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Alokacja finansowa

Fundusze Europejskie 2014-2020

82,5
mld euro
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Inteligentny Rozwój
Wpłynie na innowacyjność kraju, podniesie jakość badań naukowych, rozwój nowych
technologii oraz poprawi współpracę nauki z gospodarką.

Zatwierdzony przez Komisj ę Europejsk ą 13 lutego 2014 r.

Infrastruktura i Środowisko
Sfinansuje infrastrukturę transportową (np. drogi i koleje). Będzie wspierał takie inwestycje,
które przyczynią się do efektywnego wykorzystywania energii i ochrony środowiska,
a w ograniczonym stopniu na ochronę zdrowia i zachowania dziedzictwa kulturowego.

Zatwierdzony przez Komisj ę Europejsk ą 16 grudnia 2014 r.

Wiedza Edukacja Rozwój
Oznacza szansę na poprawę sytuacji na rynku pracy dzięki m.in. inwestycjom w edukację
i szkolnictwo wyższe. Skierowany będzie również na walkę z ubóstwem oraz poprawę
efektywności administracji publicznej.

Zatwierdzony przez Komisj ę Europejsk ą 17 grudnia 2014 r.
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Polska Cyfrowa
Stworzy warunki do powszechnego wykorzystywania technologii cyfrowych, dzięki niemu
Internet wysokiej jakości będzie łatwiej dostępny. Wspierane będą także inwestycje
zwiększające zastosowanie e-usług (np. e-administracja, e-kultura, e-zdrowie).

Zatwierdzony przez Komisj ę Europejsk ą 5 grudnia 2014 r.

Pomoc Techniczna
Będzie gwarantowała środki finansowe na obsługę procesu wdrażania polityki spójności.
Pomoże administracji sprawnie zarządzać Funduszami Europejskimi i informować o nich.

Zatwierdzony przez Komisj ę Europejsk ą 10 grudnia 2014 r.

Programy Regionalne – 16 programów w 16 województwach
W latach 2014-2020 samorządy województw będą zarządzać około 40% funduszy polityki
spójności. Regiony będą mogły przeznaczyć środki na cele, które wskazały w swoich
strategiach rozwoju, m.in. na przedsiębiorczość, edukację, technologie informacyjno-
komunikacyjne, infrastrukturę ochrony środowiska, energetyki i transportu.

RPO WP zatwierdzony przez Komisj ę Europejsk ą 13 lutego 2014 r.



Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskieg o 
na lata 2014-2020







Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (SRWP 2020) –
strategia wskazująca trzy główne cele rozwoju województwa pomorskiego do roku 2020:

� Nowoczesna gospodarka,

� Aktywni mieszkańcy,

� Atrakcyjna przestrzeń.

Uchwalona przez Sejmik Województwa Pomorskiego 24 w rześnia 2012 r.

Regionalne Programy Strategiczne (RPS) :
1. rozwój gospodarczy – Pomorski Port Kreatywno ści ,
2. aktywność zawodowa i społeczna – Aktywni Pomorzanie ,
3. transport – Mobilne Pomorze ,
4. energetyka i środowisko – Ekoefektywne Pomorze ,
5. aktywność kulturalna i turystyczna – Pomorska Podró ż,
6. ochrona zdrowia – Zdrowie dla Pomorzan .



Wsparcie inteligentnych specjalizacji (IS) – oznacza, że środki publiczne w UE
w sposób szczególny kierowane będą na uruchamianie i wykorzystywanie potencjałów
tych obszarów czy dziedzin gospodarki , które na danym terenie wyróżniają się na tle
innych dziedzin gospodarki dużą zdolno ścią do dynamicznego rozwoju i ekspansji
na rynki zagraniczne. Wsparcie IS skierowane będzie głównie na realizację
przedsięwzięć innowacyjnych i prac badawczo-rozwojowych, wzmacniających potencjał
wybranej specjalizacji. Wsparcie publiczne dla wybranych IS ma na celu budowanie
przewag konkurencyjnych regionów UE w oparciu o specyficzne potencjały ich
gospodarek.

W województwie pomorskim przyjęto oddolny proces definiowania IS. Są one zgłaszane
w trybie konkursowym przez zainteresowane środowiska gospodarcze i naukowe,
zaś władze regionalne wybiorą spośród zgłoszonych te o największym potencjale
rozwojowym.



Inteligentne specjalizacje Pomorza – 7 partnerstw, spośród których 
Zarząd Województwa dokona wyboru.

www.inteligentnespecjalizacje.pomorskie.eu

Ogłoszenie wyników wyboru – I kwartał 2015.



