Spotkanie informacyjne - Wsparcie unijne dla przedsiębiorstw

Programy Ogólnopolskie i Regionalne dla firm
Józef Wojtas
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w Częstochowie
Myszków, 16.02.2017 r.

W województwie śląskim Sieć PIFE funkcjonuje od 1 lipca 2014 r. i obejmuje:

 1 Główny Punkt Informacyjny (GPI) – w ramach Wydziału Europejskiego
Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego;
 4 Lokalne Punkty Informacyjne (LPI) – w Bielsku-Białej, Częstochowie,
Rybniku i Sosnowcu.

Rodzaje naszej pomocy w zakresie funduszy europejskich:
 konsultacja bezpośrednia,
 konsultacja telefoniczna: (34) 360 56 87, 324 50 75,
 konsultacja za pośrednictwem poczty lub e-mail: lpiczestochowa@arr.czestchowa.pl,
 mobilne punkty informacyjne (MPI),
 spotkania informacyjne oraz szkolenia,
 indywidualna konsultacja u klienta.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej
Cieszyńska 367, 43-382 Bielsko-Biała
Telefony do konsultantów: (33) 47-50-135 (33) 49-60-201
lpibielsko@bcp.org.pl
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rybniku
ul. Powstańców Śląskich 34, 44-200 Rybnik
Telefony do konsultantów: (32) 431 50 25 (32) 423 70 32
lpirybnik@oddzial.fundusz-silesia.pl

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sosnowcu
Ul. Kilińskiego 25, 41-200 Sosnowiec
Telefony do konsultantów: (32) 263 50 37 (32) 360 70 62
lpisosnowiec@oddzial.fundusz-silesia.pl

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie
Aleja Najświętszej Maryi Panny 24, I klatka, lokal 1, 42-202 Częstochowa
Telefony do konsultantów: 34 3605687 34 3245075 fax: 34 360 57 47
lpiczestochowa@arr.czestochowa.pl

Dofinansowanie dla Przedsiębiorców
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020

Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii
i gospodarka niskoemisyjna
Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w mikro,
małych i średnich przedsiębiorstwach
Cel działania: Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze MŚP poprzez zmniejszenie strat lub
zwiększenie udziału OZE.
Wspierane będą działania polegające na modernizacji energetycznej obiektu/ instalacji wraz
zastosowaniem instalacji do produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej ze źródeł odnawialnych pod warunkiem, że będzie ona wykorzystywana na potrzeby własne obiektu/instalacji podlegającego
modernizacji energetycznej.
Grupa docelowa: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Forma finansowania dla przedsiębiorców: instrument zwrotny.
Informacja o wyborze operatorów: www.rpo.slaskie.pl

Inne możliwości wsparcia rozwoju przedsiębiorczości
Fundusz Górnośląski S.A. w Katowicach „Śląski Fundusz Pożyczkowy"
KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POŻYCZKĘ?
Podmioty uprawnione do otrzymania pożyczki to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące
działalność gospodarczą od co najmniej 12 miesięcy i posiadające siedzibę na terenie województwa
śląskiego lub prowadzące inwestycję na terenie województwa śląskiego.
RODZAJE POŻYCZEK:
• Pożyczka na bieżące wydatki
• Pożyczka na wydatki inwestycyjne
• Preferencyjna pożyczka inwestycyjna (oprocentowanie 1% w skali roku, maksymalna kwota
do 1 mln zł).
GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE: Fundusz Górnośląski S.A, ul. Sokolska 8, 40-086 Katowice,
www.fundusz-silesia.pl, KONTAKT TELEFONICZNY: (32) 200 84 00, 201 00 12; (32) 201 00 13, 200 84 48

Inne możliwości wsparcia rozwoju przedsiębiorczości
Fundusz Górnośląski S.A. w Katowicach „Śląski Fundusz Pożyczkowy"
PRZEZNACZENIE POŻYCZKI:
• zakup nieruchomości bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
• budowę, rozbudowę, adaptację lub remont i modernizację budynków i budowli produkcyjnych,
usługowych i handlowych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
• zakup maszyn i urządzeń, w tym również środków transportu, bezpośrednio związanych
z prowadzoną działalnością gospodarczą,
• zakup oprogramowania informatycznego, licencji i innych praw na dobrach niematerialnych
bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
• zakup przedsiębiorstwa w rozumieniu art.551 Kodeksu cywilnego lub jego zorganizowanej części,
• inne przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym bezpośrednio związane z prowadzoną
działalnością gospodarczą.
Preferencyjna pożyczka inwestycyjna stanowi pomoc de minimis i może być przeznaczona
na finansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji w województwie śląskim.

