
Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje 

i przedsiębiorczość 
 

Celem głównym priorytetu jest wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki opartej 

na wiedzy. 

 

W ramach Priorytetu I. wspierane będą działania w zakresie infrastruktury rozwoju 

gospodarczego, promocji inwestycyjnej oraz rozwoju mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw poprzez inwestycje bezpośrednie i doradztwo oraz transfer technologii i 

innowacji.  

 

W ramach infrastruktury rozwoju gospodarczego wspierane będą parki przemysłowe 

i technologiczne, kompleksowe uzbrojenia terenów inwestycyjnych, centra wsparcia 

przedsiębiorczości oraz instytucje otoczenia biznesu typu „one-stop-shop”. Wspierany 

będzie również rozwój instrumentów zewnętrznego finansowania przedsiębiorczości. 

 

Promocja inwestycyjna wiązać się będzie z organizacją lub udziałem w targach ofert 

inwestycyjnych i kampanii promujących tereny inwestycyjne, zarówno w kraju, jak i za 

granicą. 

 

W ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 wsparcie udzielane będzie 

mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom. Wsparcie inwestycji bezpośrednich i zakup 

usług doradczych będzie służyło osiągnięciu przez nie przewagi konkurencyjnej oraz 

przyczyni się do wzrostu zatrudnienia w tym sektorze. Odrębnie współfinansowane będzie 

doradztwo i inwestycje bezpośrednie w MŚP prowadzących działalność innowacyjną. Nie 

przewiduje się wsparcia dla dużych przedsiębiorstw. 

 

Transfer technologii i innowacji 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.  

 

Zgodnie z rozstrzygnięciami Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na 

lata 2003–2013 wspierane będą innowacje produktowe, procesowe i organizacyjne, 

a preferowane będą projekty zgodnie z listą kierunków rozwoju technologicznego do roku 

2020 przyjętą przez Komitet Sterujący Regionalnej Strategii Innowacji Województwa 

Śląskiego. Ponadto, preferowane będą przedsięwzięcia uwzględniające zastosowanie 

norm środowiskowych oraz projekty wprowadzające innowacyjne rozwiązania i 

technologie. 

 

  



 

Działanie 1.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu 

Poddziałanie 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego 

 

1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 

2007-2013 

2.  Numer i nazwa priorytetu I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), 

innowacje i przedsiębiorczość 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego priorytet 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego 

Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego 

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament 

Instytucji Certyfikującej 

8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

Wojewoda Śląski 

9.  Instytucja odpowiedzialna 

za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna 

za dokonywanie płatności 

na rzecz beneficjentów 

(jeśli dotyczy) 

Dla: 

- środków z EFRR płatności dokonywane są za 

pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego; 

- środków współfinansowania krajowego płatności 

dokonywane są przez Instytucję Zarządzajacą. 

 

11.  Numer i nazwa działania 1.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej 

regionu 

1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego 

12.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest wzrost wartości bezpośrednich 

inwestycji w regionie. 

 

Cel działania realizowany jest poprzez poddziałanie 1.1.1., 

którego celem jest wsparcie infrastruktury służącej 

rozwojowi gospodarczemu. Wspierane będą przede 

wszystkim parki przemysłowe i technologiczne, 

kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych, centra 

wsparcia przedsiębiorczości oraz instytucje typu „one-

stop-shop”, w tym również te świadczące usługi 

specjalistyczne. Stymulowany będzie rozwój sieci 

instytucji otoczenia biznesu oraz ich oferta, a także rozwój 

instrumentów zewnętrznego finansowania 

przedsiębiorczości. 

 

Uzasadnieniem podjętych działań jest podniesienie 

atrakcyjności inwestycyjnej regionu, które prowadzić 

będzie do zwiększenia nowoczesności gospodarki, 

transferu technologii i rozwoju kooperujących 

przedsiębiorstw. 

13.  Komplementarność z 1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-



innymi działaniami i 

priorytetami  

2013. 

Oś priorytetowa III: Jakość życia na obszarach 

wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. 

Oś priorytetowa IV: LEADER. 

2. Program „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa 

i przybrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-

2013”  

Oś Priorytetowa III: Środki służące wspólnemu 

interesowi. 

Oś Priorytetowa IV: Zrównoważony rozwój obszarów 

zależnych od rybactwa. 

3. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

Oś priorytetowa VII: Transport przyjazny środowisku. 

4. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka  

Oś priorytetowa III: Kapitał dla innowacji. 

Oś priorytetowa V: Dyfuzja innowacji. 

Oś priorytetowa VIII: Społeczeństwo informacyjne- 

zwiększenie innowacyjności gospodarki. 

5. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 

Republika Słowacka – Rzeczpospolita Polska 2007-

2013 oraz Program Operacyjny Współpracy 

Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita 

Polska 2007-2013. 

6. Komplementarność  w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-

2013. 

Priorytet II: Społeczeństwo informacyjne, działanie 2.1. 

Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, działanie 

2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych. 

Priorytet VI: Zrównoważony rozwój miast, działanie 

6.1. Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu, 

działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. 

14.  Przykładowe rodzaje 

projektów1  

 

1. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), 

przebudowa i remont parków przemysłowych 

i technologicznych wraz z kompleksowym uzbrojeniem 

terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą, 

z wyłączeniem infrastruktury służącej mieszkańcom2. 

2. Kompleksowe  uzbrojenie terenu przeznaczonego pod 

działalność gospodarczą, z wyłączeniem infrastruktury 

służącej mieszkańcom3. 

3. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), 

przebudowa i remont centrów wsparcia 

przedsiębiorczości. 

4. Budowa, przebudowa, remont i modernizacja 

infrastruktury instytucji otoczenia biznesu o znaczeniu 

lokalnym i  regionalnym. 

5. Rozwój oferty sieci instytucji otoczenia biznesu   

o znaczeniu lokalnym i regionalnym oraz ich 

współpracy z sieciami międzynarodowymi,  

w szczególności: 

- poprawa istniejącej oferty usługowej i tworzenie 

standardów świadczenia usług dla 

przedsiębiorstw –  w tym także wdrażanych we 

                                                 
1 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą. 
2 W ramach poddziałania wyłączone są tereny kwalifikujące się do dofinansowania w ramach działania 6.2. 
3 W ramach poddziałania wyłączone są tereny kwalifikujące się do dofinansowania w ramach działania 6.2. 



współpracy z partnerami zagranicznymi lub 

międzynarodowymi sieciami instytucji wspierania 

biznesu, poprawa istniejącej oferty usługowej dla 

przedsiębiorstw, 

- przygotowanie i wdrożenie pakietów nowych usług 

dla przedsiębiorców – w tym także realizowanych 

we współpracy z zagranicznymi instytucjami 

wspierania biznesu lub międzynarodowymi sieciami 

instytucji wspierania biznesu,  

- opracowanie koncepcji nowych sieci instytucji 

wspierania biznesu, zasad ich funkcjonowania, 

rodzajów świadczonych usług, określania grup 

docelowych, zarówno w kontekście tworzenia 

nowych sieci o zasięgu regionalnym lub lokalnym, 

jak i wyodrębniania się podsieci o charakterze 

regionalnym lub lokalnym z sieci o zasięgu 

ogólnopolskim czy międzynarodowym, 

- przygotowanie regionalnych lub lokalnych sieci 

instytucji otoczenia biznesu do członkostwa 

w międzynarodowych sieciach instytucji wspierania 

biznesu, w tym poprzez dostosowanie zakresu 

usług i ich standardów, 

- projekty dotyczące budowy i/lub rozwoju baz 

danych. 

6. Usługi doradcze dla instytucji zarządzających parkami 

przemysłowymi, technologicznymi oraz inkubatorami 

przedsiębiorczości (w tym przedsiębiorczości 

akademickiej). 

7. Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania 

przedsiębiorczości4. 

 

A. Projekty Kluczowe: 

1. Gospodarcza Brama Śląska – etap I: uruchomienie 

Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej. 

  

15.  

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

a Temat priorytetowy  05 – usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla 

przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw 

09 – inne działania mające na celu pobudzenie badań, 

innowacji i przedsiębiorczości w MŚP 

b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01 - pomoc bezzwrotna 

02 - Pomoc (pożyczka, dotacja na spłatę 

oprocentowania, gwarancje) 

d Typ obszaru  01 – obszar miejski 

02 – obszar górski 

05 – obszary wiejskie 

                                                 
4 Instrumenty zewnętrznego finansowania przedsiębiorczości są rozumiane w ramach RPO WSL jako 
ponadregionalne,  regionalne i lokalne fundusze poręczeniowe, mikropożyczkowe (udzielające pożyczek 
mikroprzedsiębiorcom do 120 tys. zł), pożyczkowe (udzielające pożyczek do 600 tys. zł). 



e Działalność 

gospodarcza  

15 – pośrednictwo finansowe 

16 – obsługa nieruchomości, wynajem i prowadzenie 

działalności gospodarczej 

17 – administracja publiczna 

20 – opieka społeczna, pozostałe usługi komunalne, 

społeczne i indywidualne 

22 – inne niewyszczególnione usługi 

00 – nie dotyczy 

f Lokalizacja PL 22 Śląskie 

16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Wszystkie wydatki w ramach projektu muszą być 

ponoszone zgodnie z ustawą Prawo zamówień 

publicznych.  

Wydatki powinny być udokumentowane fakturami 

wystawianymi przez wykonawców prac lub innymi 

równoważnymi dokumentami księgowymi. 

Za kwalifikowalne mogą być uznane wyłącznie wydatki 

niezbędne do realizacji projektu. 

W ramach poddziałania 1.1.1. do wydatków 

kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia 

projektu do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty 

zgodne z  zasadami określonymi w Rozporządzeniu nr 

1083/2006/WE,  Krajowych Wytycznych dot. 

kwalifikowania wydatków w ramach Funduszy 

Strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie 

programowania 2007-2013 oraz w Wytycznych w 

sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 

2007-2013 (załącznik nr 2 do Uszczegółowienia RPO 

WSL na lata 2007-2013). 

 

17.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

18.  

Beneficjenci 

a Typ beneficjentów 1. Jednostki samorządu terytorialnego, oraz związki 

i stowarzyszenia zawarte między nimi. 

2. Podmioty działające na zlecenie jednostek 

samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z 

ustawą Prawo zamówień publicznych. 

3. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji 

posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub 

związki i stowarzyszenia zawarte między nimi. 

4. Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość 

prawną. 

5. Instytucje otoczenia biznesu. 

6. Jednostki sektora finansów publicznych. 

7. Instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości 

posiadające osobowość prawną, które nie działają 

dla zysku lub przeznaczają zysk na cele statutowe. 

8. Podmioty zarządzające parkami przemysłowymi i 

technologicznymi. 

9. Regionalne i lokalne fundusze poręczeń 

kredytowych, fundusze mikropożyczkowe i 

pożyczkowe. 

10. Porozumienia podmiotów wymienionych w pkt 1-8, 

reprezentowane przez lidera. 

11. Podmioty działające w oparciu o umowę/ 

porozumienie zgodne z zapisami ustawy 

o partnerstwie publiczno – prywatnym. 



b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

Mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie 

 przedsiębiorstwa5 posiadające siedzibę na terenie 

województwa śląskiego lub prowadzące inwestycje na 

terenie województwa śląskiego w  przypadku projektów 

polegających na dokapitalizowaniu funduszy 

pożyczkowych i funduszy poręczeń kredytowych.  

19.  Tryb przeprowadzania naboru 

i oceny operacji/projektów 

  

a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

Ocena formalna – Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 

Ocena merytoryczna – Komisja Oceny Projektów  

Decyzja o dofinansowaniu – Instytucja Zarządzająca 

RPO WSL: Zarząd Województwa Śląskiego 

Tryb odwoławczy: 

protest  

 - IZ RPO WSL 

skarga 

-  wojewódzki sąd administracyjny  

skarga kasacyjna 

- Naczelny Sąd Administracyjny 

 

Projekty Kluczowe – dla typu projektu 1-6 

Procedura konkursowa – dla typu projektu 7 

b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

Zarząd Województwa Śląskiego  

Zarząd Województwa Śląskiego  

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 

72 082 227 EUR 

21.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 

58 750 000 EUR 

22.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

10 367 648 EUR 

23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

2 964 579 EUR 

24.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na poziomie 

projektu (%) 

Wsparcie dla projektów, które nie noszą znamion 

pomocy publicznej, jest możliwe do wysokości 85% 

kosztów kwalifikowalnych projektu. 

 

Wsparcie dla projektów, które noszą znamiona pomocy 

publicznej, jest możliwe do wysokości określonej we 

właściwym rozporządzeniu Ministra Rozwoju 

Regionalnego w sprawie pomocy publicznej.  

 

Minimalny udział środków UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 20%. 

25. Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

15% kosztów kwalifikowalnych inwestycji 

                                                 
5
 zdefiniowane zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 06.08.2008 r. 

uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu 
(ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. WE L 214 z 09.08.2008 r., str. 3). 



26. Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

W przypadku projektów polegających na 

dokapitalizowaniu funduszy pożyczkowych i 

funduszy poręczeniowych wsparcie, co do zasady, na 

poziomie przekazywania środków z RPO WSL do 

beneficjenta nie podlega pomocy publicznej. 

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej na 

poziomie udzielania pożyczki/poręczenia przedsiębiorcy, 

wsparcie będzie udzielane w oparciu o zasady określone 

w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 

15 czerwca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy przez 

fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w ramach 

regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 105 

poz. 874). 

 

W pozostałych typach projektów w przypadku 

wystąpienia pomocy publicznej wsparcie będzie 

udzielane w oparciu o zasady określone w odpowiednim 

rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego. 

27. Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, rozpoczęciem okresu 

kwalifikowalności jest 1 stycznia 2007 r. z wyłączeniem 

typu projektu 7, kiedy wydatkami kwalifikującymi się do 

objęcia wsparciem są wydatki poniesione przez 

Beneficjenta po złożeniu wniosku o dofinansowanie, za 

wyjątkiem kosztów poniesionych na przygotowanie 

projektu  zgodnie z pkt. 12 zał. nr 2 Wytyczne w sprawie 

kwalifikowalności wydatków do URPO WSL. 

W zakresie projektów, których wsparcie nosi znamiona 

pomocy publicznej, rozpoczęcie okresu kwalifikowalności 

wynikało będzie z zapisów właściwych rozporządzeń 

Ministra Rozwoju Regionalnego. 

28. Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

Nie dotyczy 

29. Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

Nie dotyczy 

30. Forma płatności Refundacja,  

Zaliczka, 

Przekazanie dotacji na utworzenie lub wniesienie 

wkładu do funduszy kapitału podwyższonego ryzyka, 

funduszy gwarancyjnych i funduszy pożyczkowych– 

zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju 

Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. (Dz.U. nr 

175, poz. 1232, z późn.zm.) w sprawie wydatków 

związanych z realizacją programów operacyjnych. 

Szczegółowe zasady przekazywania dofinansowania 

określa umowa o dofinansowanie/ decyzja o 

dofinansowaniu projektu. 

31. Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Nie dotyczy 

 

 

DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA 

 

W ramach jednego działania dopuszcza się realizację inwestycji polegających na łączeniu 



kilku typów projektów pod warunkiem, że dotyczą tej samej kategorii interwencji6. 

  

OBJAŚNIENIA POJĘĆ 

 

Infrastruktura rozwoju gospodarczego - infrastruktura terenów inwestycyjnych, 

infrastruktura instytucji wsparcia biznesu, w tym inkubatory przedsiębiorczości, centra 

przedsiębiorczości, centra usługowe oraz fundusze poręczeniowe, mikropożyczkowe 

i pożyczkowe. 

 

Infrastruktura techniczna - niezbędne instalacje umożliwiające prowadzenie 

działalności, a nie związane bezpośrednio z jej przedmiotem, w szczególności sieć wodna, 

kanalizacyjna, energetyczna, gazowa, telekomunikacyjna lub transportowa. 

 

One-stop-shop - instytucje typu one-stop-shop to miejsca, w których istnieje możliwość 

przedkładania/uzyskania przez podmioty wszelkich dokumentów i informacji w jednym 

miejscu, co wpłynie na oszczędność czasu, przyspieszy wszelkie procedury, uprości 

formalności oraz poprawi dostępność i wymianę informacji. 

 

Park przemysłowy – to zespół wyodrębnionych nieruchomości, w którego skład wchodzi 

co najmniej nieruchomość, na której znajduje się infrastruktura techniczna pozostała po 

restrukturyzowanym lub likwidowanym przedsiębiorcy, utworzony na podstawie umowy 

cywilnoprawnej, której jedną ze stron jest jednostka samorządu terytorialnego, 

stwarzający możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcom, 

w szczególności małym i średnim. 

 
Park technologiczny - to zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz z infrastrukturą 

techniczną, utworzony w celu dokonywania przepływu wiedzy i technologii pomiędzy 

jednostkami naukowymi w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 października 2004 r. 

o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz 

z 2005 r. Nr 85, poz. 727), a przedsiębiorcami, na którym oferowane są przedsiębiorcom, 

wykorzystującym nowe technologie, usługi w zakresie doradztwa w tworzeniu i rozwoju 

przedsiębiorstw, transferu technologii oraz przekształcania wyników badań naukowych 

i prac rozwojowych w innowacje technologiczne, a także stwarzający tym 

przedsiębiorcom możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez korzystanie 

z nieruchomości i infrastruktury technicznej na zasadach umownych.  

 

Centra wsparcia przedsiębiorczości - centra obsługi klienta, centra usług 

współdzielonych (centralne zarządzanie działaniami na rzecz wielu różnych 

użytkowników), centra specjalistycznych usług ICT, centra rozwoju oprogramowania, 

centra napraw high-tech. 

 

Instrumenty zewnętrznego finansowania - rozumiane w ramach RPO Województwa 

Śląskiego jako ponadregionalne, regionalne i lokalne fundusze poręczeniowe, 

mikropożyczkowe (udzielające pożyczek mikroprzedsiębiorcom  do 120 tys. zł), 

pożyczkowe (udzielające pożyczek do 600 tys. zł). 

 

Fundusz mikropożyczkowy — rozumiany jako wyodrębniony księgowo fundusz osoby 

prawnej, która nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe 

służące tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości przez udzielanie 

pożyczek mikroprzedsiębiorcom do 120 tys. zł. 

 

 

Fundusz pożyczkowy — rozumiany jako wyodrębniony księgowo fundusz osoby 

prawnej, która nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe 

                                                 
6 Kategorie interwencji dla poszczególnych typów projektów pokazuje załącznik nr 1 Szczegółowy budżet RPO 
WSL 



służące tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości przez udzielanie 

pożyczek mikroprzedsiębiorcom, małym lub średnim przedsiębiorcom do 600 tys. zł. 

 

Fundusz poręczeniowy — rozumiany jako wyodrębniony księgowo fundusz osoby 

prawnej, która nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe 

służące tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości przez udzielanie 

poręczeń mikroprzedsiębiorcom,  małym lub średnim przedsiębiorcom.  

 

Instytucje Otoczenia Biznesu - instytucje promocji przedsiębiorczości, inkubatory 

przedsiębiorczości, agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, samorząd gospodarczy, 

izby gospodarcze oraz wszelkie inne instytucje o charakterze doradczym z wyłączeniem 

instytucji koncentrujących swą działalność na finansowym wsparciu biznesu. IOB to 

instytucje typu non-profit, tj. nie działające dla zysku lub przeznaczające zysk na cele 

statutowe. 

 

Instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości – instytucje sieci Krajowego 

Systemu Usług dla MŚP (KSU) - dobrowolnie współpracujących ze sobą ośrodków 

wyspecjalizowanych, pozarządowych, niekomercyjnych organizacji, prowadzących 

działalność non profit, świadczących na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw usługi 

doradcze, szkoleniowe, informacyjne, finansowe i proinnowacyjne. 
 

  



Działanie 1.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu 

Poddziałanie 1.1.2. Promocja inwestycyjna 

 

1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego 2007-2013 

2.  Numer i nazwa priorytetu I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje 

i przedsiębiorczość 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego priorytet 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego 

Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego 

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament 

Instytucji Certyfikującej 

8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

Wojewoda Śląski 

9.  Instytucja odpowiedzialna 

za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna 

za dokonywanie płatności 

na rzecz beneficjentów 

(jeśli dotyczy) 

Dla: 

- środków z EFRR płatności dokonywane są za 

pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego; 

- środków współfinansowania krajowego płatności 

dokonywane są przez Instytucję Zarządzajacą. 

 

11.  Numer i nazwa działania 1.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej 

regionu 

1.1.2. Promocja inwestycyjna 

12.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest wzrost wartości bezpośrednich 

inwestycji w regionie. 

Cel działania realizowany jest poprzez poddziałanie 1.1.2., 

którego celem jest promocja inwestycyjna związana 

z organizacją lub udziałem w targach ofert inwestycyjnych 

i kampanii promujących tereny inwestycyjne, zarówno 

w kraju jak i za granicą. 

 

Uzasadnieniem podjętych działań jest chęć 

podniesienia rozpoznawalności oferty inwestycyjnej 

regionu. W dobie globalizacji i Jednolitego Rynku 

Europejskiego o atrakcyjności oferty inwestycyjnej 

niejednokrotnie decydują duże nakłady finansowe na 

promocję terenów inwestycyjnych. W ramach tego 

poddziałania wspierana będzie aktywność z zakresu 

promocji inwestycyjnej obszarów województwa. 

13.  Komplementarność z 

innymi działaniami i 

priorytetami  

1. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka  

Oś priorytetowa VI: Polska gospodarka na rynku 

międzynarodowym. 



14.  Przykładowe rodzaje 

projektów7
  

 

1. Organizacja lub udział w imprezach targowo – 

wystawienniczych. 

2. Kampanie promocyjne w kraju i za granicą. 

15.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy  09 – inne działania mające na celu pobudzenie badań, 

innowacji i przedsiębiorczości w MŚP  

 b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

Nie dotyczy 

 c Forma finansowania  01 - pomoc bezzwrotna 

 d Typ obszaru  01 – obszar miejski 

02 - obszar górski 

05 – obszary wiejskie 

 e Działalność 

gospodarcza  

17 – administracja publiczna 

22 – inne niewyszczególnione usługi 

00 – nie dotyczy 

 f Lokalizacja PL 22 Śląskie 

16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Wszystkie wydatki w ramach projektu muszą być 

ponoszone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.  

Wydatki powinny być udokumentowane fakturami 

wystawianymi przez wykonawców prac lub innymi 

równoważnymi dokumentami księgowymi. 

Za kwalifikowalne mogą być uznane wyłącznie wydatki 

niezbędne do realizacji projektu. 

W ramach działania 1.1.2. do wydatków kwalifikowalnych, 

wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, 

mogą zostać zaliczone koszty zgodne z  zasadami 

określonymi w Rozporządzeniu nr 1083/2006/WE,  

Krajowych Wytycznych dot. kwalifikowania wydatków 

w ramach Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności 

w  okresie programowania 2007-2013 oraz w Wytycznych 

w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 

2007-2013 (załącznik nr 2 do Uszczegółowienia RPO WSL 

na lata 2007-2013). 

 

17.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

18.  Beneficjenci 

 a Typ beneficjentów 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki 

i stowarzyszenia. 

2. Jednostki organizacyjne utworzone przez jednostki 

samorządu terytorialnego. 

3. Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu 

terytorialnego wybrane zgodnie z ustawą Prawo 

zamówień publicznych. 

4. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji 

posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich 

związki i stowarzyszenia. 

5. Instytucje otoczenia biznesu. 

6. Porozumienia podmiotów wymienionych w pkt 1-5, 

reprezentowane przez lidera. 

7. Podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie 

zgodne z zapisami ustawy o partnerstwie publiczno – 

prywatnym. 

 b Grupy docelowe Nie dotyczy 

                                                 
7 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą. 



(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

19.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

  

 a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

Ocena formalna – Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 

Ocena merytoryczna – Komisja Oceny Projektów  

Decyzja o dofinansowaniu – Instytucja Zarządzająca RPO 

WSL: Zarząd Województwa Śląskiego 

Tryb odwoławczy: 

protest  

 - IZ RPO WSL 

skarga 

-  wojewódzki sąd administracyjny  

skarga kasacyjna 

- Naczelny Sąd Administracyjny 

 

Procedura konkursowa 

 b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

Zarząd Województwa Śląskiego  

Zarząd Województwa Śląskiego 

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 

12 269 317 EUR 

21.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 

10 000 000 EUR  

22.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

1 764 707 EUR 

23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

504 610 EUR 

24.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

Wsparcie dla projektów, które nie noszą znamion pomocy 

publicznej, jest możliwe do wysokości 85% kosztów 

kwalifikowalnych projektu.  

 

Wsparcie dla projektów, które noszą znamiona pomocy 

publicznej, jest możliwe do wysokości określonej 

we właściwym rozporządzeniu Ministra Rozwoju 

Regionalnego w sprawie pomocy publicznej. 

Minimalny udział środków UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 20%. 

25.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

15% kosztów kwalifikowalnych inwestycji 

26.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

Szczegółowy zakres rzeczowy pomocy publicznej oraz 

zasady jej udzielania zostaną określone we właściwych 

Rozporządzeniach Ministra Rozwoju Regionalnego. 

27.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, rozpoczęciem okresu kwalifikowalności 

jest 1 stycznia 2007 r. 



 

W zakresie projektów, których wsparcie nosi znamiona 

pomocy publicznej, rozpoczęcie okresu kwalifikowalności 

wynikało będzie z zapisów właściwych rozporządzeń 

Ministra Rozwoju Regionalnego. 

28.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

Nie dotyczy 

29.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

Nie dotyczy 

30.  Forma płatności Refundacja, zaliczka 

 

31.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Nie dotyczy 

 

 

DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA 

 

W ramach jednego działania dopuszcza się realizację inwestycji polegających na łączeniu 

kilku typów projektów pod warunkiem, że dotyczą tej samej kategorii interwencji 8. 

 

 

OBJAŚNIENIA POJĘĆ 

 

Instytucje otoczenia biznesu - instytucje promocji przedsiębiorczości, inkubatory 

przedsiębiorczości, agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, samorząd gospodarczy, 

izby gospodarcze oraz wszelkie inne instytucje o charakterze doradczym z wyłączeniem 

instytucji koncentrujących swą działalność na finansowym wsparciu biznesu. IOB to 

instytucje typu non-profit, tj. nie działające dla zysku lub przeznaczające zysk na cele 

statutowe. 

 

Teren inwestycyjny –szeroko pojmowany teren związany z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, zarówno produkcyjnej jak i usługowej, z wyłączeniem zabudowy 

mieszkalnej. 

 

 

 

 

 

  

                                                 
8 Kategorie interwencji dla poszczególnych typów projektów pokazuje załącznik nr 1 Szczegółowy budżet RPO 
WSL 



Działanie 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP 

Poddziałanie 1.2.1. Mikroprzedsiębiorstwa 

 

1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 

na lata 2007-2013 

2.  Numer i nazwa priorytetu I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), 

innowacje i przedsiębiorczość 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego priorytet 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca PO / 

RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego 

Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego 

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

Wojewódzka jednostka organizacyjna pn. "Śląskie 

Centrum Przedsiębiorczości" 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament 

Instytucji Certyfikującej 

8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

Wojewoda Śląski 

9.  Instytucja odpowiedzialna za 

otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna za 

dokonywanie płatności na 

rzecz beneficjentów (jeśli 

dotyczy) 

Dla: 

- środków z EFRR płatności dokonywane są za 

pośrednictwem Banku Gospodartwa Krajowego; 

- środków współfinansowania krajowego płatności 

dokonywane są przez Instytucję Pośredniczącą II Stopnia 

- Śląskie Centrum Przedsiębiorczości. 

 

11.  Numer i nazwa działania 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP 

1.2.1. Mikroprzedsiębiorstwa 

12.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest wzrost konkurencyjności 

przedsiębiorstw. 

 

Cel działania realizowany jest poprzez poddziałanie 1.2.1., 

którego celem jest wsparcie mikroprzedsiębiorstw, służące 

osiągnięciu przez mikroprzedsiębiorstwa przewagi 

konkurencyjnej oraz wzrostowi zatrudnienia. 

W ramach poddziałania wspierane będą inwestycje 

bezpośrednie z zakresu rozbudowy i modernizacji 

mikroprzedsiębiorstw. Wspierany będzie również udział 

mikroprzedsiębiorstw w targach i wystawach 

międzynarodowych oraz misjach gospodarczych.  

Uzasadnieniem podjętych działań jest chęć 

wzmocnienia konkurencyjności polskiej gospodarki 

poprzez wzmocnienie jej innowacyjności, to jest rozwój 

produktów, przedsiębiorstw i nowych działalności. 

13.  Komplementarność z innymi 

działaniami i priorytetami  

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013. 