Szersze zastosowanie instrumentów
finansowych – np. preferencyjnych
pożyczek, i poręczeń, ale także
instrumentów kapitałowych typu seed
capital.





RPO WP 2014-2020 OP 1 „Komercjalizacja wiedzy”
(wył ącznie projekty z obszaru IS)

Zakres wsparcia: (Priorytet inwestycyjny 1b) 

• wsparcie przedsi ębiorstw rozpoczynaj ących i rozwijaj ących działalno ść 

B+R,

• Wsparcie na cały proces projektowy – od fazy badawczej, poprzez linie 

pilotażowe do fazy pierwszej produkcji,

• uzyskanie praw wył ącznych dla własnych rozwiązań technologicznych,

• tworzenie i rozwój zaplecza B+R , 

• zakup i wdrożenie przez przedsiębiorstwa wyników prac B+R oraz praw 

własno ści intelektualnej , 

• wsparcie nowych przedsi ębiorstw znajdujące się w fazie zalążkowej,

• projekty badawczo-wdro żeniowe realizowane wspólnie przez jednostki 

B+R i przedsiębiorstwa, 

• zaawansowane usługi badawcze .



Preferowane 
projekty

• partnerskie, wzmacniające współpracę sieciową, 

• wynikaj ące z Porozumie ń na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu, 

• z zakresu technologii przyczyniających się do oszcz ędności surowców 

i energii oraz ograniczenia emisji szkodliwych substancji do środowiska,

• w przypadku du żych firm podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidujące 

współpracę z MŚP, organizacjami pozarządowymi i instytucjami 

badawczymi,  

• powiązane z pomorskimi przedsięwzięciami realizowanymi 

w ramach Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej .

Katalog 
beneficjentów

Przedsiębiorcy, jednostki naukowe, szkoły wyższe, IOB, izby gospodarcze 
i organizacje przedsiębiorców, podmioty wdrażające instrumenty finansowe, 
organizacje pozarządowe, podmioty zarządzające funduszami kapitałowymi 
podwyższonego ryzyka, inne (niewymienione wcześniej) instytucje 
prowadzące badania naukowe lub prace rozwojowe.

Finansowanie Dotacje / Instrumenty finansowe (fundusze o charakterze zalążkowym)



RPO WP 2014-2020 OP 1 „Komercjalizacja wiedzy”
(wył ącznie projekty z obszaru IS)

Zakres wsparcia: (Priorytet inwestycyjny 1a) 

• rozwój infrastruktury jednostek B+R, 

• wparcie rozwoju kadry B+R .

Preferowane 
projekty

• partnerskie , wzmacniające współpracę sieciową,  

• wynikaj ące z Porozumie ń na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu,

• z udokumentowanym prywatnym wkładem finansowym ,

• powiązane z pomorskimi przedsięwzięciami realizowanymi w ramach 

Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej . 

• W przypadku interwencji kierowanej bezpośrednio na realizację celów 

Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, preferowane będą projekty 

realizowane w partnerstwie z podmiotami z Regionu Morza Bałtyck iego .

Katalog 
beneficjentów

Jednostki naukowe, szkoły wyższe, przedsiębiorcy, IOB, jednostki samorządu 
terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia jednostek 
samorządu terytorialnego.

Finansowanie dotacje





RPO WP 2014-2020 OP 2 „Przedsi ębiorstwa”

Zakres wsparcia:

Inwestycje rozwojowe 
w przedsiębiorstwach

(Priorytet inwestycyjny 3c) 

Inwestycje podstawowe:

� poprawiające ich potencjał konkurencyjny, 

� Poprawiające zdolność do rozszerzenia działalności o nowe produkty 

lub usługi ,

� zwiększające produktywno ść przez:
• wdrażanie nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, 

organizacyjnych, informatycznych i ekoefektywnych,

• unowocześnieniem wyposażenia przedsiębiorstwa, 

• modernizacją środków produkcji, 

• adaptacją pomieszczeń wykorzystywanych w działalności,

• wyposażeniem nowych lub doposażeniem istniejących stanowisk pracy.

Preferowane projekty ukierunkowane na ekspansję, tworzące miejsca pracy.

