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Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego  

na lata 2007 – 2013

Działanie 1.3. Transfer technologii i innowacji
Katowice, 14 października 2011r.



Regionalny Program Operacyjny

Województwa Śląskiego

Alokacja:

RPO WSL

1 721,73 mln euro

Działanie 1.3 Transfer 

technologii i innowacji

74, 08 mln euro

296 238 553; 17%

150 000 000; 9%

110 420 000; 6%

53 274 150; 3%

180 678 600; 11%

312 802 445; 18%

435 084 806; 25%

82 480 000; 5%

57 759 000; 3%

43 000 000; 3%

Priorytet I. Badania i rozwój 
technologiczny, innowacje i 
przedsiębiorczość

Priorytet II. Społeczeństwo 
informacyjne

Priorytet III. Turystyka

Priorytet IV. Kultura

Priorytet V. Środowisko

Priorytet VI. Zrównoważony 
rozwój miast

Priorytet VII Transport

Priorytet VIII Infrastruktura 
edukacyjna

Priorytet IX Zdrowie i rekreacja



Działania/ poddziałania

1.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu     27,00 mln euro

1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego                                           17,00 mln euro

1.1.2 Promocja inwestycyjna                                                                 10,00 mln euro

1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP                                      155,16 mln euro

1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa 14,02 mln euro

1.2.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa                                                    33,15 mln euro

1.2.3 Innowacje w MSP                                                                          57,16 mln euro

1.2.4.  Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP                                                       50,82 mln euro

1.3 Transfer technologii i innowacji                                   74,08 mln euro

Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny 

(B+R), innowacje i przedsiębiorczość 



Cel priorytetu:

Wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki 
opartej na wiedzy

Cel działania: 

Transfer technologii i innowacyjności, który 
odbywać się będzie poprzez wzmocnienie potencjału 

parków technologicznych, jednostek naukowych 
świadczących usługi 

w zakresie transferu innowacji                                
i technologii, stymulowanie i rozwój powiązań 

sieciowych 
i kooperacyjnych pomiędzy instytucjami badawczo –

rozwojowymi i przedsiębiorcami oraz rozwój 
lokalnych 

i regionalnych klastrów

Działanie 1.3 Transfer technologii i innowacji



Jednostki samorządu terytorialnego

Szkoły wyższe

Jednostki naukowe

Jednostki naukowe reprezentujące sieci i konsorcja naukowe

Instytucje otoczenia biznesu

Organizacje pozarządowe

Porozumienia podmiotów wymienionych wyżej reprezentowane  
przez lidera

Podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie zgodne z 
zapisami Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym

Beneficjenci 1.3



1. Budowa, przebudowa i remont infrastruktury i/lub doposażenie w aparaturę

specjalistyczną parków przemysłowo-technologicznych, technologicznych oraz

centrów transferu technologii o znaczeniu lokalnym i regionalnym

świadczących usługi o charakterze specjalistycznym w zakresie innowacji i/lub

transferu technologii*.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu – poniżej 40 mln PLN

2. Budowa, przebudowa i remont infrastruktury i/lub doposażenie w aparaturę

specjalistyczną jednostek naukowych świadczących usługi dla gospodarki, w

tym wchodzących w skład CZT i CD nieposiadających osobowości prawnej.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu – poniżej 4 mln PLN

5. Dostosowywanie laboratoriów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm

zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP, ochrony środowiska.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu – poniżej 4 mln PLN

*Usługi specjalistyczne są rozumiane tutaj jako usługi w zakresie innowacji i transferu technologii zidentyfikowane w Regionalnej
Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003 – 2013 jako kluczowe dla rozwoju regionu tj. usługi w zakresie:
oprogramowania, multimediów, marketingu, audytu i usług księgowych, doradztwa prawnego, usług technicznych, wspólnych działań z
MSP na rzecz innowacji, tworzenia systemów wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk służących jako inspiracja dla innych,
rozwiązywania wspólnych problemów badawczych, tworzenia sieci podwykonawców.