Oś priorytetowa I: Poprawa konkurencyjności sektora 

rolnego i leśnego 

Oś priorytetowa III: Jakość życia na obszarach 

wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. 



2. Program „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa 

i przybrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-

2013”. 

Oś priorytetowa II: Akwakultura, rybołówstwo 

śródlądowe, przetwórstwo i rynek rybny. 

3. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.  

Oś priorytetowa IV: Inwestycje w innowacyjne 

przedsięwzięcia 

Oś priorytetowa V: Dyfuzja innowacji. 

Oś priorytetowa VI: Polska gospodarka na rynku 

międzynarodowym. 

Oś priorytetowa VIII: Społeczeństwo informacyjne – 

zwiększanie innowacyjności gospodarki. 

4. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 

Republika Słowacka – Rzeczpospolita Polska 2007-

2013 oraz Program Operacyjny Współpracy 

Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita 

Polska na lata 2007-2013. 

5. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich. 

Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki. 

6. Komplementarność  w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-

2013. 

Priorytet III: Turystyka, działanie 3.1.1.: 

Infrastruktura zaplecza turystycznego / 

przedsiębiorstwa, działanie 3.2.1.: Infrastruktura 

okołoturystyczna / przedsiębiorstwa. 

Priorytet IX: Zdrowie i rekreacja, działanie 9.1: 

Infrastruktura lecznictwa zamkniętego, działanie 9.2: 

Infrastruktura lecznictwa otwartego. 

14.  Przykładowe rodzaje 

projektów9  

 

1. Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa prowadząca 

do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych 

produktów/usług. 

2. Działania modernizacyjne w przedsiębiorstwach 

prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub 

ulepszonych produktów/usług. 

3. Dokonywanie zasadniczych zmian procesu 

produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług. 

4. Dostosowywanie technologii i produktów do wymagań 

dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych 

i prawodawstwa w zakresie BHP, ochrony środowiska. 

5. Zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki 

elektronicznej (e-biznes) 10. 

6. Zastosowanie i wykorzystanie technologii 

informatycznych i komunikacyjnych (ICT) w procesach 

zarządzania przedsiębiorstwem11. 

7. Udział przedsiębiorców w targach i wystawach 

międzynarodowych oraz misjach gospodarczych 

związanych z targami i wystawami za granicą.  

15.  
Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

a Temat priorytetowy  08 – inne inwestycje w przedsiębiorstwa 

                                                 
9 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą. 
10 W przypadku realizacji projektu przez mikroprzedsiębiorstwo działające w okresie krótszym od 12 miesięcy 
maksymalna wartość projektu musi być mniejsza niż 20.000 PLN (zgodnie z zapisami linii demarkacyjnej 
pomiędzy RPO,  a Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka). 
11 Na poziomie regionalnym i lokalnym. 



b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01 - pomoc bezzwrotna 

d Typ obszaru  01 – obszar miejski 

02 - obszar górski 

05 – obszary wiejskie 

e Działalność 

gospodarcza  

01 – rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 

03 – produkcja produktów żywnościowych i napojów 

04 – wytwarzanie tekstyliów i wyrobów włókienniczych 

05 – wytwarzanie urządzeń transportowych 

06 – nieokreślony przemysł wytwórczy 

08 – wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, gazu i 

ciepła 

09 – pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody 

10 – poczta i telekomunikacja 

11 – transport 

12 – budownictwo 

13 – handel hurtowy i detaliczny 

14 – hotele i restauracje 

15 – pośrednictwo finansowe 

16 – obsługa nieruchomości, wynajem i prowadzenie 

działalności gospodarczej 

18 – edukacja 

19 – działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego 

20 – opieka społeczna, pozostałe usługi komunalne, 

społeczne i indywidualne 

21 – działalność związana ze środowiskiem naturalnym 

22 – inne niewyszczególnione usługi 

00 – nie dotyczy 

f Lokalizacja PL 22 Śląskie 

16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Wszystkie wydatki w ramach projektu muszą być 

ponoszone zgodnie z ustawą Prawo zamówień 

publicznych.  

Wydatki powinny być udokumentowane fakturami 

wystawianymi przez wykonawców prac lub innymi 

równoważnymi dokumentami księgowymi. 

Za kwalifikowalne mogą być uznane wyłącznie wydatki 

niezbędne do realizacji projektu. 

W ramach poddziałania 1.2.1. do wydatków 

kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia 

projektu do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty 

zgodne z  zasadami określonymi w Rozporządzeniu nr 

1083/2006/WE,  Krajowych Wytycznych dot. 

kwalifikowania wydatków w ramach Funduszy 

Strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie 

programowania 2007-2013 oraz w Wytycznych w sprawie 

kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 2007-

2013 (załącznik nr 2 do Uszczegółowienia RPO WSL na 

lata 2007-2013). 

17.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

18.  Beneficjenci 



a Typ beneficjentów  Mikroprzedsiębiorstwa12. 

 

b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

Nie dotyczy 

19.  Tryb przeprowadzania naboru 

i oceny operacji/projektów 

  

a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

Ocena formalna – IP2 RPO WSL 

Ocena merytoryczna – Komisja Oceny Projektów  

Decyzja o dofinansowaniu – Instytucja Zarządzająca RPO 

WSL: Zarząd Województwa Śląskiego 

Tryb odwoławczy: 

protest  

 - IZ RPO WSL 

skarga 

-  Wojewódzki Sąd Administracyjny  

skarga kasacyjna 

- Naczelny Sąd Administracyjny 

Typ projektu 1-6: 

Procedura konkursowa (zamknięta) 

Typ projektu 7: 

Procedura konkursowa (otwarta) 

b Tryb oceny wniosków 

o dofinansowanie  

Zarząd Województwa Śląskiego  

IP2 RPO WSL – Śląskie Centrum Przedsiębiorczości na 

podstawie upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego 

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 

32 010 000  EUR 

21.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 

14 025 000  EUR 

22.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

  2 475 000  EUR 

23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

15 510 000  EUR 

24.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na poziomie 

projektu (%) 

Wsparcie projektów realizowanych przez 

mikroprzedsiębiorstwa wynosi maksymalnie 60% kosztów 

kwalifikowalnych inwestycji (z wyłączeniem projektów 

dotyczących działalności gospodarczej w sektorze 

transportu, które mogą być  dofinansowane do wysokości 

40% kosztów kwalifikowanych inwestycji). 

Dofinansowanie  z  RPO WSL składa się w 85% ze środków 

pochodzących  z  EFRR oraz w 15% ze środków Budżetu 

Państwa.  

25.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

40% kosztów kwalifikowalnych inwestycji 

                                                 
12 Zgodnie z definicją zawartą w Załączniku nr I do ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 800/2008 z dnia 6 
sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 
Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych). 



dotyczy) 

26.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

Szczegółowy zakres rzeczowy pomocy publicznej oraz 

zasady jej udzielania został określony we właściwych 

Rozporządzeniach Ministra Rozwoju Regionalnego: 

- z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania 

regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych 

programów operacyjnych (Dz. U. 2007 nr 193 poz. 1399 z 

późn. zm.), 

- z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania 

pomocy de minimis w ramach regionalnych programów 

operacyjnych (Dz.U. nr 185 poz. 1316 i 1317). 

27.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

Rozpoczęcie okresu kwalifikowalności wynika z zapisów  

§ 12  Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 

dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielenia 

regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych 

programów operacyjnych (Dz. U. 2007 nr 193 poz. 1399 z 

późn. zm.). 

Wydatki związane z projektami dotyczącymi udziału 

przedsiębiorców w targach i wystawach 

międzynarodowych oraz misjach gospodarczych 

związanych z targami i wystawami za granicą, są 

kwalifikowalne dzień po złożeniu wniosku o 

dofinansowanie, za wyjątkiem płatności zaliczkowych 

wymaganych przez organizatora imprezy za rezerwację 

powierzchni wystawienniczej, dla których rozpoczęciem 

okresu kwalifikowalności jest 1 stycznia 2007 r.13 

28.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

Zgodnie z zapisami dokumentu „Linia demarkacyjna” 

29.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

Maksymalna kwota wsparcia: 

Typ projektu 1-6: 

200 000 PLN  

Typ projektu 7: 

50 000 PLN na projekty związane z udziałem 

przedsiębiorców w targach i wystawach 

międzynarodowych  

20 000 PLN na projekty związane z udziałem w misjach 

gospodarczych związanych z targami i wystawami za 

granicą 

30.  Forma płatności Refundacja 

31.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Nie dotyczy 

DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA 

W ramach jednego działania dopuszcza się realizację inwestycji polegających na łączeniu 

kilku typów projektów (za wyjątkiem projektów dotyczących udziału przedsiębiorców  

w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych 

z targami i wystawami za granicą – typ projektu nr 7) pod warunkiem, że dotyczą tej 

samej kategorii interwencji 14. 

W RPO WSL na lata 2007-2013 nie przewiduje się inicjowania działalności gospodarczej 

(dotacji na rozpoczęcie), możliwe jest natomiast przygotowanie instrumentów wsparcia 

dla już istniejących przedsiębiorstw, na inwestycje służące rozwojowi, ale nie bieżącemu 

utrzymaniu działalności. W RPO WSL na lata 2007-2013 wsparcie przewidziane jest dla 

                                                 
13

 Wniosek o dofinansowanie należy złożyć najpóźniej 90 dni kalendarzowych przed oficjalną datą rozpoczęcia 

targów i wystaw 
14 Kategorie interwencji dla poszczególnych typów projektów pokazuje załącznik nr 1 Szczegółowy budżet RPO 
WSL 



już istniejących start-upów, firm na wczesnym etapie rozwoju - dotacje na rozwój. 

 

Wsparcie udziału przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz 

misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą objęte będzie 

zasadami pomocy de minimis. 

 

Mikroprzedsiębiorstwa ubiegające się o wsparcie w RPO WSL muszą prowadzić 

działalność i mieć siedzibę na terytorium RP oraz realizować projekt na terenie 

Województwa Śląskiego. 

Obowiązek realizacji projektu na terenie Województwa Śląskiego nie dotyczy typu 

projektu nr 7, natomiast mikroprzedsiębiorstwa ubiegające się o wsparcie w ramach tego 

typu projektu muszą mieć siedzibę na terenie Województwa Śląskiego.  

 

Wsparcie będzie udzielane zgodnie z zapisami Rozporządzeń Ministra Rozwoju 

Regionalnego: 

- z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej 

w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. 2007 nr 193 poz. 1399 z późn. 

zm.), 

 

- z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 

regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. nr 185 poz. 1316 i 1317). 

 

Wsparcie nie będzie udzielane w zakresie działalności gospodarczej związanej z: 

 produkcją pierwotną produktów rolnych ,o której mowa w art. 1 ust.3 lit.b 

rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008, 

 przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych w przypadkach  

wskazanych w art. 1 ust. 3 lit. C rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008, 

 wytwarzaniem i obrotem produktami mającymi imitować lub zastępować mleko 

i przetwory mleczne, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji 

(EWG) nr 1898/87 z dnia 2 lipca 1987r. w sprawie ochrony oznaczeń stosowanych 

w obrocie mleka i przetworami mlecznymi (Dz. Urz. WE L 182 z 3.07.1987, str. 

36; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 7, str. 247, z późn. zm.). 

 

Wsparcie nie będzie udzielane dla działalności prowadzonej w sektorach rybołówstwa i 

akwakultury, hutnictwa żelaza i stali, górnictwa węgla, budownictwa okrętowego oraz 

włókien syntetycznych; na działalność związaną z wywozem do krajów trzecich lub 

państw członkowskich Unii Europejskiej, czyli pomocy związanej bezpośrednio z ilością 

wywożonych produktów, z tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub z 

innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej; 

działalności uzależnionej od wykorzystywania towarów produkcji krajowej 

uprzywilejowanych względem towarów przywożonych. 

 

W Priorytecie I. poddziałanie 1.2.1., wsparcie uzyskają projekty realizowane m.in. przez 

Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, posiadające mniejszy niż 50% udział 

przychodów pochodzących z usług świadczonych w ramach kontraktu z NFZ.  

Projekty służące podnoszeniu jakości usług medycznych oraz dostosowaniu obiektów do 

wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r., 

realizowane m.in. przez NZOZy, których więcej niż 50% przychodów pochodzi z usług 

świadczonych w ramach kontraktu z NFZ, kwalifikują się do dofinansowania w ramach 

Priorytetu IX. Zdrowie i rekreacja. 

Ponadto, wsparcie uzyskają projekty realizowane m.in. przez Niepubliczne Zakłady Opieki 

Zdrowotnej, które nie zostały przewidziane w katalogu projektów możliwych do realizacji 

w Priorytecie IX. Zdrowie i rekreacja (bez względu na wielkość osiąganych przychodów  

z usług świadczonych w ramach kontraktu z NFZ). 

 

Projekty związane bezpośrednio z inwestycjami w infrastrukturę turystyczną                            

i okołoturystyczną, są wspierane w ramach Priorytetu III. Turystyka. 



 

W ramach poddziałania 1.2.1. wsparcie będzie udzielane zgodnie z zapisami Linii 

demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki 

Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej (zawierającej kryteria zapobiegające podwójnemu 

finansowaniu).  

W RPO WSL wsparcie będzie udzielane dla mikroprzedsiębiorstw: 

 poza obszarami wiejskimi zdefiniowanymi w Programie Rozwoju Obszarów 

Wiejskich – bez minimalnej wielkości wsparcia, każda działalność, 

 na obszarach wiejskich zdefiniowanych w PROW 2007-2013, w zakresie 

działalności wykraczającym poza zakres PKD  w Rozporządzeniu Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi – bez minimalnej wielkości wsparcia. 

 na obszarach wiejskich, zdefiniowanych w PROW 2007-2013, dla projektów o 

wartości (kwocie) dofinansowania powyżej 300 tys. PLN. 

 

 

OBJAŚNIENIA POJĘĆ 

 

e-Biznes – jest formą prowadzenia działalności gospodarczej przy wykorzystaniu 

technologii informacyjnych, w szczególności za pomocą Internetu. Pojęcie e-biznesu 

obejmuje oprócz wymiany informacji między twórcami, dystrybutorami i odbiorcami 

produktów i usług, także zawieranie kontraktów, przesyłanie różnego rodzaju 

dokumentów, pozyskiwanie nowych kontaktów itp. E-Biznes może umożliwiać realizację 

czynności on-line między innymi w zakresie od sprzedaży po współpracę z partnerami.  

 

Technologie gospodarki elektronicznej – to na przykład sieci komputerowe, sieci 

VAN, Internet, intranet, extranet, systemy pracy grupowej i przepływów pracy. 

