemysłowej.

Narzędzia, formy
wtryskowe, wyroby
z tworzyw sztucznych

Produkcja narzędzi do obróbki i formowania metali i tworzyw sztucznych, produkcja wyrobów z tworzyw
sztucznych oraz produkcja komponentów chemicznych.
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Potencjały rozwojowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego
NAZWA

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA

Przetwarzanie informacji,
multimedia, programowanie, usługi
ICT

Budowa aplikacji, systemów IT i wysoko zaawansowanego oprogramowania,
dostarczanie produktów multimedialnych, przetwarzanie informacji oraz świadczenie
usług ICT w oparciu o Internet nowej generacji.

Biointeligentna specjalizacja –
potencjał naturalny, środowisko,
energetyka

Doskonalenie na bazie wyników projektów badawczych i nowych technologii.
Rozwijanie na ich bazie sieciowo współpracujących firm, w tym firm spin-off, które
utworzą wysokospecjalistyczne klastry. Eksploatacja zasobów naturalnych i produkcja
energii w oparciu o wypracowane innowacyjne technologie. Specjalizacja oddziaływać
będzie również w ramach przekrojowego kompleksu „środowisko-zdrowie-turystykagospodarka-żywność”.

Transport, logistyka, handel – szlaki
wodne i lądowe

Radykalny rozwój funkcji gospodarczych, związanych z wykorzystywaniem szlaków
transportu lądowego i wodnego (żeglugi śródlądowej), logistyki, działalności
gospodarczej w dziedzinie transportu i handlu. Rozwój sektora przedsiębiorstw
transportowych, logistycznych i handlowych.

Dziedzictwo kulturowe, sztuka,
przemysły kreatywne

Aktywizacja sfery gospodarczej regionu w dziedzinie kultury i kreatywności oraz
wykorzystania kapitału intelektualnego realizowana poprzez rozwój innowacyjnych
mikro i małych przedsiębiorstw oraz ich współpracę sieciową z instytucjami kultury i
sztuki, podejmujących nowatorskie, niekonwencjonalne przedsięwzięcia bazujące lub
odwołujące się do dziedzictwa kulturowego, sztuki i historii regionu.
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Ograniczenia w realizacji projektów

Inwestycje w zakresie produkcji i pierwszego etapu przetwórstwa produktów
rolnych są wykluczone ze wsparcia. (Poddziałania: 1.4.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.6.2,
Działanie 7.1)
Pierwszy etap przetwórstwa produktów rolnych – czynności dokonywane na
produkcie rolnym, o którym mowa w Załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej, w wyniku których powstaje produkt będący produktem
zawartym w ww. Załączniku.
Ograniczenia mogą też wynikać z przepisów dotyczących pomocy publicznej.
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Wsparcie przez Lokalne Grupy Działania
Działanie 7.1 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność

Kto może otrzymać wsparcie?
- Mikro i małe przedsiębiorstwa
- Na inwestycje w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców
- Na projekty od 10 tys. do 100 tys. PLN
Forma wsparcia: dotacje

Nabory wniosków: Lokalne Grupy Działania
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Wsparcie przez Lokalne Grupy Działania
Działanie 7.1 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
Jakie inwestycje będą wspierane?
Projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane
z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty poprzez:

a. rozbudowę przedsiębiorstwa,
b. rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa,
c. działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź
procesu produkcyjnego, prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub
ulepszonych produktów/usług,
d. zmianę stosowanych
organizacyjnych,

rozwiązań

produkcyjnych,

technologicznych,

e. zmianę wyrobu i usługi, w tym także zmianę sposobu świadczenia usługi.
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Wsparcie przez Lokalne Grupy Działania
Działanie 7.1 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
Jakie będą warunki wsparcia?
o Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub

w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie
projektu.

o Inwestycje w zakresie produkcji i pierwszego etapu przetwórstwa
produktów rolnych są wykluczone ze wsparcia.

o Realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z Lokalnych Strategii
Rozwoju.
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Poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP

Rodzaje wspieranych projektów:
1.Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z
dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych
produktów/usług na rynek.
2. Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników prac badawczo-rozwojowych w celu
wprowadzenia na rynek nowych produktów, procesów lub usług.