Inne możliwości wsparcia rozwoju przedsiębiorczości
Fundusz Pożyczkowy Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

Minimalna kwota pożyczki 10.000 zł, max 250.000 zł. Okres spłaty do 60 miesięcy.
Ze środków pożyczki mogą być finansowane zakupy wyposażenia, w tym maszyn i urządzeń,
narzędzi, przyrządów i aparatury, środków transportu, wyposażenia biurowego, infrastruktury
technicznej bezpośrednio związane z celem realizowanego przedsięwzięcia, zakup nieruchomości
bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia, rozbudowa, adaptacja,
modernizacja obiektów produkcyjno - usługowych, zakupy materiałów, surowców oraz towarów
handlowych.
Kontakt: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 6, 42-202 Częstochowa
Tel./fax (34) 360 57 46 , kom. 609 980 444
www.arr.czestochowa.pl

Program Operacyjny
Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Działanie 1.1

Projekty B+R przedsiębiorstw

Celem działania jest : wsparcie projektów B+R realizowanych przez przedsiębiorstwa.

Wsparcie kierowane jest zarówno do dużych przedsiębiorstw jak i MŚP.
Projekty B+R powinny obejmować badania przemysłowe i prace rozwojowe lub
wyłącznie prace rozwojowe.
Warunkiem otrzymania dofinansowania jest komercjalizacja wyników prac B+R.
Wsparcie kierowane jest na projekty wpisujące się w Krajową Inteligentną
Specjalizację, w tym nowe specjalizacje wynikające z procesu przedsiębiorczego
Odkrywania.
Instytucja pośrednicząca - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (www.ncbir.gov.pl)

Poddziałanie 1.1.1
Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane
przez przedsiębiorstwa
Wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub
eksperymentalnych prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorcę.
Intensywność wsparcia nie może przekroczyć:
dla mikro lub małego przedsiębiorcy: – 70% - badania przemysłowe;
– 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku prac rozwojowych;
dla średniego przedsiębiorcy: – 60% - badania przemysłowe;
– 35%wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku prac rozwojowych;

Nabór wniosków : od 1 marca do 30 czerwca 2017 r.

Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R
Celem działania jest realizacja dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju
poszczególnych branż/sektorów gospodarki.
Wsparcie kierowane jest na badania przemysłowe i prace rozwojowe - projekty wpisujące się w Krajową
Inteligentną Specjalizację, w tym nowe specjalizacje wynikające z procesu przedsiębiorczego odkrywania.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (www.ncbir.gov.pl)prowadzi nabór wniosków w terminach:
 Sektor chemiczny – 01.03 do 28.04. 2017 r.;
 Sektor farmaceutyczny – 22.02 do 07.04.2017 r.;
 Innowacyjny Recykling - 28.02 do 21.04 2017 r.;
 Sektor leśno-drzewny i meblarski – 10.02.do 28.04.2017 r.;
 Sektor produkcji gier wideo – 05.05 do 06.0.2017 r.;
 Sektory elektroenergetyczny, systemów bezzałogowych i stalowy – III / IV kwartał 2017 r.;
 Sektor elektroniki, teleinformatyki i technik informacyjnych - IV kwartał 2017 do I kwartału 2018 r.