 

Sektor transportu – podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie 

przewozu osób lub rzeczy pojazdami samochodowymi, za które uważa się również 

zespoły pojazdów składające się z pojazdu samochodowego i przyczepy lub naczepy. Do 

transportu drogowego nie zalicza się niezarobkowego przewozu drogowego (przewóz na 

potrzeby własne), przez który należy rozumieć każdy przejazd pojazdu po drogach 

publicznych z pasażerami lub bez, załadowanego lub bez ładunku, przeznaczonego do 

nieodpłatnego przewozu drogowego osób lub rzeczy, wykonywany przez przedsiębiorcę 

pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej, spełniający 

łącznie następujące warunki: 

 pojazdy samochodowe używane do przewozu są prowadzone przez przedsiębiorcę 

lub jego pracowników, 

 przedsiębiorca legitymuje się tytułem prawnym do dysponowania pojazdami 

samochodowymi, 

 w przypadku pojazdu załadowanego – rzeczy przewożone są własnością 

przedsiębiorcy lub zostały przez niego sprzedane, kupione wynajęte, 

wydzierżawione, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub naprawione albo 

celem przejazdu jest przewóz osób lub rzeczy z przedsiębiorstwa do 

przedsiębiorstwa na jego własne potrzeby, a także przewóz pracowników i ich 

rodzin,  

 nie jest przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie 

usług turystycznych. 

 

Pomoc de minimis - wielkość pomocy ze strony państwa, która nie wymaga jej 

wcześniejszego notyfikowania do Komisji Europejskiej. Pułap pomocy de minimis wynosi 

200 000 EUR w dowolnie ustalonym okresie 3 lat budżetowych, dla przedsiębiorstw z 

sektora transportowego, pułap pomocy wynosi 100 000 EUR. 

Zasady udzielania pomocy de minimis reguluje rozporządzenie Ministra Rozwoju 

Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w 

ramach regionalnych programów operacyjnych.  

 



„Start – up” - nowe przedsiębiorstwo, firma we wczesnym etapie rozwoju. 

 

Mikroprzedsiębiorstwo - w kategorii MŚP definiuje się jako przedsiębiorstwo 

zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans 

roczny nie przekracza 2 milionów EUR (pełną definicję zawiera Załącznik I do 

ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 

Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).  

Zgodnie z Załącznikiem I do ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 800/2008 z dnia 6 

sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w 

zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń 

blokowych), w celu obliczenia danych stosowanych dla określenia progu zatrudnienia i 

pułapu finansowego, który pozwoli na określenie statusu przedsiębiorstwa, brane są pod 

uwagę dane odnoszące się do ostatniego zatwierdzonego okresu obrachunkowego i są 

obliczone na podstawie rocznej, od dnia zamknięcia rozliczenia.  
W przypadku, gdy na ostatni dzień bilansu przedsiębiorstwo przekracza lub spada poniżej 

progu zatrudnienia lub pułapu finansowego określonego dla mikro, małego i średniego 

przedsiębiorstwa, uzyskanie lub utrata danego statusu przedsiębiorstwa następuje tylko 

wówczas gdy zjawisko to powtórzy się w ciągu dwóch kolejnych lat. 
W przypadku nowoutworzonych przedsiębiorstw (których księgi finansowe jeszcze nie 

zastałych zatwierdzone) dane, które mają zastosowanie, pochodzą z oceny dokonanej 

w trakcie roku finansowego. 

 

Misja gospodarcza – wyjazd przedsiębiorcy na rozmowy handlowe związany ze 

zwiedzaniem targów lub wystaw organizowanych za granicą. 

 

Udział w targach i wystawach – uczestnictwo przedsiębiorcy jako wystawcy 

w międzynarodowych targach i wystawach organizowanych za granicą.  



Działanie 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP 

Poddziałanie 1.2.2. Małe i Średnie Przedsiębiorstwa 

 

1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 

na lata 2007-2013 

2.  Numer i nazwa priorytetu I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), 

innowacje i przedsiębiorczość 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego priorytet 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca PO / 

RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego 

Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego 

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

Wojewódzka jednostka organizacyjna pn. "Śląskie 

Centrum Przedsiębiorczości" 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament 

Instytucji Certyfikującej 

8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

Wojewoda Śląski 

9.  Instytucja odpowiedzialna za 

otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna za 

dokonywanie płatności na 

rzecz beneficjentów (jeśli 

dotyczy) 

Dla: 

- środków z EFRR płatności dokonywane są za 

pośrednictwem Banku Gospodartwa Krajowego; 

- środków współfinansowania krajowego płatności 

dokonywane są przez Instytucję Pośredniczącą II Stopnia 

- Śląskie Centrum Przedsiębiorczości. 

11.  Numer i nazwa działania 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP 

1.2.2. Małe i Średnie Przedsiębiorstwa 

12.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest wzrost konkurencyjności 

przedsiębiorstw. 

 

Cel działania realizowany jest poprzez poddziałanie 1.2.2, 

którego celem jest wsparcie sektora małych i średnich 

przedsiębiorstw, służące osiągnięciu przez MŚP przewagi 

konkurencyjnej oraz wzrostowi zatrudnienia. 

W ramach poddziałania wspierane będą inwestycje 

bezpośrednie z zakresu rozbudowy i modernizacji małych    

i średnich przedsiębiorstw oraz zakup usług doradczych. 

Wspierany będzie również udział MŚP w targach 

i wystawach międzynarodowych oraz misjach 

gospodarczych.  

Uzasadnieniem podjętych działań jest chęć 

wzmocnienia konkurencyjności polskiej gospodarki 

poprzez wzmocnienie jej innowacyjności, to jest rozwój 

produktów, przedsiębiorstw i nowych działalności. 

Aktywność w zakresie rozbudowy i modernizacji małych 

i średnich przedsiębiorstw oraz usługi doradcze dla tego 

sektora stwarzają możliwość przyspieszenia procesów 

restrukturyzacji tradycyjnych działów gospodarki oraz 

przyczyniają się do dywersyfikacji prowadzonej 

działalności gospodarczej.  



13.  Komplementarność z innymi 

działaniami i priorytetami  

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013. 

Oś priorytetowa I: Poprawa konkurencyjności sektora 

rolnego i leśnego. Oś priorytetowa III: Jakość życia na 

obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki 

wiejskiej. 

2. Program „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa 

i przybrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-

2013”.  

Oś priorytetowa II: Akwakultura, rybołówstwo 

śródlądowe, przetwórstwo i rynek rybny. 

3. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.  

Oś priorytetowa IV: Inwestycje w innowacyjne 

przedsięwzięcia. 

Oś priorytetowa V: Dyfuzja innowacji. 

Oś priorytetowa VI: Polska gospodarka na rynku 

międzynarodowym. 

Oś priorytetowa VIII: Społeczeństwo informacyjne – 

zwiększanie innowacyjności gospodarki. 

4. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 

Republika Słowacka – Rzeczpospolita Polska 2007-

2013 oraz Program Operacyjny Współpracy 

Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita 

Polska na lata 2007-2013. 

5. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich. 

Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki. 

6. Komplementarność  w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-

2013. 

Priorytet III: Turystyka, działanie 3.1.1: Infrastruktura 

zaplecza turystycznego / przedsiębiorstwa, działanie 

3.2.1: Infrastruktura okołoturystyczna / 

przedsiębiorstwa. 

Priorytet IX: Zdrowie i rekreacja, działanie 9.1: 

Infrastruktura lecznictwa zamkniętego, działanie 9.2: 

Infrastruktura lecznictwa otwartego. 

14.  Przykładowe rodzaje 

projektów15  

 

1. Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa prowadząca 

do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych 

produktów/usług. 

2. Działania modernizacyjne w przedsiębiorstwach 

prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub 

ulepszonych produktów/usług. 

3. Dokonywanie zasadniczych zmian procesu 

produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług. 

4. Działania inwestycyjne związane z rozpoczęciem lub 

rozwojem działalności eksportowej. 

5.  Dostosowywanie technologii i produktów do wymagań 

dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm  

zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP, 

ochrony środowiska. 

6. Zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki 

elektronicznej (e-biznes)16. 

                                                 
15 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą. 
25 W przypadku realizacji projektu przez małe przedsiębiorstwa działające w okresie krótszym od 12 miesięcy 
maksymalna wartość projektu musi być mniejsza niż 20.000 PLN (zgodnie z zapisami linii demarkacyjnej 
pomiędzy RPO,  a Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka). 



7. Zastosowanie i wykorzystanie technologii 

informatycznych i komunikacyjnych (ICT) w procesach 

zarządzania przedsiębiorstwem17. 

8. Udział przedsiębiorców w targach i wystawach 

międzynarodowych oraz misjach gospodarczych 

związanych z targami i wystawami za granicą. 

9. Usługi doradcze w zakresie projektowania, wdrażania 

i doskonalenia: nowego produktu lub usługi, planów 

marketingowych, strategii rozwoju firmy, systemów 

zarządzania jakością i innych wspomagających 

zarządzanie, zarządzania środowiskiem, BHP oraz w 

zakresie certyfikacji wyrobów, usług, surowców, 

maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno – pomiarowej. 

10. Usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania 

działalności eksportowej. 

11.  Usługi doradcze w zakresie zastosowania 

i wykorzystania technologii informatycznych 

w przedsiębiorstwie. 

12. Usługi doradcze dotyczące połączeń dokonujących się 

pomiędzy małymi i średnimi przedsiębiorstwami. 

15.  

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

a Temat priorytetowy  05 – usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla 

przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw 

08 – inne inwestycje w przedsiębiorstwa 

b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

Nie dotyczy 

c Forma 

finansowania  

01 - pomoc bezzwrotna 

d Typ obszaru  01 – obszar miejski 

02 - obszar górski 

05 – obszary wiejskie 

e Działalność 

gospodarcza  

01 – rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 

03 – produkcja produktów żywnościowych i napojów 

04 – wytwarzanie tekstyliów i wyrobów włókienniczych 

05 – wytwarzanie urządzeń transportowych 

06 – nieokreślony przemysł wytwórczy 

08 – wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, gazu 

i ciepła 

09 – pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody 

10 – poczta i telekomunikacja 

11 – transport 

12 – budownictwo 

13 – handel hurtowy i detaliczny 

14 – hotele i restauracje 

15 – pośrednictwo finansowe 

16 – obsługa nieruchomości, wynajem i prowadzenie 

działalności gospodarczej 

18 – edukacja 

19 – działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego 

20 – opieka społeczna, pozostałe usługi komunalne, 

społeczne i indywidualne 

21 – działalność związana ze środowiskiem naturalnym 

22 – inne niewyszczególnione usługi 

00 – nie dotyczy 

                                                 
17 Na poziomie regionalnym i lokalnym. 
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16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Wszystkie wydatki w ramach projektu muszą być 

ponoszone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.  

Wydatki powinny być udokumentowane fakturami 

wystawianymi przez wykonawców prac lub innymi 

równoważnymi dokumentami księgowymi. 

Za kwalifikowalne mogą być uznane wyłącznie wydatki 

niezbędne do realizacji projektu. 

W ramach poddziałania 1.2.2. do wydatków 

kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia 

projektu do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty 

zgodne z  zasadami określonymi w Rozporządzeniu nr 

1083/2006/WE,  Krajowych Wytycznych dot. 

kwalifikowania wydatków w ramach Funduszy 

Strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie 

programowania 2007-2013 oraz w Wytycznych w sprawie 

kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 2007-

2013 (załącznik nr 2 do Uszczegółowienia RPO WSL na 

lata 2007-2013). 

17.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

18.  

Beneficjenci 

a Typ beneficjentów 1. Małe i średnie przedsiębiorstwa18. 

 

b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

Nie dotyczy 

19.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

  

a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

Ocena formalna – IP2 RPO WSL 

Ocena merytoryczna – Komisja Oceny Projektów  

Decyzja o dofinansowaniu – Instytucja Zarządzająca RPO 

WSL: Zarząd Województwa Śląskiego 

Tryb odwoławczy: 

protest  

 - IZ RPO WSL 

skarga 

-  Wojewódzki Sąd Administracyjny  

skarga kasacyjna 

- Naczelny Sąd Administracyjny 

 

Typ projektu 1-7, 9-12: 

Procedura konkursowa (zamknięta) 

Typ projektu 8: 

Procedura konkursowa (otwarta) 

b Tryb oceny Zarząd Województwa Śląskiego  

                                                 
18 

Zgodnie z definicją zawartą w Załączniku I do ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 800/2008 z dnia 6 
sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 
Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych). 



wniosków o 

dofinansowanie  

IP2 – Śląskie Centrum Przedsiębiorczości na podstawie 

upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego 

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 

75 660 000  EUR 

21.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 

33 150 000  EUR  

22.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

5 850 000  EUR 

23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

36 660 000  EUR 

24.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na poziomie 

projektu (%) 

Wsparcie projektów realizowanych przez małe 

przedsiębiorstwa wynosi maksymalnie 60% kosztów 

kwalifikowalnych inwestycji, natomiast przez średnie 

przedsiębiorstwa maksymalnie 50% kosztów 

kwalifikowalnych inwestycji (z wyłączeniem projektów 

dotyczących działalności gospodarczej w sektorze 

transportu, które mogą być  dofinansowane do wysokości 

40% kosztów kwalifikowalnych inwestycji). 

Wsparcie projektów doradczych wynosi maksymalnie 50% 

kosztów kwalifikowalnych. 
Dofinansowanie  z  RPO WSL składa się w 85% ze środków 

pochodzących  z  EFRR oraz w 15% ze środków Budżetu 

Państwa.  

25.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

40% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. 

26.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

Szczegółowy zakres rzeczowy pomocy publicznej oraz 

zasady jej udzielania został określony we właściwych 

Rozporządzeniach Ministra Rozwoju Regionalnego: 

- z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania 

regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych 

programów operacyjnych (Dz. U. 2007 nr 193 poz. 1399 z 

późn. zm.), 

- z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania 

pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorców oraz 

małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych 

programów operacyjnych (Dz. U. 2007 nr 193 poz. 1398 z 

późn. zm.), 

- z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania 

pomocy de minimis w ramach regionalnych programów 

operacyjnych (Dz.U. nr 185 poz. 1316 i 1317). 