Katalog beneficjentów Mikro i mali przedsi ębiorcy

Finansowanie Instrumenty finansowe (zwrotne)



RPO WP 2014-2020 OP 2 „Przedsi ębiorstwa”

Zakres wsparcia: (Priorytet inwestycyjny 3c) 

Inwestycje profilowane:

• przedsi ęwzięcia inwestycyjne w małych i średnich 

przedsiębiorstwach (wsparcie w ramach IS),

• poprawa efektywności ww. dzięki zastosowaniu TIK ,

• Inwestycje służące poprawie efektywno ści  (redukcji wodo-, 

surowco-, materiało-, transporto- i energochłonności).



Preferowane projekty W zakresie przedsięwzięć wpisujących się w obszary inteligentnych 
specjalizacji :

• partnerskie , w tym realizowane w ramach współpracy sieciowej 
między przedsiębiorstwami,

• ukierunkowane na zdobywanie nowych rynków , w tym na 
wzrost aktywności eksportowej.

• wynikaj ące z Porozumie ń na rzecz inteligentnych specjalizacji 
regionu.

W zakresie przedsięwzięć dotyczących wykorzystania technologii
informacyjno-komunikacyjnych oraz inwestycji i rozwi ązań organiza-
cyjnych słu żących redukcji wodo-, surowco-, materiało- transporto-
i energochłonno ści procesów produkcyjnych preferowane będą
projekty:

• wpisuj ące si ę w realizacj ę celów Porozumie ń na rzecz 
inteligentnych specjalizacji regionu,

• partnerskie , w tym realizowane w ramach współpracy sieciowej 
między przedsiębiorstwami,

• ukierunkowane na zdobywanie nowych rynków , w tym na 
wzrost aktywności eksportowej.

Katalog beneficjentów Mali i średni przedsi ębiorcy

Finansowanie Dotacje / Instrumenty finansowe



RPO WP 2014-2020 OP 2 „Przedsi ębiorstwa”

Zakres wsparcia:

Wsparcie eksportu

(Priorytet inwestycyjny 3b) 

• systemowe wsparcie umi ędzynarodowienia przedsi ębiorstw

Pomorski Broker Eksportowy

(Przedsięwzięcie zidentyfikowane w RPS)

dotyczy stworzenia kompleksowego wsparcia dla pomor skich 
przedsi ębiorstw w celu umo żliwienia im wyj ścia z ofert ą na rynki 
zagraniczne

Formy wsparcia 
dla przedsiębiorców

• pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych z partnerami
zagranicznymi,

• tworzenie wspólnej oferty rynkowej,
• udostępnianie informacji o możliwościach kooperacji,
• udostępnianie informacji o warunkach inwestowania na określonych

rynkach,
• organizacja wystaw i spotkań biznesowych,
• wizyty studyjne,
• misje gospodarcze,
• udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych

Grupy docelowe Indywidualni przedsiębiorcy, grupy branżowe i międzybranżowe



RPO WP 2014-2020 OP 2 „Przedsi ębiorstwa”

Zakres wsparcia:

specjalistyczne 
usługi doradcze

(Priorytet inwestycyjny 3a)

• specjalistyczne usług doradczych (IOB) w odpowiedzi na popyt
zgłaszany przez przedsiębiorstwa:

� profesjonalizacja działalno ści IOB przez budowę gotowości
do świadczenia nowych i precyzyjnie sprofilowanych usług
(m.in. w zakresie technologii, prawa, finansów), świadczenie
usług drog ą elektroniczn ą.

Grupy docelowe Przedsiębiorcy korzystający z usług

Finansowanie Bezzwrotne wsparcie na zakup usług lub pakietu usług.



RPO WP 2014-2020 OP 2 „Przedsi ębiorstwa”

Zakres wsparcia: (Priorytet inwestycyjny 3a) 

• Poprawa efektywności systemu obsługi inwestorów , 

w tym zewnętrznych, w regionie.

Invest in Pomerania

(Przedsięwzięcie zidentyfikowane w RPS)

przedsi ęwzięcie, którego celem b ędzie dalszy rozwój systemu

obsługi inwestorów w regionie poprzez uruchomienie region alnego

mechanizmu finansowego na rzecz m.in. przygotowania teren ów

inwestycyjnych.



Formy realizacji � pełen cykl obsługi inwestorów

(od fazy przeddecyzyjnej, poprzez decyzję inwestycyjną i realizację

procesu inwestycyjnego, aż do obsługi poinwestycyjnej),

� działania informacyjne, organizacyjne i regulacyjne na rzecz

zwiększania atrakcyjności inwestycyjnej regionu.

� przygotowanie , w tym uzbrojenie, wyselekcjonowanych terenów

inwestycyjnych oraz tworzenie stref przemysłowych.