Działanie 2.1
Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
Celem działania jest: wsparcie tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez
inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć
będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych
produktów i usług.
Poziom dofinansowania: 25% do 70 % (zgodnie z możliwą do przyznania intensywnością pomocy);
Minimalna wartość projektu wynosi 2 mln PLN;

Nabór wniosków będzie prowadziło Ministerstwo Rozwoju (www.mr.gov.pl)
od 8 maja do 7 lipca 2017 r.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Poddziałanie 2.3.2 -Bony na innowacje
•
•
•
•

•

Celem instrumentu jest stymulowanie współpracy pomiędzy sektorem nauki
i gospodarki.
Finansowanie obejmuje usługi realizowane przez jednostki naukowe na rzecz MŚP
Usługi te powinny przyczyniać się do rozwoju innowacyjnych (nowych lub znacząco
ulepszonych) wyrobów, usług, technologii produkcji lub projektów wzorniczych.
Wykonawcą usługi mogą być jednostki naukowe wymienione w art. 2 pkt 9 lit a-f ustawy
o zasadach finansowania nauki posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B,
o której mowa ww. ustawie oraz posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wnioskodawca dokonuje wyboru wykonawcy i udziela zamówień związanych z realizacją
projektu w oparciu o najbardziej korzystną ofertę, z zachowaniem zasad przejrzystości
i uczciwej konkurencji (zgodnie z umową o dofinansowanie projektu).

POIR Poddziałanie 2.3.2 - Bony na innowacje
Beneficjent - mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
Koszty kwalifikowane na projekt - od 60 000 zł do 400 000 zł

Intensywność wsparcia - 70% - średnie przedsiębiorstwa
- 80% - małe i mikro przedsiębiorstwa

Nabór wniosków – od 8 czerwca 2017 roku do lutego 2018 r.
Instytucja ogłaszająca konkurs: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
http://poir.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-do-poddzialania-2-3-2-bony-nainnowacje

Poddziałanie 2.3.2 - Bony na innowacje

Katalog kosztów kwalifikowanych projektu obejmuje koszty:
1. Usługi polegającej na opracowaniu dla MŚP nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu,
usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego;
2. Usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej (innowacja organizacyjna i/lub marketingowa),
jeśli usługa ta towarzyszy usłudze, o której mowa w pkt 1 – do 15 % kosztów kwalifikowanych;
3. Materiałów, pod warunkiem, że są niezbędne do realizacji usługi, o której mowa w pkt 1 –
do 15% kosztów kwalifikowanych w projekcie;

Poddziałanie 2.3.2 - Bony na innowacje - Kryteria wyboru projektów
1. Kryteria formalne – wniosek:
 Złożenie wniosku we właściwej instytucji;
 Złożenie wniosku w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie;
2. Kryteria formalne – wnioskodawca:
 Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o środki europejskie;
 Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru;

Poddziałanie 2.3.2 - Bony na innowacje - Kryteria wyboru projektów(cd):
3. Kryteria formalne – projekt
 Projekt jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 Realizacja projektu mieści się w ramach czasowych POIR
 Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania
wsparcia
 Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie
 Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów
obowiązującymi dla działania
 Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi;

Poddziałanie 2.3.2 - Bony na innowacje - Kryteria wyboru projektów(cd):
4. Kryteria merytoryczne:
Kwalifikowalność podmiotowa Wykonawcy usługi - (0 lub 1)
Projekt jest zgodny z zakresem działania, a cel projektu jest uzasadniony i racjonalny - (0 lub 1)
Projekt wpisuje się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje - (0 lub 1)
Wydatki kwalifikowalne są uzasadnione i racjonalne - (0 lub 1)
Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu - (0 lub 1)
Wnioskodawca posiada zdolność do sfinansowania projektu - (0 lub 1)
Poziom innowacyjności rezultatów projektu (0 lub 2)
Stopień gotowości wdrożeniowej rezultatu projektu (wyrobu, usługi, projektu wzorniczego lub
technologii produkcji) - (0 lub 2)
 Włączenie końcowych użytkowników w proces tworzenia nowego lub znacząco ulepszonego
produktu (wyrobu, usługi), projektu wzorniczego lub technologii produkcji-(0 lub 1)