27.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

Rozpoczęcie okresu kwalifikowalności wynika z zapisów  § 

12 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 

11 października 2007 r. w sprawie udzielenia regionalnej 

pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów 

operacyjnych (Dz. U. 2007 nr 193 poz. 1399 z późn. zm.), 

za wyjątkiem projektów związanych z udziałem 

przedsiębiorców w targach i wystawach 

międzynarodowych oraz misjach gospodarczych 

związanych z targami i wystawami za granicą, dla których 

rozpoczęcie okresu kwalifikowalności wynika z zapisów 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 

października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de 

minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych 



(Dz.U. nr 185 poz. 1316 i 1317). 

Wydatki związane z projektami dotyczącymi udziału 

przedsiębiorców w targach i wystawach 

międzynarodowych oraz misjach gospodarczych 

związanych z targami i wystawami za granicą, są 

kwalifikowalne dzień po złożeniu wniosku o 

dofinansowanie, za wyjątkiem płatności zaliczkowych 

wymaganych przez organizatora imprezy za rezerwację 

powierzchni wystawienniczej, dla których rozpoczęciem 

okresu kwalifikowalności jest 1 stycznia 2007 r.19 

28.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

Zgodnie z zapisami dokumentu „Linia demarkacyjna” 

29.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

Maksymalna kwota wsparcia: 

Typ projektu 1-7: 

750 000 PLN  

Typ projektu 8: 

50 000 PLN na projekty związane z udziałem 

przedsiębiorców w targach i wystawach 

międzynarodowych  

20 000 PLN na projekty związane z udziałem w misjach 

gospodarczych związanych z targami i wystawami za 

granicą  

Typ projektu 9-12: 

100 000 PLN 

30.  Forma płatności Refundacja 

31.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Nie dotyczy 

DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA 

W ramach jednego działania dopuszcza się realizację inwestycji polegających na łączeniu 

kilku typów projektów (za wyjątkiem projektów dotyczących udziału przedsiębiorców  

w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych 

z targami i wystawami za granicą – typ projektu nr 8)  pod warunkiem, że dotyczą tej 

samej kategorii interwencji 20. 
Wsparcie udziału przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz 

misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą objęte będzie 

zasadami pomocy de minimis. 

Małe i średnie przedsiębiorstwa ubiegające się o wsparcie w RPO WSL muszą prowadzić 

działalność i mieć siedzibę na terytorium RP oraz realizować projekt na terenie 

Województwa Śląskiego. 

Obowiązek realizacji projektu na terenie Województwa Śląskiego nie dotyczy typu 

projektu nr 8, natomiast małe i średnie przedsiębiorstwa ubiegające się o wsparcie w 

ramach tego typu projektu muszą mieć siedzibę na terenie Województwa Śląskiego.  

Wsparcie będzie udzielane zgodnie z zapisami Rozporządzeń Ministra Rozwoju 

Regionalnego: 

- z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej 

w ramach regionalnych programów operacyjnych Dz. U. 2007 nr 193 poz. 1399 z późn. 

zm.), 

- z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla 

mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych 

programów operacyjnych (Dz. U. 2007 nr 193 poz. 1398 z późn. zm.), 

- z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 

                                                 
19 Wniosek o dofinansowanie należy złożyć najpóźniej 90 dni kalendarzowych przed oficjalną datą rozpoczęcia 
targów i wystaw. 

 
20 Kategorie interwencji dla poszczególnych typów projektów pokazuje załącznik nr 1 Szczegółowy budżet RPO 
WSL. 



regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. nr 185 poz. 1316 i 1317). 

 

Wsparcie nie będzie udzielane w zakresie działalności gospodarczej związanej z: 

 produkcją pierwotną produktów rolnych ,o której mowa w art. 1 ust.3 lit.b 

rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008, 

 przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych w przypadkach  

wskazanych w art. 1 ust. 3 lit. C rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008, 

 wytwarzaniem i obrotem produktami mającymi imitować lub zastępować mleko 

i przetwory mleczne, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji 

(EWG) nr 1898/87 z dnia 2 lipca 1987r. w sprawie ochrony oznaczeń stosowanych 

w obrocie mleka i przetworami mlecznymi (Dz. Urz. WE L 182 z 03.07.1987, str. 

36; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 7, str. 247, z późn. zm.). 

 

Wsparcie nie będzie udzielane dla działalności prowadzonej w sektorach rybołówstwa 

i akwakultury, hutnictwa żelaza i stali, górnictwa węgla, budownictwa okrętowego oraz 

włókien syntetycznych; na działalność związaną z wywozem do krajów trzecich lub 

państw członkowskich Unii Europejskiej, czyli pomocy związanej bezpośrednio z ilością 

wywożonych produktów, z tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub 

z innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej; 

działalności uzależnionej od wykorzystywania towarów produkcji krajowej 

uprzywilejowanych względem towarów przywożonych. 

 

W Priorytecie I. poddziałanie 1.2.2., wsparcie uzyskają projekty realizowane m.in. przez 

Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, posiadające mniejszy niż 50% udział 

przychodów pochodzących z usług świadczonych w ramach kontraktu z NFZ.  

Projekty służące podnoszeniu jakości usług medycznych oraz dostosowaniu obiektów do 

wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r., 

realizowane m.in. przez NZOZy, których więcej niż 50% przychodów pochodzi z usług 

świadczonych w ramach kontraktu z NFZ, kwalifikują się do dofinansowania w ramach 

Priorytetu IX. Zdrowie i rekreacja. 

Ponadto wsparcie uzyskają projekty realizowane m.in. przez Niepubliczne Zakłady Opieki 

Zdrowotnej, które nie zostały przewidziane w katalogu projektów możliwych do realizacji 

w Priorytecie IX. Zdrowie i rekreacja (bez względu na wielkość osiąganych przychodów  

z usług świadczonych w ramach kontraktu z NFZ) 

Projekty związane bezpośrednio z inwestycjami w infrastrukturę turystyczną i 

okołoturystyczna są wspierane w ramach Priorytetu III. Turystyka. 

 

OBJAŚNIENIA POJĘĆ 

 

e-Biznes – jest formą prowadzenia działalności gospodarczej przy wykorzystaniu 

technologii informacyjnych, w szczególności za pomocą Internetu. Pojęcie e-biznesu 

obejmuje oprócz wymiany informacji między twórcami, dystrybutorami i odbiorcami 

produktów i usług, także zawieranie kontraktów, przesyłanie różnego rodzaju 

dokumentów, pozyskiwanie nowych kontaktów itp. E-Biznes może umożliwiać realizację 

czynności on-line między innymi w zakresie od sprzedaży po współpracę z partnerami. 

 

Technologie gospodarki elektronicznej – to na przykład sieci komputerowe, sieci 

VAN, Internet, intranet, extranet, systemy pracy grupowej i przepływów pracy. 

 

Sektor transportu – podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie 

przewozu osób lub rzeczy pojazdami samochodowymi, za które uważa się również 

zespoły pojazdów składające się z pojazdu samochodowego i przyczepy lub naczepy. Do 

transportu drogowego nie zalicza się niezarobkowego przewozu drogowego (przewóz na 

potrzeby własne), przez który należy rozumieć każdy przejazd pojazdu po drogach 

publicznych z pasażerami lub bez, załadowanego lub bez ładunku, przeznaczonego do 

nieodpłatnego przewozu drogowego osób lub rzeczy, wykonywany przez przedsiębiorcę 



pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej, spełniający 

łącznie następujące warunki: 

 pojazdy samochodowe używane do przewozu są prowadzone przez przedsiębiorcę 

lub jego pracowników, 

 przedsiębiorca legitymuje się tytułem prawnym do dysponowania pojazdami 

samochodowymi, 

 w przypadku pojazdu załadowanego – rzeczy przewożone są własnością 

przedsiębiorcy lub zostały przez niego sprzedane, kupione wynajęte, 

wydzierżawione, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub naprawione albo 

celem przejazdu jest przewóz osób lub rzeczy z przedsiębiorstwa do 

przedsiębiorstwa na jego własne potrzeby, a także przewóz pracowników i ich 

rodzin,  

 nie jest przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie 

usług turystycznych. 

 

 

Pomoc de minimis - wielkość pomocy ze strony państwa, która nie wymaga jej 

wcześniejszego notyfikowania do Komisji Europejskiej. Pułap pomocy de minimis wynosi 

200 000 EUR w dowolnie ustalonym okresie 3 lat budżetowych, dla przedsiębiorstw 

z sektora transportowego, pułap pomocy wynosi 100 000 EUR. Zasady udzielania pomocy 

de minimis reguluje rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 

2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów 

operacyjnych. 

 

Małe przedsiębiorstwo – w kategorii MŚP definiuje się jako przedsiębiorstwo 

zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans 

roczny nie przekracza 10 milionów EUR (pełną definicję zawiera Załącznik I do 

ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 

Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych). 

 

Średnie przedsiębiorstwo – w kategorii MŚP definiuje się jako przedsiębiorstwo, które 

zatrudnia mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów 

EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR (pełną definicję 

zawiera Załącznik I do ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 

2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w 

zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń 

blokowych). 

 

Zgodnie z Załącznikiem I do ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 800/2008 z dnia 6 

sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w 

zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń 

blokowych), w celu obliczenia danych stosowanych dla określenia progu zatrudnienia i 

pułapu finansowego, który pozwoli na określenie statusu przedsiębiorstwa, brane są pod 

uwagę dane odnoszące się do ostatniego zatwierdzonego okresu obrachunkowego i są 

obliczone na podstawie rocznej, od dnia zamknięcia rozliczenia.  
W przypadku, gdy na ostatni dzień bilansu przedsiębiorstwo przekracza lub spada poniżej 

progu zatrudnienia lub pułapu finansowego określonego dla mikro, małego i średniego 

przedsiębiorstwa, uzyskanie lub utrata danego statusu przedsiębiorstwa następuje tylko 

wówczas, gdy zjawisko to powtórzy się w ciągu dwóch kolejnych lat. 
W przypadku nowoutworzonych przedsiębiorstw (których księgi finansowe jeszcze nie 

zastałych zatwierdzone) dane, które mają zastosowanie, pochodzą z oceny dokonanej 

w trakcie roku finansowego. 

 

Misja gospodarcza – wyjazd przedsiębiorcy na rozmowy handlowe związany ze 

zwiedzaniem targów lub wystaw organizowanych za granicą. 

 



Udział w targach i wystawach – uczestnictwo przedsiębiorcy jako wystawcy 

w międzynarodowych targach i wystawach organizowanych za granicą. 



Działanie 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i  MŚP 

Poddziałanie 1.2.3. Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP 

 

1.  Nazwa programu operacyjnego  Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 

na lata 2007-2013 

2.  Numer i nazwa priorytetu I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), 

innowacje i przedsiębiorczość 

3.  Nazwa Funduszu finansującego 

priorytet 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca PO / 

RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego 

Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego 

5.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli 

dotyczy) 

Nie dotyczy 

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

Wojewódzka jednostka organizacyjna pn. "Śląskie 

Centrum Przedsiębiorczości" 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament 

Instytucji Certyfikującej 

8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

Wojewoda Śląski 

9.  Instytucja odpowiedzialna za 

otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna za 

dokonywanie płatności na 

rzecz beneficjentów (jeśli 

dotyczy) 

Dla: 

- środków z EFRR płatności dokonywane są za 

pośrednictwem Banku Gospodartwa Krajowego; 

- środków współfinansowania krajowego płatności 

dokonywane są przez Instytucję Pośredniczącą II Stopnia 

- Śląskie Centrum Przedsiębiorczości. 

11.  Numer i nazwa działania 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i  MŚP 

1.2.3. Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP 

12.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest wzrost konkurencyjności 

przedsiębiorstw. 

 

Cel działania realizowany jest poprzez poddziałanie 1.2.3., 

którego celem jest wsparcie sektora mikro, małych 

i średnich przedsiębiorstw, służące osiągnięciu przez ten 

sektor przewagi konkurencyjnej oraz wzrostowi 

zatrudnienia. 

W ramach poddziałania wspierana będzie działalność B+R 

w przedsiębiorstwach prowadzących działalność 

innowacyjną. Preferowane będą projekty w ramach 

obszarów specjalizacji technologicznych, zgodnych z listą 

kierunków rozwoju technologicznego województwa 

śląskiego do roku 2020, zdefiniowanych w „Regionalnej 

Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003 

– 2013”21.  

 

Uzasadnieniem podjętych działań jest chęć poprawy 

                                                 
21 Technologie informacyjne i telekomunikacja; biologia i biomedycyna; górnictwo, energetyka; ochrona 
środowiska i zagospodarowanie przestrzenne; metalurgia i inżynieria materiałowa; przemysł maszynowy, 
samochodowy i lotniczy; transport. Kierunki rozwoju technologicznego danego obszaru zostały wskazane w 
załączniku nr 10 Słowniczek do URPO WSL. 

 



konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez 

wzmocnienie jej innowacyjności, w tym zwiększenie 

transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych i 

produktowych do przedsiębiorstw.  

Szczególne znaczenie dla konkurencyjności gospodarki 

ma możliwość opracowywania oraz przyjmowania nowych 

rozwiązań technologicznych w sektorze MŚP. 

13.  Komplementarność z innymi 

działaniami i priorytetami  

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013. 

Oś priorytetowa I. Poprawa konkurencyjności sektora 

rolnego i leśnego.  

Oś priorytetowa III. Jakość życia na obszarach 

wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.  

2. Program „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa 

i przybrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-

2013”.  

Oś priorytetowa II: Akwakultura, rybołówstwo 

śródlądowe, przetwórstwo i rynek rybny. 

3. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka  

Oś priorytetowa IV: Inwestycje w innowacyjne 

przedsięwzięcia. 

Oś priorytetowa V: Dyfuzja innowacji. 

Oś priorytetowa VI: Polska gospodarka na rynku 

międzynarodowym. 

4. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 

Republika Słowacka – Rzeczpospolita Polska 2007-

2013 oraz Program Operacyjny Współpracy 

Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita 

Polska na lata 2007-2013. 

5. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. 

Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich. 

Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki. 

6. Komplementarność  w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-

2013. 

Priorytet II: Społeczeństwo informacyjne, działanie 

2.1: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. 

Priorytet III: Turystyka, poddziałanie 3.1.1: 

Infrastruktura zaplecza turystycznego/ 

przedsiębiorstwa, poddziałanie 3.2.1: Infrastruktura 

okołoturystyczna / przedsiębiorstwa. 

Priorytet VIII: Infrastruktura edukacyjna. 

działanie 8.1: Infrastruktura szkolnictwa wyższego, 

działanie 8.2: Infrastruktura placówek oświaty, 

działanie 8.3: Infrastruktura kształcenia ustawicznego.  