Typy projektów w ramach 1.3 



3. Zakup usług doradczych w zakresie usprawnienia innowacji i/lub transferu

technologii, w tym związanych z tworzeniem i rozwojem sieci współpracy

pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym a przedsiębiorcami.

Maksymalna kwota wsparcia - 100 000 PLN

4. Tworzenie i rozwój sieci instytucji otoczenia biznesu o znaczeniu lokalnym i

regionalnym oraz ich współpracy z sieciami międzynarodowymi w zakresie

innowacji i/lub transferu technologii.

Maksymalna kwota wsparcia - 1 000 000 PLN

6. Tworzenie i rozwój klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym.

Maksymalna kwota wsparcia - 1 000 000 PLN

Typy projektów w ramach 1.3 c.d 
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Wsparcie projektów, które 
nie noszą znamion pomocy 
publicznej

85%

kosztów

kwalifikowalnych

Wsparcie projektów           
z pomocą publiczną

do wysokości 
określonej we 
właściwym 
rozporządzeniu 
MRR

Dofinansowanie w ramach 1.3



Harmonogram konkursów

na lata 2007-2013

1 konkurs

30.04.2010 r. – 02.08.2010 r.

alokacja: 20 mln Euro, tj. ok. 77,5 mln PLN

2 konkurs

10.06.2011 r. – 12.09.2011 r.

alokacja: 54,07 mln Euro, tj. 214,9 mln PLN



Podsumowanie 1 konkursu w ramach 1.3

Typ 

projektu

Ilość złożonych 

wniosków

Ilość wniosków 

po

pozytywnej 

ocenie formalnej

Ilość wniosków po

pozytywnej ocenie 

merytoryczno-

technicznej 

Ilość wniosków 

wybranych

do 

dofinansowania

1, 2, 5 12 wniosków

na kwotę

98 383 540,88 PLN

7 wniosków

na kwotę

47 718 511,96 PLN

6 wniosków

na kwotę

44 166 774,70 PLN

6 wniosków

na kwotę

44 166 774,70 PLN

3, 4, 6 9 wniosków

na kwotę

7 131 530,63 PLN

4 wnioski

na kwotę

2 613 333,60 PLN

1 wniosek

na kwotę

294 520,78 PLN

1 wniosek

na kwotę

294 520,78 PLN



Podsumowanie 2 konkursu w ramach 1.3

Typ 

projektu

Ilość złożonych 

wniosków

Ilość wniosków 

po

pozytywnej 

ocenie formalnej

Ilość wniosków po

pozytywnej ocenie 

merytoryczno-

technicznej  

Ilość wniosków 

wybranych

do 

dofinansowania

1, 2, 5 32 wnioski

na kwotę

202 570108,91 PLN

trwa ocena

do 50 dni 

roboczych + 

uzupełnienie do 

15 dni roboczych

do 45 dni roboczych planowane

rozstrzygnięcie 

do

30.03.2012 r.

3, 4, 6 18 wniosków

na kwotę

12 455 752,53 PLN

trwa ocena

do 50 dni 

roboczych + 

uzupełnienie do 

15 dni roboczych

do 45 dni roboczych planowane

rozstrzygnięcie 

do

30.03.2012 r.



Przykładowe projekty w ramach 1.3

- budowa laboratoriów specjalistycznych

- budowa i rozbudowa parków technologicznych, parków

przemysłowo-technologicznych

- budowa i rozbudowa Centrum Transferu Technologii

- tworzenie i rozwój klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym



Dziękuję za uwagę

Bożena Ginter

Urząd Marszałkowski

Wydział Rozwoju Regionalnego

40-037 Katowice, ul. Ligonia 46

tel. +48 32 77 40 329

fundusze@slaskie.pl

www.rpo.slaskie.pl