Kto może starać się o wsparcie?
Mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa
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Poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP

Preferencje:
a) wpisują się w zakres regionalnej strategii inteligentnej specjalizacji,

b) zakładają wdrożenie ekoinnowacji, w tym nowoczesnych rozwiązań umożliwiających
redukcję kosztów działalności poprzez zmniejszenie zużycia energii lub bardziej

efektywne wykorzystanie surowców,

c) zakładają wdrożenie wyników prac B+R sfinansowanych w ramach Osi I RPO WK-P

2014-2020.
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Instrumenty finansowe w RPO WK-P
• Instytucja Zarządzająca RPO wybiera głównego „operatora”
(FUNDUSZ FUNDUSZY) środków przeznaczonych na
wdrażanie RPO za pomocą instrumentów finansowych

• FUNDUSZ FUNDUSZY wybiera operatorów instrumentów
finansowych dla np. poszczególnych obszarów województwa
lub obszarów tematycznych

• Operatorzy udzielają wsparcia
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Pożyczki na rozwój mikroprzedsiębiorstw
Poddziałanie 1.4.1 Wsparcie rozwoju mikroprzedsiębiorstw
Jakie będą warunki wsparcia?
o Wartość produktu finansowego – do 70 tys. zł
o Maksymalny okres spłaty – do 7 lat
o Preferencje w zakresie warunków wsparcia:

- oprocentowanie pożyczki poniżej stopy rynkowej,
- niskie wymogi co do zabezpieczeń.

Kto może otrzymać wsparcie?
- mikroprzedsiębiorstwa o okresie działalności nie dłuższym niż 24 miesiące
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Pożyczki na rozwój mikroprzedsiębiorstw
Poddziałanie 1.6.1 Instrumenty finansowe dla innowacyjnych MŚP
Rodzaje wspieranych projektów:
a) przedsięwzięcia
produktowych.

zakładające

wprowadzenie

w

przedsiębiorstwie

innowacji

b) przedsięwzięcia
procesowych.

zakładające

wprowadzenie

w

przedsiębiorstwie

innowacji

c) przedsięwzięcia
organizacyjnych.

zakładające

wprowadzenie

w

przedsiębiorstwie

innowacji

d) przedsięwzięcia
marketingowych.

zakładające

wprowadzenie

w

przedsiębiorstwie

innowacji

e) wsparcie inwestycji w MŚP – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność
przedsiębiorstw.
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Pożyczki na rozwój mikroprzedsiębiorstw
Poddziałanie 1.6.1 Instrumenty finansowe dla innowacyjnych MŚP
Forma wsparcia

Wartość
wsparcia

Okres spłaty

Odbiorcy

Oprocentowanie

Poręczenia

Do 300 tys. PLN

Do 7 lat

Mikro- i małe
Przedsiębiorstwa

-

Pożyczki

Do 300 tys. PLN

Do 7 lat

Mikro- i małe
Przedsiębiorstwa

Rynkowe

Pożyczki

Od 300 tys. do
1 mln PLN

Do 7 lat

MŚP

Rynkowe

Pożyczki

Od 300 tys. do
1 mln PLN

Do 7 lat

MŚP

Preferencje w
zakresie wsparcia
w ramach RIS
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Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej
ze źródeł odnawialnych
Jakie projekty będą wspierane?
1. Instalacje OZE – budowa, przebudowa instalacji do produkcji, przetwarzania,
magazynowania i przesyłu energii pochodzącej z OZE (słońca, biogazu oraz wody, biomasy i
geotermalnej) wraz z podłączeniem źródła do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej (elementem
projektu będzie przyłącze do sieci).
2. Mikroinstalacje – wykorzystujące w pierwszej kolejności energię słoneczną i geotermalną,
ale także biogaz, w budynkach publicznych oraz mieszkaniowych (w tym związanych z
działaniami z zakresu mikrokogeneracji i mikrotrigeneracji).
3. Instalacje do produkcji biokomponentów i biopaliw (budowa, przebudowa instalacji
służących/na służące do produkcji biokomponentów i biopaliw drugiej lub trzeciej generacji
(a także najnowszej dostępnej).
4. Sieci ciepłownicze przesyłające energię z OZE.
5. Sieci elektroenergetyczne służące do przesyłu energii z OZE (średniego i niskiego napięcia
poniżej 110 kV).
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Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej
ze źródeł odnawialnych

Warunki wsparcia:
Typy projektów 1 i 3
o Pożyczka – od 100 tys. do 2 mln PLN
o Maksymalny okres spłaty – do 10 lat
o Odbiorcy: przedsiębiorstwa, JST, ich związki i stowarzyszenia oraz samorządowe
jednostki organizacyjne, organy władzy, administracji rządowej, państwowe
jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe.
o Preferencje w zakresie warunków wsparcia: oprocentowanie pożyczki poniżej
stopy rynkowej.
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Działanie 3.2 Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach

Jakie projekty będą wspierane?
Przedsięwzięcia poprawiające efektywność energetyczną przedsiębiorstw:
- przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie,
- głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów i budynków w
przedsiębiorstwach
- zastosowanie efektywnych energetycznie technologii,

- zastosowanie instalacji i urządzeń służących poprawie efektywności,
- instalacje OZE wykorzystywane w przedsiębiorstwie,
- zastosowanie technologii odzysku ciepła,
- wprowadzenie systemów zarządzania energią.
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Działanie 3.2 Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach
Warunki wsparcia:
o Pożyczka – od 100 tys. do 2 mln PLN
o Maksymalny okres spłaty – do 10 lat
o Preferencje w zakresie warunków wsparcia: oprocentowanie pożyczki poniżej
stopy rynkowej.

o Odbiorcy:
-Przedsiębiorstwa z sektora MŚP
- Duże przedsiębiorstwa – tylko takie w których większość udziałów lub akcji posiada
władza regionalna, działające w obszarach wskazanych jako inteligentne specjalizacje
regionu oraz pod warunkiem lokalizacji inwestycji na obszarze objętym ochroną
uzdrowiskową lub ochroną z tytułu ustawy o ochronie przyrody (dotyczy obszarów Natura
2000 i parków krajobrazowych)
22

Działanie 3.2 Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach

Warunki wsparcia
1. Przedsięwzięcia realizowane będą na podstawie przeprowadzonego audytu
energetycznego.
2. Preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej
60%. Projekty zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą
kwalifikowały się do wsparcia.
3. Wszystkie projekty uzyskujące wsparcie, będą musiały wykazać efektywność
kosztową.
4. Wszystkie projekty uzyskujące wsparcie będą musiały wykazać wyraźny
pozytywny wpływ na środowisko, przedstawiony w formie oszczędności
energii, obniżonej emisji CO2.
5. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni
zrealizowane w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej.
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Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw
Jakie inwestycje będą wspierane?
o Udział przedsiębiorstw w międzynarodowych targach i wystawach oraz w
misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą
o Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynku docelowym
o Przedsięwzięcia promujące postawy proeksportowe przedsiębiorstw i/lub
zapewniające kompleksowe przygotowanie do rozpoczęcia (rozwijania)
działalności na rynkach międzynarodowych (w tym:
-organizacja wydarzeń promujących postawy eksportowe,
-organizacja przedsięwzięć
docelowych,

promujących

marki

eksportowe

na

rynkach

-opracowywanie analiz rynków zagranicznych).
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Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw
Jakie inwestycje będą wspierane?

o Usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności
eksportowej w szczególności z uwzględnieniem tworzenia strategii eksportowych,
planów rozwoju eksportu, analiz gotowości eksportowej, międzynarodowych
strategii marketingowych, badań i analiz potencjału eksportowego
przedsiębiorstw,, strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych, tworzenia
działów obsługi eksportu, dostosowanie biznes planu do działań eksportowych
firmy, doradztwo prawne związane z wejściem na rynek zagraniczny.
oTworzenie i ułatwianie nawiązywania zagranicznych kontaktów gospodarczych
przedsiębiorstw (poprzez np.: elektroniczne platformy wymiany informacji, czy
w ramach współpracy międzyregionalnej podmiotów publicznych).
o Projekty z zakresu promocji gospodarczej regionu
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Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw
Kto może starać się o wsparcie?
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Jaka będzie forma wsparcia?
Dotacje
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Pozostałe obszary wsparcia przedsiębiorstw

Działalność badawczo-rozwojowa
Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych (dotacje)
Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie prac B+R poprzez instrumenty finansowe (pożyczki)

Wsparcie w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych
Poddziałanie 1.5.1 Pożyczki dla MŚP na nowe modele biznesowe
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Pozostałe obszary wsparcia przedsiębiorstw
Przedsiębiorczość akademicka
Poddziałanie

1.3.1

Wsparcie

procesów

badawczo-rozwojowych

w przedsiębiorstwach akademickich
Poddziałanie 1.3.2 Wsparcie przedsiębiorstw akademickich poprzez instrumenty
kapitałowe
Poddziałanie 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw
akademickich

Jaka będzie forma wsparcia?
Dotacje
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Konkursy ogłoszone w 2015 r.

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych
o na projekty grantowe
o termin naboru: od 30.12.2015 r. do 29.12.2023 r. (tryb ciągły)

Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw
o termin naboru: od 30.12.2015 r. do 31.03.2016 r.
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Harmonogram konkursów na 2016 r.
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Harmonogram konkursów na 2016 r.
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Dziękuję za uwagę
Kamil Błaszczyk

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń
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