Priorytet IX: Zdrowie i rekreacja, działanie 9.1: 

Infrastruktura lecznictwa zamkniętego, działanie 9.2: 

Infrastruktura lecznictwa otwartego. 

14.  Przykładowe rodzaje 

projektów22  

 

1. Wdrażanie i komercjalizacja technologii i produktów 

innowacyjnych. 

2. Wsparcie w zakresie podjęcia lub rozwoju działalności 

B+R w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. 

3. Usługi doradcze związane z wdrażaniem strategii 

rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe 

technologie i rozwiązania innowacyjne. 

                                                 
22 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą 



4. Usługi doradcze w zakresie powstawania firm opartych 

na wysokich technologiach23 lub zamierzających podjąć 

działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu 

wyrobów lub usług nowych na rynku polskim albo 

znacząco ulepszonych w porównaniu z występującymi 

na rynku. 

15.  

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

a Temat priorytetowy  04 – wspieranie na rzecz rozwoju B+R, w szczególności w 

MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+R w 

ośrodkach badawczych) 

05 – usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla 

przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw 

07 – inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio 

związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne 

technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, 

istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) 

b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01 - pomoc bezzwrotna 

d Typ obszaru  01 – obszar miejski 

02 – obszar górski 

05 – obszar wiejski 

e Działalność 

gospodarcza  

01 – rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 

03 – produkcja produktów żywnościowych i napojów 

04 – wytwarzanie tekstyliów i wyrobów włókienniczych 

05 – wytwarzanie urządzeń transportowych 

06 – nieokreślony przemysł wytwórczy 

08 – wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, gazu 

i ciepła 

09 – pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody 

10 – poczta i telekomunikacja 

11 – transport 

12 – budownictwo 

13 – handel hurtowy i detaliczny 

14 – hotele i restauracje 

                                                 
23 Wysoka technologia (high technology, high-tech) to dziedziny wytwarzania i wyroby odznaczające się wysoką 
naukochłonnością, tzw. wysokim poziomem aktywności B+R (R&D intensity). Dziedziny wysokiej technologii 
charakteryzują się przede wszystkim: – wysokim poziomem innowacyjności, krótkim cyklem życiowym 
wyrobów i procesów i szybką dyfuzją innowacji technologicznych, wzrastającym zapotrzebowaniem na wysoko 
kwalifikowany personel, szczególnie w zakresie nauk technicznych i przyrodniczych, dużymi nakładami 
kapitałowymi, wysokim ryzykiem inwestycyjnym i szybkim „starzeniem się” inwestycji, ścisłą współpracą 
naukowo-techniczną, w obrębie poszczególnych krajów i na arenie międzynarodowej, pomiędzy 
przedsiębiorstwami i instytucjami badawczymi (instytutami naukowymi, wyższymi uczelniami itp.), wzmagającą 
się konkurencją w handlu międzynarodowym. Zgodnie z klasyfikacją rodzajów działalności wg poziomu 
„intensywności B+R” opracowaną przez OECD: 
 

Opis Symbole działów wg PKD 

Przetwórstwo przemysłowe  15 - 37 

Wysoka technika 30, 32 i 33 

Średnio-wysoka technika 24, 29, 31, 34 i 35 

Średnio-niska technika 23 i 25 - 28 

Niska technika 15 - 22 i 36 - 37 

Źródło: Statistics in Focus, Eurostat 2004. 



15 – pośrednictwo finansowe 

16 – obsługa nieruchomości, wynajem i prowadzenie 

działalności gospodarczej 

18 – edukacja 

19 – działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego 

20 – opieka społeczna, pozostałe usługi komunalne, 

społeczne i indywidualne 

21 – działalność związana ze środowiskiem naturalnym 

22 – inne niewyszczególnione usługi 

00 – nie dotyczy 

f Lokalizacja PL 22 Śląskie 

16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Wszystkie wydatki w ramach projektu muszą być 

ponoszone zgodnie z ustawą Prawo zamówień 

publicznych.  

Wydatki powinny być udokumentowane fakturami 

wystawianymi przez wykonawców prac lub innymi 

równoważnymi dokumentami księgowymi. 

Za kwalifikowalne mogą być uznane wyłącznie wydatki 

niezbędne do realizacji projektu. 

W ramach poddziałania 1.2.3. do wydatków 

kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia 

projektu do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty 

zgodne z  zasadami określonymi w Rozporządzeniu nr 

1083/2006/WE,  Krajowych Wytycznych dot. 

kwalifikowania wydatków w ramach Funduszy 

Strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie 

programowania 2007-2013 oraz w Wytycznych w sprawie 

kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 2007-

2013 (załącznik nr 2 do Uszczegółowienia RPO WSL na 

lata 2007-2013). 

17.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

18.  

Beneficjenci 

a Typ beneficjentów 1. Mikroprzedsiębiorstwa24. 

2. Małe i średnie przedsiębiorstwa25. 

b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

Nie dotyczy 

19.  Tryb przeprowadzania naboru i 

oceny operacji/projektów 

  

                                                 
24 Zgodnie z definicją zawartą w Załączniku 1 do ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 800/2008 z dnia 6 
sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 
Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych). 
25 j.w. 



a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

Ocena formalna – IP2 RPO WSL 

Ocena merytoryczna – Komisja Oceny Projektów  

Decyzja o dofinansowaniu – Instytucja Zarządzająca RPO 

WSL: Zarząd Województwa Śląskiego 

Tryb odwoławczy: 

protest  

 - IZ RPO WSL 

skarga 

- Wojewódzki Sąd Administracyjny  

skarga kasacyjna 

- Naczelny Sąd Administracyjny 

 

Procedura konkursowa (zamknięta) 

b Tryb oceny wniosków 

o dofinansowanie  

Zarząd Województwa Śląskiego  

IP2 RPO WSL – Śląskie Centrum Przedsiębiorczości na 

podstawie upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego 

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 

130 459 292 EUR 

21.  Wkład ze środków unijnych na 

działanie 

57 160 000 EUR  

22.  Wkład ze środków publicznych 

krajowych na działanie 

10 087 056 EUR 

23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

63 212 236 EUR 

24.  Maksymalny udział środków UE 

w wydatkach kwalifikowalnych 

na poziomie projektu (%) 

Wsparcie projektów realizowanych przez mikro i małe 

przedsiębiorstwa wynosi maksymalnie 60% kosztów 

kwalifikowalnych inwestycji, a projektów  realizowanych 

przez średnie przedsiębiorstwa maksymalnie 50% 

kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Wyjątek stanowią 

projekty dotyczące działalności gospodarczej w sektorze 

transportu, które mogą być  dofinansowane do wysokości 

40% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. 

Wsparcie projektów doradczych realizowanych przez 

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa wynosi 

maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych. 

 
Dofinansowanie  z  RPO WSL składa się w 85% ze 

środków pochodzących  z  EFRR oraz w 15% ze 

środków Budżetu Państwa. 

25.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

40% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. 

26.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

Szczegółowy zakres rzeczowy pomocy publicznej na 

inwestycje oraz zasady jej udzielania zostały określone  w 

Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 

października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej 

pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów 

operacyjnych (Dz. U. 2007 nr 193 poz. 1399 z późn. 

zm.).  

Szczegółowy zakres rzeczowy pomocy publicznej na 

usługi doradcze oraz zasady jej udzielania zostały 

określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju 

Regionalnego 



- z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania 

pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorców oraz 

małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych 

programów operacyjnych (Dz. U. 2007 nr 193 poz. 1398 

z późn. zm.). 

27.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

Rozpoczęcie okresu kwalifikowalności wynika z zapisów § 

12 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia  

11 października 2007 r. w sprawie udzielenia regionalnej 

pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów 

operacyjnych ((Dz. U. 2007 nr 193 poz. 1399 z późn. 

zm.) oraz § 9a Rozporządzenia Ministra Rozwoju 

Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie 

udzielania pomocy na usługi doradcze dla 

mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich 

przedsiębiorców w ramach regionalnych programów 

operacyjnych (Dz. U. 2007 nr 193 poz. 1398 z późn. zm.) 

28.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

Zgodnie z zapisami dokumentu „Linia demarkacyjna” 

29.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli dotyczy) 

Maksymalna kwota wsparcia: 

Typ projektu 1-2: 

750 000 PLN  

Typ projektu 3-4: 

30 000 PLN  

30.  Forma płatności Refundacja 

31.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Nie dotyczy 

 

 

DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA 

 

W ramach jednego działania dopuszcza się realizację inwestycji polegających na łączeniu 

kilku typów projektów pod warunkiem, że dotyczą tej samej kategorii interwencji 26. 

W RPO WSL na lata 2007-2013 nie przewiduje się inicjowania działalności gospodarczej 

(dotacji na rozpoczęcie), możliwe jest natomiast przygotowanie instrumentów wsparcia 

dla już istniejących przedsiębiorstw, na inwestycje służące rozwojowi, ale nie bieżącemu 

utrzymaniu działalności. W RPO WSL wsparcie przewidziane jest dla już istniejących 

start-upów, firm na wczesnym etapie rozwoju - dotacje na rozwój. 

 

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa ubiegające się o wsparcie w RPO WSL muszą 

prowadzić działalność i mieć siedzibę na terytorium RP oraz realizować projekt na terenie 

Województwa Śląskiego. 

 

W przypadku, gdy przedmiotem projektu jest zakup: 

 ruchomych środków trwałych, lub 

  wartości niematerialnych i prawnych, które będą służyły do świadczenia usług 

również poza granicami woj. śląskiego, 

siedziba lub oddział Wnioskodawcy (w zależności od miejsca, gdzie będą 

ewidencjonowane zakupione środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne) muszą 

być zlokalizowane na terenie województwa śląskiego. 

 

Wsparcie będzie udzielane zgodnie z zapisami Rozporządzeń Ministra Rozwoju 

Regionalnego: 

                                                 
26 Kategorie interwencji dla poszczególnych typów projektów pokazuje załącznik nr 1 Szczegółowy budżet RPO 
WSL 



 z dnia  11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy 

inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. 2007 nr 

193 poz. 1399 z późn. zm.) 

 z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze 

dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach 

regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. 2007 nr 193 poz. 1398 z późn. 

zm.), 

 

 

Wsparcie nie będzie udzielane w zakresie działalności gospodarczej związanej z: 

 produkcją pierwotną produktów rolnych, o której mowa w art. 1 ust.3 lit.b 

rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008, 

 przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych w przypadkach  

wskazanych w art. 1 ust. 3 lit. C rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008, 

 wytwarzaniem i obrotem produktami mającymi imitować lub zastępować mleko 

i przetwory mleczne, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji (EWG) 

nr 1898/87 z dnia 2 lipca 1987r. w sprawie ochrony oznaczeń stosowanych w obrocie 

mleka i przetworami mlecznymi (Dz. Urz. WE L 182 z 03.07.1987, str. 36; Dz. Urz. 

UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 7, str. 247, z późn. zm.). 

 

Wsparcie nie będzie udzielane dla działalności prowadzonej w sektorach rybołówstwa 

i akwakultury, hutnictwa żelaza i stali, górnictwa węgla, budownictwa okrętowego oraz 

włókien syntetycznych; na działalność związaną z wywozem do krajów trzecich lub 

państw członkowskich Unii Europejskiej, czyli pomocy związanej bezpośrednio z ilością 

wywożonych produktów, z tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub 

z innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej; 

działalności uzależnionej od wykorzystywania towarów produkcji krajowej 

uprzywilejowanych względem towarów przywożonych. 

 

Działalności wykluczone z ubiegania się o wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2007-

2013 wyszczególnione są w dokumencie przyjętym przez Zarząd Województwa Śląskiego 

„Definicje sektorów – działalności gospodarczych wykluczonych z możliwości ubiegania 

się o wsparcie w ramach RPO WSL”. 

  
Projekty związane bezpośrednio z inwestycjami w infrastrukturę turystyczną i 

okołoturystyczną, są wspierane w ramach Priorytetu III. Turystyka. 

 

W ramach poddziałania 1.2.3. wsparcie będzie udzielane zgodnie z zapisami Linii 

demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki 

Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej (zawierającej kryteria zapobiegające podwójnemu 

finansowaniu).  

W RPO WSL wsparcie będzie udzielane dla mikroprzedsiębiorstw: 

 poza obszarami wiejskimi zdefiniowanymi w Programie Rozwoju Obszarów 

Wiejskich – bez minimalnej wielkości wsparcia, każda działalność, 

 na obszarach wiejskich zdefiniowanych w PROW 2007-2013, w zakresie 

działalności wykraczającym poza zakres PKD w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi – bez minimalnej wielkości wsparcia, 

 na obszarach wiejskich, zdefiniowanych w PROW 2007-2013, dla projektów o 

wartości (kwocie) dofinansowania powyżej 300 tys. PLN. 

 

W ramach typów 1, 3 i 4 poddziałania 1.2.3 wspierane będą projekty obejmujące nabycie 

lub wdrożenie innowacyjnych rozwiązań stosowanych co najmniej w skali regionu nie 

dłużej niż 3 lata (36 miesięcy od dnia złożenia wniosku). 

 

OBJAŚNIENIA POJĘĆ 

 



Sektor transportu – podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie 

przewozu osób lub rzeczy pojazdami samochodowymi, za które uważa się również 

zespoły pojazdów składające się z pojazdu samochodowego i przyczepy lub naczepy. Do 

transportu drogowego nie zalicza się niezarobkowego przewozu drogowego (przewóz na 

potrzeby własne), przez który należy rozumieć każdy przejazd pojazdu po drogach 

publicznych z pasażerami lub bez, załadowanego lub bez ładunku, przeznaczonego do 

nieodpłatnego przewozu drogowego osób lub rzeczy, wykonywany przez przedsiębiorcę 

pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej, spełniający 

łącznie następujące warunki: 

 pojazdy samochodowe używane do przewozu są prowadzone przez przedsiębiorcę 

lub jego pracowników, 

 przedsiębiorca legitymuje się tytułem prawnym do dysponowania pojazdami 

samochodowymi, 

 w przypadku pojazdu załadowanego – rzeczy przewożone są własnością 

przedsiębiorcy lub zostały przez niego sprzedane, kupione wynajęte, 

wydzierżawione, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub naprawione albo 

celem przejazdu jest przewóz osób lub rzeczy z przedsiębiorstwa do 

przedsiębiorstwa na jego własne potrzeby, a także przewóz pracowników i ich 

rodzin,  

 nie jest przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie 

usług turystycznych. 