Grupy docelowe � przedsi ębiorcy, w tym potencjalni inwestorzy spoza regionu oraz
inwestorzy obecni w regionie,

� jednostki samorz ądu terytorialnego dysponujące terenami inwe-
stycyjnymi,

� pracownicy przedsi ębiorstw.
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RPO WP 2014-2020 OP 5 „Zatrudnienie”

Zakres wsparcia:

specjalistyczne 
usługi doradcze

(Priorytet inwestycyjny 10iii)

• Zintegrowana, zindywidualizowana i kompleksowa ofer ta 
edukacyjna dla osób w wieku aktywno ści zawodowej 
(model popytowy)

w tym przedsięwzięcia dla osób zatrudnionych w sektorze mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstw, w których realizację zostaną 
włączeni ich pracodawcy, w celu optymalizacji korzyści dla tych 
osób wynikających z podnoszenia lub zmiany umiejętności 
i kwalifikacji zawodowych. 

Grupy docelowe Osoby w wieku aktywności zawodowej, w tym pracownicy sektora 
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Formy realizacji szkolenia
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Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

8,6 mld euro
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PO IR OP 1 „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez
przedsi ębiorstwa”

Cel OP (Priorytet inwestycyjny 1b)
Zwiększona aktywność B+R przedsiębiorstw 

Typy 
projektów

(Priorytet inwestycyjny 1b)

• projekty B+R przedsiębiorstw

• sektorowe programy B+R

• prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych

Typy 
beneficjentów

(Priorytet inwestycyjny 1b)

• przedsiębiorstwa

• konsorcja przedsiębiorstw

• podmiot wdrażający instrument finansowy
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PO IR OP 2 „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsi ębiorstw 
do prowadzenia działalno ści B+R+I”

Cel OP (Priorytet inwestycyjny 1b)

Zwiększony potencjał przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Typy
projektów

(Priorytet inwestycyjny 1b)

• wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw 

• otwarte innowacje - wspieranie transferu technologii 

• proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw 

• zwiększenie intensywności współpracy w ramach krajowego systemu 
innowacji 
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Typy 
beneficjentów

(Priorytet inwestycyjny 1b)

• przedsiębiorstwa, w tym konsorcja przedsiębiorstw,

• koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych,

• podmioty zarządzające Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi,

• beneficjenci projektów pozakonkursowych – podmiot publiczny lub państwowa
osoba prawna, wykazujący się odpowiednim potencjałem technicznym i mery-
torycznym oraz doświadczeniem, odpowiadające za realizację działań o chara-
kterze pilotażowym i systemowym, których zadaniem będzie przede wszystkim
opracowanie szczegółowej tematyki instrumentu wsparcia, koncepcji jego
realizacji oraz wybór ostatecznych odbiorców wsparcia w procedurze
konkurencyjnej, opartej na przejrzystych i obiektywnych kryteriach

• podmiot wdrażający instrument finansowy
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PO IR OP 3 „Wsparcie innowacji w przedsi ębiorstwach”

Cele OP (Priorytet inwestycyjny 3a)

Zwiększone finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem 
kapitału podwyższonego ryzyka

(Priorytet inwestycyjny 3c)

Zwiększona aktywność przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalności 
innowacyjnej

Zwiększony poziom umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw



30

Typ projektów (Priorytet inwestycyjny 3a)

• wsparcie w zakresie tworzenia przedsiębiorstw na bazie innowacyjnych pomysłów 
(tzw. preinkubacja),

• zasilenie kapitałowe nowo powstałych firm,

• inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa z wykorzystaniem funduszy VC, 
m.in. w celu komercjalizacji wyników prac B+R,

• inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa przy użyciu mechanizmów 
finansowania syndykatowego (grupowego) przez aniołów biznesu,

• wsparcie przedsiębiorstw poprzez instrument pożyczkowy w celu uzupełnienia 
wsparcia udziałowego udzielanego innowacyjnym start-up’om,

• wsparcie przedsiębiorstw poszukujących źródeł finansowania innowacyjnych 
przedsięwzięć wśród inwestorów branżowych lub na rynku kapitałowym (na 
Giełdzie Papierów Wartościowych, rynku NewConnect oraz Catalyst) poprzez 
finansowanie usług doradczych oraz analiz rynkowych.