Poddziałanie 2.3.2 - Bony na innowacje
Sektory/działalności wykluczone z możliwości uzyskania wsparcia:
Sektor rybołówstwa i akwakultury;
Sektor hutnictwa żelaza i stali;
Sektor włókien syntetycznych;
Sektor węglowy;
Sektor budownictwa okrętowego;
Sektor transportu;
Pomoc „eksportowa”;
Pomoc, która uprzywilejowuje produkty krajowe w stosunku do towarów sprowadzanych
z zagranicy;
9. Produkcja, przetwarzanie oraz wprowadzanie do obrotu produktów rolnych;
10. Sektor wytwarzania energii, jej dystrybucji i infrastruktury.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Poddziałanie 2.3.2 - Bony na innowacje
Zasady składania wniosków o dofinansowanie
1. Wniosek o dofinansowanie, należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem
Generatora Wniosków, udostępnionego na stronie internetowej PARP.
2. Formalne potwierdzenie złożenia wniosku o dofinansowanie musi nastąpić w ciągu 2 dni
roboczych od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie w Generatorze Wniosków.
W celu formalnego potwierdzenia złożenia wniosku o dofinansowanie, wnioskodawca jest
zobowiązany do załączenia w Generatorze Wniosków skanu oświadczenia.
3. Po załączeniu skanu oświadczenia o złożeniu wniosku w Generatorze Wniosków,
wnioskodawca przesyła oryginał oświadczenia do PARP na adres:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
z dopiskiem „dotyczy poddziałania 2.3.2 PO IR”,
albo za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP z wykorzystaniem
bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej
Celem poddziałania jest wsparcie MŚP w procesie uzyskania ochrony prawa własności
przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym, z wyłączeniem
zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski,
i jej realizacji.
Wsparcie max do 50% ukierunkowane jest na:
 działania związane z uzyskaniem ochrony własności przemysłowej i z możliwością wsparcia
na przygotowanie procesu komercjalizacji przedmiotów objętych zgłoszeniem, tj.: patentów,
praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe;
 działania związane z realizacją ochrony własności przemysłowej w związku z wszczęciem
i prowadzeniem postępowania w zakresie:
a) unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru
przemysłowego;
b) stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa
z rejestracji wzoru przemysłowego.
PARP – 16.05 do grudzień 2017 r.

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek
Celem poddziałania jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw poprzez umożliwienie im wdrożenia wyników prac B+R w
celu wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów (towarów
lub usług).
Typy projektów: wdrożenie przez przedsiębiorcę wyników prac B+R (zrealizowanych
samodzielnie bądź na zlecenie).
Max poziom dofinansowania: 35% do 70% zgodnie z możliwą do przyznania
intensywnością pomocy);
Nabór wniosków: PARP (www.parp.gov.pl) - 13 marzec do 26 kwietnia 2017 r.;

POIR – Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach.
Poddziałanie 3.2.2 - Kredyt na innowacje technologiczne
Na co można otrzymać dofinansowanie?
Wsparciem objęte są projekty polegające na wdrożeniu innowacji technologicznych –
własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych.
O dofinansowanie ubiegać się mogą projekty finansowane kredytem na innowacje
technologiczne. Kredyt na innowacje technologiczne przyznawany jest na zasadach komercyjnych
przez banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przy udziale własnym
kredytobiorcy min. 25%.
Dofinansowanie w formie dotacji – „premii technologicznej” otrzymuje się celem spłaty części
kredytu technologicznego. Dofinansowaniu podlegają wydatki kwalifikowalne przeznaczone na
inwestycję technologiczną oraz na zrealizowane przez podmioty zewnętrzne ekspertyzy, studia,
koncepcje i projekty związane z inwestycją.

Kredyt na innowacje technologiczne (poddziałanie 3.2.2)
Beneficjent - mikro, mały lub średni przedsiębiorca,
Maksymalny poziom dofinansowania (zgodnie z możliwą do przyznania intensywnością pomocymapą pomocy regionalnej ), średnie – 35%, mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych - 50 mln EUR
Maksymalna wysokość premii technologicznej to 6 mln zł.

Nabór wniosków – od 20 lutego do 29 marca 2017
Instytucja ogłaszająca konkurs – Bank Gospodarstwa Krajowego

Kredyt na innowacje technologiczne (poddziałanie 3.2.2)
Do wydatków kwalifikowanych zalicza się wydatki na:
1) zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup prawa użytkowania
wieczystego – która będzie używana wyłącznie do celów inwestycji technologicznej;
2) zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych;
3) zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków;
4) zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz
nieopatentowanej wiedzy technicznej;
5) pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli;
6) wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne,
niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej – do 50%.

Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych
Wsparcie zostanie skierowane w szczególności do przedsiębiorstw:
• prowadzących działalność eksportową, a produkty będące przedmiotem eksportu
cechuje wysoki stopień nasycenia wiedzą zgodnie z klasyfikacją technologii wg
EUROSTATU;
• prowadzących samodzielną działalność badawczo-rozwojową, lub wdrażających wyniki
przeprowadzonych samodzielnie, zleconych lub zakupionych prac badawczorozwojowych.
Przedsiębiorstwa mogą skorzystać z dofinansowania udziału w działaniach promocyjnych
określonych w programach promocji.

Wsparcie przedsiębiorców uczestniczących w branżowych programach promocji oraz
programach promocji o charakterze ogólnym.

Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych
Celem realizacji poddziałania jest udzielenie wsparcia przedsiębiorcom uczestniczącym w
branżowych programach promocji, w celu promowania polskich marek produktowych
(wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach
zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.
-

Biotechnologia i farmaceutyka;
Budowa i wykańczanie budowli;
Części samochodowe i lotnicze;
Sprzęt medyczny;
Maszyny i urządzenia;
Kosmetyki;
IT/ICT;
Moda polska;
Jachty i łodzie;
Meble;
Polskie specjalności żywnościowe;
Sektor usług prozdrowotnych.

Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych
Wsparcie będzie ukierunkowane przede wszystkim na branże o wysokim potencjale
konkurencyjnym i innowacyjnym oraz na wybrane priorytetowe rynki zagraniczne.

Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 1 000 000 zł
Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi: od 50% do 80%
Nabór wniosków – 10 luty 2017 – 13 marca 2017
Instytucja ogłaszająca konkurs – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych
Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania to m.in.:
• koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa w danych targach /wystawie,
• koszty podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach
gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek
określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w
państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju,
• koszty transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach
gospodarczych,
• koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do
katalogu targowego,
• koszty organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie,
• koszty reklamy w mediach targowych,
• koszty udziału w seminariach, kongresach i konferencjach,
• koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej,
• koszty informacyjno-promocyjne projektu.

Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko
2014-2020

Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Działanie 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych.
Poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii
z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucji
Wsparcie będzie obejmować budowę lub przebudowę jednostek wytwarzania energii
wykorzystujących energię wiatru (pow. 5 MW), biomasę (pow. 5 MW), biogaz (pow. 1 MW), wodę
(pow. 5 MW), energię promieniowania słonecznego (pow. 2 MW) i energię geotermalną (pow. 2
MW).

Typy projektów: budowa i przebudowa instalacji skutkująca zwiększeniem mocy zainstalowanej.
Beneficjenci: Przedsiębiorcy – wytwórcy energii z odnawialnych źródeł energii.
Nabór wniosków: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
– III kwartał 2017 r.

Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania
z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach .
Wsparcie skierowane jest do dużych przedsiębiorstw w zakresie zastosowania rozwiązań
przyczyniających się do optymalizacji gospodarowania energią oraz zwiększenia efektywności
energetycznej, w tym wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Wsparcie inwestycyjne dużych przedsiębiorstw będzie komplementarne z programami
regionalnymi, gdzie dofinansowanie ze środków UE będą mogły otrzymać MŚP.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (www.nfosigw.gov.pl)
Planowany nabór wniosków: marzec 2017 r.

Gdzie szukać informacji?
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – www.ncbir.pl
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – www.parp.gov.pl

Bank Gospodarstwa Krajowego – www.bgk.pl
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej –
www.nfosigw.gov.pl

Gdzie szukać informacji?

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie,
działa w ramach Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
zlokalizowany jest: Częstochowa, Aleja NMP 24, I klatka, lokal 1;
e-mail: lpiczestochowa@arr.czestochowa.pl;
telefony: 34/3605687; 34/3245075; fax: 34/3605747
Punkt jest czynny:
w poniedziałki w godzinach 7.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30
Wszystkie usługi są świadczone bezpłatnie

Dziękuję za uwagę
Sieć PIFE współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