 

Działalność innowacyjna – działalność związana z przygotowaniem i uruchomieniem 

wytwarzania nowych lub udoskonalonych materiałów, wyrobów, urządzeń, usług, 

procesów lub metod, przeznaczonych do wprowadzenia na rynek albo do innego 

wykorzystania w praktyce. 

 

Innowacja - przez innowację rozumie się wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie 

nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub 

usługi) lub procesu.  

Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Wdrożenie nowego produktu 

(towaru lub usługi) polega na zaoferowaniu go na rynku. Wdrożenie nowego procesu 

polega na jego zastosowaniu w bieżącym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.  

 

Innowacyjne rozwiązanie (produkt, proces) może być wynikiem własnej działalności 

badawczo rozwojowej przedsiębiorstwa, współpracy z innymi przedsiębiorstwami i 

instytucjami lub może być wynikiem zakupu wiedzy w postaci niematerialnej (patenty, 

licencje, oprogramowanie, know-how) lub materialnej. 

 

Innowacja produktowa - oznacza wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo 

nowego towaru lub usługi, lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów lub 

usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia.  

 

Innowacja procesowa - oznacza wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie 

nowych lub znacząco ulepszonych, metod produkcji lub dostaw. 

 

„Start-up” – nowe przedsiębiorstwo, firma we wczesnym etapie rozwoju 

 

Mikroprzedsiębiorstwo - w kategorii MŚP definiuje się jako przedsiębiorstwo 

zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans 

roczny nie przekracza 2 milionów EUR (pełną definicję zawiera Załącznik I do 

ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 

Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).  

 

Małe przedsiębiorstwo – w kategorii MŚP definiuje się jako przedsiębiorstwo 

zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans 



roczny nie przekracza 10 milionów EUR (pełną definicję zawiera Załącznik I do 

ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 

Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).  

 

Średnie przedsiębiorstwo – w kategorii MŚP definiuje się jako przedsiębiorstwo, które 

zatrudnia mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów 

EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR (pełną definicję 

zawiera Załącznik I do ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 

2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w 

zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń 

blokowych).  

 

Zgodnie z Załącznikiem I do ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 800/2008 z dnia 6 

sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w 

zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń 

blokowych), w celu obliczenia danych stosowanych dla określenia progu zatrudnienia i 

pułapu finansowego, który pozwoli na określenie statusu przedsiębiorstwa, brane są pod 

uwagę dane odnoszące się do ostatniego zatwierdzonego okresu obrachunkowego i są 

obliczone na podstawie rocznej, od dnia zamknięcia rozliczenia.  
W przypadku, gdy na ostatni dzień bilansu przedsiębiorstwo przekracza lub spada poniżej 

progu zatrudnienia lub pułapu finansowego określonego dla mikro, małego i średniego 

przedsiębiorstwa, uzyskanie lub utrata danego statusu przedsiębiorstwa następuje tylko 

wówczas gdy zjawisko to powtórzy się w ciągu dwóch kolejnych lat. 
W przypadku nowoutworzonych przedsiębiorstw (których księgi finansowe jeszcze nie 

zastałych zatwierdzone) dane, które mają zastosowanie, pochodzą z oceny dokonanej 

w trakcie roku finansowego. 



Działanie 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP 

Poddziałanie 1.2.4. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 

 

1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego  

na lata 2007-2013 

2.  Numer i nazwa priorytetu I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), 

innowacje i przedsiębiorczość 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego priorytet 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca PO / 

RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego 

Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego 

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

Wojewódzka jednostka organizacyjna pn. "Śląskie 

Centrum Przedsiębiorczości" 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament 

Instytucji Certyfikującej 

8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

Wojewoda Śląski 

9.  Instytucja odpowiedzialna za 

otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna za 

dokonywanie płatności na 

rzecz beneficjentów (jeśli 

dotyczy) 

Dla: 

- środków z EFRR płatności dokonywane są za 

pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego; 

- środków współfinansowania krajowego płatności 

dokonywane są przez Instytucję Pośredniczącą II Stopnia 

- Śląskie Centrum Przedsiębiorczości. 

11.  Numer i nazwa działania 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP 

1.2.4. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 

12.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest wzrost konkurencyjności 

przedsiębiorstw. 

 

Cel działania realizowany jest poprzez poddziałanie 1.2.4., 

którego celem jest wsparcie sektora mikro, małych i 

średnich przedsiębiorstw, służące osiągnięciu przez ten 

sektor przewagi konkurencyjnej oraz wzrostowi 

zatrudnienia. 

W ramach poddziałania wspierane będą inwestycje 

bezpośrednie z zakresu rozbudowy i modernizacji mikro, 

małych i średnich przedsiębiorstw oraz zakup usług 

doradczych. Wspierany będzie również udział 

przedsiębiorstw w targach i wystawach 

międzynarodowych oraz misjach gospodarczych.  

Uzasadnieniem podjętych działań jest chęć 

wzmocnienia konkurencyjności polskiej gospodarki 

poprzez wzmocnienie jej innowacyjności, to jest rozwój 

produktów, przedsiębiorstw i nowych działalności. 

Aktywność w zakresie rozbudowy i modernizacji mikro, 

małych i średnich przedsiębiorstw oraz usługi doradcze dla 

tego sektora stwarzają możliwość przyspieszenia 

procesów restrukturyzacji tradycyjnych działów 

gospodarki oraz przyczyniają się do dywersyfikacji 



prowadzonej działalności gospodarczej. 

 

13.  Komplementarność z innymi 

działaniami i priorytetami  

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 

2013. 

Oś priorytetowa I: Poprawa konkurencyjności sektora 

rolnego i leśnego 

Oś priorytetowa III: Jakość życia na obszarach 

wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. 

2. Program „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa 

i przybrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-

2013”. 

Oś priorytetowa II: Akwakultura, rybołówstwo 

śródlądowe, przetwórstwo i rynek rybny. 

3. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.  

Oś priorytetowa IV: Inwestycje w innowacyjne 

przedsięwzięcia 

Oś priorytetowa V: Dyfuzja innowacji. 

Oś priorytetowa VI: Polska gospodarka na rynku 

międzynarodowym. 

Oś priorytetowa VIII: Społeczeństwo informacyjne – 

zwiększanie innowacyjności gospodarki. 

4. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 

Republika Słowacka – Rzeczpospolita Polska 2007 – 

2013 oraz Program Operacyjny Współpracy 

Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita 

Polska na lata 2007 – 2013. 

5. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich. 

Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki. 

6. Komplementarność  w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 

2013. 

Priorytet III: Turystyka, poddziałanie 3.1.1.: 

Infrastruktura zaplecza turystycznego / 

przedsiębiorstwa, poddziałanie 3.2.1.: Infrastruktura 

okołoturystyczna / przedsiębiorstwa. 

Priorytet IX: Zdrowie i rekreacja, działanie 9.1: 

Infrastruktura lecznictwa zamkniętego, działanie 9.2: 

Infrastruktura lecznictwa otwartego. 

14.  Przykładowe rodzaje 

projektów27  

 

1. Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa prowadząca 

do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych 

produktów/usług. 

2. Działania modernizacyjne w przedsiębiorstwach 

prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub 

ulepszonych produktów/usług. 

3. Dokonywanie zasadniczych zmian procesu 

produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług. 

4. Działania inwestycyjne związane z rozpoczęciem lub 

rozwojem działalności eksportowej. 

5. Dostosowywanie technologii i produktów do wymagań 

dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych 

i prawodawstwa w zakresie BHP, ochrony środowiska. 

                                                 
27 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą. 



6. Zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki 

elektronicznej (e-biznes) 28. 

7. Zastosowanie i wykorzystanie technologii 

informatycznych i komunikacyjnych (ICT) w procesach 

zarządzania przedsiębiorstwem29. 

8. Udział przedsiębiorców w targach i wystawach 

międzynarodowych oraz misjach gospodarczych 

związanych z targami i wystawami za granicą.  

9. Usługi doradcze w zakresie projektowania, wdrażania 

i doskonalenia: nowego produktu lub usługi, planów 

marketingowych, strategii rozwoju firmy, systemów 

zarządzania jakością i innych wspomagających 

zarządzanie, zarządzania środowiskiem, BHP oraz w 

zakresie certyfikacji wyrobów, usług, surowców, 

maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno – pomiarowej. 

10. Usługi doradcze w zakresie podejmowania i 

rozwijania działalności eksportowej. 

11. Usługi doradcze w zakresie zastosowania 

i wykorzystania technologii informatycznych 

w przedsiębiorstwie. 

12. Usługi doradcze dotyczące połączeń dokonujących 

się pomiędzy mikro, małymi i średnimi 

przedsiębiorstwami.  

15.  

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

a Temat priorytetowy  05 – usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla 

przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw 

08 – inne inwestycje w przedsiębiorstwa 

b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01 - pomoc bezzwrotna 

d Typ obszaru  01 – obszar miejski 

02 - obszar górski 

05 – obszary wiejskie 

                                                 
28 W przypadku realizacji projektu przez Mikroprzedsiębiorstwa lub małe przedsiębiorstwa działające w okresie 
krótszym od 12 miesięcy maksymalna wartość projektu musi być mniejsza niż 20.000 PLN (zgodnie z zapisami 
linii demarkacyjnej pomiędzy RPO,  a Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka). 
29 Na poziomie regionalnym i lokalnym. 



e Działalność 

gospodarcza  

01 – rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 

03 – produkcja produktów żywnościowych i napojów 

04 – wytwarzanie tekstyliów i wyrobów włókienniczych 

05 – wytwarzanie urządzeń transportowych 

06 – nieokreślony przemysł wytwórczy 

08 – wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, gazu i 

ciepła 

09 – pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody 

10 – poczta i telekomunikacja 

11 – transport 

12 – budownictwo 

13 – handel hurtowy i detaliczny 

14 – hotele i restauracje 

15 – pośrednictwo finansowe 

16 – obsługa nieruchomości, wynajem i prowadzenie 

działalności gospodarczej 

18 – edukacja 

19 – działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego 

20 – opieka społeczna, pozostałe usługi komunalne, 

społeczne i indywidualne 

21 – działalność związana ze środowiskiem naturalnym 

22 – inne niewyszczególnione usługi 

00 – nie dotyczy 

 

f Lokalizacja PL 22 Śląskie 

16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Wszystkie wydatki w ramach projektu muszą być 

ponoszone zgodnie z ustawą Prawo zamówień 

publicznych.  

Wydatki powinny być udokumentowane fakturami 

wystawianymi przez wykonawców prac lub innymi 

równoważnymi dokumentami księgowymi. 

Za kwalifikowalne mogą być uznane wyłącznie wydatki 

niezbędne do realizacji projektu. 

W ramach poddziałania 1.2.4. do wydatków 

kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia 

projektu do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty 

zgodne z  zasadami określonymi w Rozporządzeniu nr 

1083/2006/WE,  Krajowych Wytycznych dot. 

kwalifikowania wydatków w ramach Funduszy 

Strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie 

programowania 2007-2013 oraz w Wytycznych w sprawie 

kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 2007-

2013 (załącznik nr 2 do Uszczegółowienia RPO WSL na 

lata 2007-2013). 

 

17.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

18.  

Beneficjenci 

a Typ beneficjentów  Mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa30. 

 

                                                 
30 Zgodnie z definicją zawartą w Załączniku nr I do ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 800/2008 z dnia 6 
sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 
Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych). 



b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

Nie dotyczy 

19.  Tryb przeprowadzania naboru 

i oceny operacji/projektów 

  

a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

Ocena formalna – IP2 RPO WSL 

Ocena merytoryczna – Komisja Oceny Projektów  

Decyzja o dofinansowaniu – Instytucja Zarządzająca RPO 

WSL: Zarząd Województwa Śląskiego 

Tryb odwoławczy: 

protest  

 - IZ RPO WSL 

skarga 

-  Wojewódzki Sąd Administracyjny  

skarga kasacyjna 

- Naczelny Sąd Administracyjny 

Typ projektu 1-7, 9-12 

Procedura konkursowa (zamknięta) 

Typ projektu 8: 

Procedura konkursowa (otwarta) 

b Tryb oceny wniosków 

o dofinansowanie  

Zarząd Województwa Śląskiego  

IP2 RPO WSL– Śląskie Centrum Przedsiębiorczości na 

podstawie upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego 

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 

112 006 470 EUR 

W tym: 

34 309 470 EUR dla projektów realizowanych przez 

Mikroprzedsiębiorstwa 

77 697 000 EUR dla projektów realizowanych przez MŚP 

21.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 

49 075 000 EUR 

W tym: 

15 032 500 EUR dla projektów realizowanych przez 

Mikroprzedsiębiorstwa 

34 042 500 EUR dla projektów realizowanych przez MŚP 

22.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

8 660 294 EUR 

W tym: 

2 652 794 EUR dla projektów realizowanych przez 

Mikroprzedsiębiorstwa 

6 007 500 EUR dla projektów realizowanych przez MŚP 

23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

54 271 176 EUR 

W tym: 

17 866 803 EUR dla projektów realizowanych przez 

Mikroprzedsiębiorstwa 

36 404 373 EUR dla projektów realizowanych przez MŚP 

24.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na poziomie 

projektu (%) 

Wsparcie projektów realizowanych przez mikro i małe 

przedsiębiorstwa wynosi maksymalnie 60% kosztów 

kwalifikowalnych inwestycji a projektów realizowanych 

przez średnie przedsiębiorstwa maksymalnie 50% kosztów 

kwalifikowalnych inwestycji. Wyjątek stanowią projekty 

dotyczące działalności gospodarczej w sektorze 

transportu, które mogą być dofinansowane do wysokości 



40% kosztów kwalifikowalnych inwestycji).  

 

Wsparcie projektów doradczych realizowanych przez 

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa wynosi 

maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych. 

 
Dofinansowanie  z  RPO WSL składa się w 85% ze środków 

pochodzących  z  EFRR oraz w 15% ze środków Budżetu 

Państwa.  
 

25.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

40% kosztów kwalifikowalnych inwestycji 

26.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

Szczegółowy zakres rzeczowy pomocy publicznej na 

inwestycje oraz zasady jej udzielania został określony w 

Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego 

- z dnia 11 października 2007 r.w sprawie udzielania 

regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych 

programów operacyjnych (Dz. U. 2007 nr 193 poz. 1399 z 

późn. zm.),  

Szczegółowy zakres rzeczowy pomocy publicznej na usługi 

doradcze oraz zasady jej udzielania został określony w 

Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego 

z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania 

pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorców oraz 

małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych 

programów operacyjnych (Dz. U. 2007 nr 193 poz. 1398 z 

późn. zm.), 

Szczegółowy zakres rzeczowy pomocy publicznej na udział 

przedsiębiorców w targach i wystawach 

międzynarodowych oraz misjach gospodarczych 

związanych z targami i wystawami za granicą oraz zasady 

jej udzielania został określony w Rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w 

sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 

regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. nr 185 poz. 