(Priorytet inwestycyjny 3c)

• Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

• Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw 
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Typy
beneficjentów

(Priorytet inwestycyjny 3a)

• przedsiębiorstwa (MSP) 

• podmiot wdrażający instrument finansowy 

(Priorytet inwestycyjny 3c) (Wsparcie wdrożeń…) 

• przedsiębiorstwa, w tym konsorcja przedsiębiorstw

• podmiot wdrażający instrument finansowy

(Priorytet inwestycyjny 3c) (Wsparcie promocji…)

• przedsiębiorstwa

• instytucje otoczenia biznesu

• beneficjenci projektów pozakonkursowych – podmioty publiczne lub państwowe 
osoby prawne, wykazujące się odpowiednim potencjałem technicznym i 
merytorycznym oraz doświadczeniem, odpowiadające za realizację działań 
o charakterze pilotażowym i systemowym, których zadaniem będzie przede 
wszystkim opracowanie szczegółowej tematyki instrumentu wsparcia, koncepcji 
jego realizacji oraz wybór ostatecznych odbiorców wsparcia w procedurze 
konkurencyjnej, opartej na przejrzystych i obiektywnych kryteriach
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PO IR OP 4 „Zwi ększenie potencjału naukowo-badawczego”

Cele OP (Priorytet inwestycyjny 1a)

Zwiększony poziom rynkowego wykorzystania wyników badań naukowych

Typy projektów • badania naukowe i prace rozwojowe 

• rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki

• międzynarodowe agendy badawcze 

• zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R
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Typ beneficjentów • konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych

• konsorcja przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółek celowych uczelni)

• jednostki naukowe i ich konsorcja

• uczelnie i ich konsorcja

• instytucje otoczenia biznesu

• beneficjenci projektów pozakonkursowych – podmiot publiczny
lub państwowa osoba prawna, wykazujący się odpowiednim 
potencjałem technicznym i merytorycznym oraz doświadczeniem, 
odpowiadające za realizację działań o charakterze pilotażowym 
i systemowym, których zadaniem będzie przede wszystkim 
opracowanie szczegółowej tematyki instrumentu wsparcia, 
koncepcji jego realizacji oraz wybór ostatecznych odbiorców 
wsparcia w procedurze konkurencyjnej, opartej na przejrzystych 
i obiektywnych kryteriach 
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Program Operacyjny Polska Cyfrowa
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Priorytet I
Powszechny dostęp do szybkiego Internetu

Cel 1 POPC Wyeliminowanie 
terytorialnych ró żnic w mo żliwo ści 
dost ępu do szerokopasmowego 
internetu o wysokich 
przepustowo ściach
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Projekty budowy, rozbudowy lub przebudowy sieci dost ępowej o parametrach
co najmniej 30 Mb/s wraz z niezbędnymi odcinkami do węzłów dystrybucyjnych
lub szkieletowych, a także z sieciami szkieletowymi i dystrybucyjnymi.

• Zakłada się, że rezultatem interwencji powinno być m.in. podł ączenie do szybkiego
lub bardzo szybkiego internetu placówek edukacyjnych (np. szkół publicznych) i innych
podobnych placówek

• Rolą środków publicznych będzie uzupełnienie inwestycji prywatnych i ich pobudzanie.

• Inwestycje są możliwe tylko tam gdzie nie było mo żliwo ści finansowania w perspektywie
2007-2013

Beneficjenci: przedsi ębiorcy telekomunikacyjni , jednostki samorządu terytorial-
nego lub ich związki i stowarzyszenia (tam gdzie inwestycje komercyjne nie będą
rentowne dla firm).
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Priorytet II
E- Administracja i otwarty rząd

Cel 2 POPC Wysoka dost ępno ść 
i jako ść e-usług publicznych 
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Działanie 2.4 Tworzenie usług i aplikacji wykorzystuj ących 
e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego

Wspieranie tworzenia i rozwijania usług świadczonych w formie
elektronicznej (e-usługi za pośrednictwem aplikacji i portali),
bazuj ących na Informacjach Sektora Publicznego oraz
istniejących e-usługach publicznych.

Beneficjenci:
� jednostki naukowe,
� organizacje pozarządowe,
� małe i średnie przedsiębiorstwa.



Dziękuję za uwagę

Główny Punkt Informacyjny 
Funduszy Europejskich

ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk
tel. 58 326 81 47, 58 326 81 48, 58 326 81 52

e-mail: punktinformacyjny@pomorskie.eu
pomorskiewunii@pomorskie.eu
rpo2007-2013@pomorskie.eu

www.pomorskiewunii.pl
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