1316 i 1317). 

27.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

Rozpoczęcie okresu kwalifikowalności wynika z zapisów  

§ 12  Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 

dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielenia 

regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych 

programów operacyjnych (Dz. U. 2007 nr 193 poz. 1399 z 

późn. zm.) oraz § 9a Rozporządzenia Ministra Rozwoju 

Regionalnego z 3 dnia 11 października 2007 r. w sprawie 

udzielania pomocy na usługi doradcze dla 

mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich 

przedsiębiorców w ramach regionalnych programów 

operacyjnych (Dz. U. 2007 nr 193 poz. 1398 z późn. zm.), 

za wyjątkiem projektów związanych z udziałem 

przedsiębiorców w targach i wystawach 

międzynarodowych oraz misjach gospodarczych 

związanych z targami i wystawami za granicą, dla których 

rozpoczęcie okresu kwalifikowalności wynika z zapisów 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 

października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de 

minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych 

(Dz.U. nr 185 poz. 1316 i 1317). 



Wydatki związane z projektami dotyczącymi udziału 

przedsiębiorców w targach i wystawach 

międzynarodowych oraz misjach gospodarczych 

związanych z targami i wystawami za granicą, są 

kwalifikowalne dzień po złożeniu wniosku o 

dofinansowanie, za wyjątkiem płatności zaliczkowych 

wymaganych przez organizatora imprezy za rezerwację 

powierzchni wystawienniczej, dla których rozpoczęciem 

okresu kwalifikowalności jest 1 stycznia 2007 r.31 

 

28.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

Zgodnie z zapisami dokumentu „Linia demarkacyjna” 

29.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

Maksymalna kwota wsparcia: 

Dla projektów typu 1 – 7 realizowanych przez 

Mikroprzedsiębiorstwa - 200 000 PLN  

Dla projektów typu 1 – 7 realizowanych przez Małe i 

średnie przedsiębiorstwa- 750 000 PLN  

 

Dla projektów typu 8 realizowanych przez mikro, małe i 

średnie przedsiębiorstwa: 

50 000 PLN na projekty związane z udziałem 

przedsiębiorców w targach i wystawach 

międzynarodowych  

20 000 PLN na projekty związane z udziałem w misjach 

gospodarczych związanych z targami i wystawami za 

granicą 

 

Dla projektów typu 9-12 realizowanych przez mikro, małe 

i średnie przedsiębiorstwa – 30 000 PLN  

30.  Forma płatności Refundacja 

31.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Nie dotyczy 

 

DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA 

W ramach jednego działania dopuszcza się realizację inwestycji polegających na łączeniu 

kilku typów projektów (za wyjątkiem projektów dotyczących udziału przedsiębiorców  

w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych 

z targami i wystawami za granicą – typ projektu nr 8) pod warunkiem, że dotyczą tej 

samej kategorii interwencji 32. 

W RPO WSL nie przewiduje się inicjowania działalności gospodarczej (dotacji na 

rozpoczęcie), możliwe jest natomiast przygotowanie instrumentów wsparcia dla już 

istniejących przedsiębiorstw, na inwestycje służące rozwojowi, ale nie bieżącemu 

utrzymaniu działalności. W RPO WSL wsparcie przewidziane jest dla już istniejących 

start-upów, firm na wczesnym etapie rozwoju - dotacje na rozwój. 

Wsparcie udziału przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz 

misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą objęte będzie 

zasadami pomocy de minimis. 

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa ubiegające się o wsparcie w RPO WSL muszą 

prowadzić działalność i mieć siedzibę na terytorium RP oraz realizować projekt na terenie 

Województwa Śląskiego. 

                                                 
31

 Wniosek o dofinansowanie należy złożyć najpóźniej 90 dni kalendarzowych przed oficjalną datą rozpoczęcia 

targów i wystaw 
32 Kategorie interwencji dla poszczególnych typów projektów pokazuje załącznik nr 1 Szczegółowy budżet RPO 
WSL 



Obowiązek realizacji projektu na terenie Województwa Śląskiego nie dotyczy typu 

projektu nr 8, natomiast mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa ubiegające się o 

wsparcie w ramach tego typu projektu muszą mieć siedzibę na terenie Województwa 

Śląskiego.  

W przypadku, gdy przedmiotem projektu jest zakup środków trwałych lub wartości 

niematerialnych i prawnych, które będą służyły do świadczenia usług również poza 

granicami woj. śląskiego – siedziba lub oddział Wnioskodawcy  (w zależności od miejsca, 

gdzie będą ewidencjonowane zakupione środki trwałe/wartości niematerialne i prawne) 

muszą być zlokalizowane na terenie  województwa śląskiego. 

Wsparcie będzie udzielane zgodnie z zapisami Rozporządzeń Ministra Rozwoju 

Regionalnego: 

- z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej 

w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. 2007 nr 193 poz. 1399 z późn. 

zm.),  

- z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla 

mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych 

programów operacyjnych (Dz. U. 2007 nr 193 poz. 1398 z późn. zm.), 

- z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 

regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. nr 185 poz. 1316 i 1317). 

 

Wsparcie nie będzie udzielane w zakresie działalności gospodarczej związanej z: 

 produkcją pierwotną produktów rolnych ,o której mowa w art. 1 ust.3 lit.b 

rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008, 

 przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych w przypadkach  

wskazanych w art. 1 ust. 3 lit. C rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008, 

 wytwarzaniem i obrotem produktami mającymi imitować lub zastępować mleko 

i przetwory mleczne, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji 

(EWG) nr 1898/87 z dnia 2 lipca 1987r. w sprawie ochrony oznaczeń stosowanych 

w obrocie mleka i przetworami mlecznymi (Dz. Urz. WE L 182 z 03.07.1987, str. 

36; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 7, str. 247, z późn. zm.). 

Wsparcie nie będzie udzielane dla działalności prowadzonej w sektorach rybołówstwa i 

akwakultury, hutnictwa żelaza i stali, górnictwa węgla, budownictwa okrętowego oraz 

włókien syntetycznych; na działalność związaną z wywozem do krajów trzecich lub 

państw członkowskich Unii Europejskiej, czyli pomocy związanej bezpośrednio z ilością 

wywożonych produktów, z tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub z 

innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej; 

działalności uzależnionej od wykorzystywania towarów produkcji krajowej 

uprzywilejowanych względem towarów przywożonych. 

 

Działalności wykluczone z ubiegania się o wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2007 – 

2013 wyszczególnione są w dokumencie przyjętym przez Zarząd Województwa Śląskiego 

„Definicje sektorów – działalności gospodarczych wykluczonych z możliwości ubiegania 

się o wsparcie w ramach RPO WSL” 

 

W Priorytecie I. Poddziałanie 1.2.4., wsparcie uzyskają projekty realizowane m.in. przez 

Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, posiadające mniejszy niż 50% udział 

przychodów pochodzących z usług świadczonych w ramach kontraktu z NFZ.  

Projekty służące podnoszeniu jakości usług medycznych oraz dostosowaniu obiektów do 

wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r., 

realizowane m.in. przez NZOZy, których więcej niż 50% przychodów pochodzi z usług 

świadczonych w ramach kontraktu z NFZ, kwalifikują się do dofinansowania w ramach 

Priorytetu IX. Zdrowie i rekreacja. 

Ponadto, wsparcie uzyskają projekty realizowane m.in. przez Niepubliczne Zakłady Opieki 

Zdrowotnej, które nie zostały przewidziane w katalogu projektów możliwych do realizacji 

w Priorytecie IX. Zdrowie i rekreacja (bez względu na wielkość osiąganych przychodów  

z usług świadczonych w ramach kontraktu z NFZ).  

Ponadto, dofinansowanie uzyskają projekty realizowane m.in. przez Niepubliczne Zakłady 



Opieki Zdrowotnej pod warunkiem, iż otrzymane wsparcie będzie wykorzystywane 

wyłącznie w celu świadczenia usług medycznych, które nie będą finansowane w ramach 

kontraktu z Instytucją Finansującą Publiczne Świadczenia Zdrowotne w części powyżej 

50%. 

 

Projekty związane bezpośrednio z inwestycjami w infrastrukturę turystyczną                            

i okołoturystyczną, są wspierane w ramach Priorytetu III. Turystyka. 

 

W ramach poddziałania 1.2.4. wsparcie będzie udzielane zgodnie z zapisami Linii 

demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki 

Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej (zawierającej kryteria zapobiegające podwójnemu 

finansowaniu).  

W RPO WSL wsparcie będzie udzielane dla mikroprzedsiębiorstw: 

 poza obszarami wiejskimi zdefiniowanymi w Programie Rozwoju Obszarów 

Wiejskich – bez minimalnej wielkości wsparcia, każda działalność, 

 na obszarach wiejskich zdefiniowanych w PROW 2007-2013, w zakresie 

działalności wykraczającym poza zakres PKD  w Rozporządzeniu Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi – bez minimalnej wielkości wsparcia. 

 na obszarach wiejskich, zdefiniowanych w PROW 2007-2013, dla projektów o 

wartości (kwocie) dofinansowania powyżej 300 tys. PLN. 

 

OBJAŚNIENIA POJĘĆ 

 

e-Biznes – jest formą prowadzenia działalności gospodarczej przy wykorzystaniu 

technologii informacyjnych, w szczególności za pomocą Internetu. Pojęcie e-biznesu 

obejmuje oprócz wymiany informacji między twórcami, dystrybutorami i odbiorcami 

produktów i usług, także zawieranie kontraktów, przesyłanie różnego rodzaju 

dokumentów, pozyskiwanie nowych kontaktów itp. E-Biznes może umożliwiać realizację 

czynności on-line między innymi w zakresie od sprzedaży po współpracę z partnerami.  

 

Technologie gospodarki elektronicznej – to na przykład sieci komputerowe, sieci 

VAN, Internet, intranet, extranet, systemy pracy grupowej i przepływów pracy. 

 

Sektor transportu – podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie 

przewozu osób lub rzeczy pojazdami samochodowymi, za które uważa się również 

zespoły pojazdów składające się z pojazdu samochodowego i przyczepy lub naczepy. Do 

transportu drogowego nie zalicza się niezarobkowego przewozu drogowego (przewóz na 

potrzeby własne), przez który należy rozumieć każdy przejazd pojazdu po drogach 

publicznych z pasażerami lub bez, załadowanego lub bez ładunku, przeznaczonego do 

nieodpłatnego przewozu drogowego osób lub rzeczy, wykonywany przez przedsiębiorcę 

pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej, spełniający 

łącznie następujące warunki: 

 pojazdy samochodowe używane do przewozu są prowadzone przez przedsiębiorcę 

lub jego pracowników, 

 przedsiębiorca legitymuje się tytułem prawnym do dysponowania pojazdami 

samochodowymi, 

 w przypadku pojazdu załadowanego – rzeczy przewożone są własnością 

przedsiębiorcy lub zostały przez niego sprzedane, kupione wynajęte, 

wydzierżawione, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub naprawione albo 

celem przejazdu jest przewóz osób lub rzeczy z przedsiębiorstwa do 

przedsiębiorstwa na jego własne potrzeby, a także przewóz pracowników i ich 

rodzin,  

 nie jest przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie 

usług turystycznych. 

 

Pomoc de minimis - wielkość pomocy ze strony państwa, która nie wymaga jej 

wcześniejszego notyfikowania do Komisji Europejskiej. Pułap pomocy de minimis wynosi 



200 000 EUR w dowolnie ustalonym okresie 3 lat budżetowych, dla przedsiębiorstw z 

sektora transportowego, pułap pomocy wynosi 100 000 EUR. 

Zasady udzielania pomocy de minimis reguluje rozporządzenie Ministra Rozwoju 

Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w 

ramach regionalnych programów operacyjnych.  

 

„Start – up” - nowe przedsiębiorstwo, firma we wczesnym etapie rozwoju. 

 

Mikroprzedsiębiorstwo - w kategorii MŚP definiuje się jako przedsiębiorstwo 

zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans 

roczny nie przekracza 2 milionów EUR (pełną definicję zawiera Załącznik I do 

ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 

Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).  

 

Małe przedsiębiorstwo – w kategorii MŚP definiuje się jako przedsiębiorstwo 

zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans 

roczny nie przekracza 10 milionów EUR (pełną definicję zawiera Załącznik I do 

ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 

Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych). 

 

Średnie przedsiębiorstwo – w kategorii MŚP definiuje się jako przedsiębiorstwo, które 

zatrudnia mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów 

EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR (pełną definicję 

zawiera Załącznik I do ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 

2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w 

zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń 

blokowych). 

 

Zgodnie z Załącznikiem I do ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 800/2008 z dnia 6 

sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w 

zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń 

blokowych), w celu obliczenia danych stosowanych dla określenia progu zatrudnienia i 

pułapu finansowego, który pozwoli na określenie statusu przedsiębiorstwa, brane są pod 

uwagę dane odnoszące się do ostatniego zatwierdzonego okresu obrachunkowego i są 

obliczone na podstawie rocznej, od dnia zamknięcia rozliczenia.  
W przypadku, gdy na ostatni dzień bilansu przedsiębiorstwo przekracza lub spada poniżej 

progu zatrudnienia lub pułapu finansowego określonego dla mikro, małego i średniego 

przedsiębiorstwa, uzyskanie lub utrata danego statusu przedsiębiorstwa następuje tylko 

wówczas gdy zjawisko to powtórzy się w ciągu dwóch kolejnych lat. 
W przypadku nowoutworzonych przedsiębiorstw (których księgi finansowe jeszcze nie 

zastałych zatwierdzone) dane, które mają zastosowanie, pochodzą z oceny dokonanej 

w trakcie roku finansowego. 

 

Misja gospodarcza – wyjazd przedsiębiorcy na rozmowy handlowe związany ze 

zwiedzaniem targów lub wystaw organizowanych za granicą. 

 

Udział w targach i wystawach – uczestnictwo przedsiębiorcy jako wystawcy 

w międzynarodowych targach i wystawach organizowanych za granicą. 

 

 

  



Działanie 1.3. Transfer technologii i innowacji 

 

1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 

na lata 2007-2013 

2.  Numer i nazwa priorytetu I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), 

innowacje i przedsiębiorczość 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego priorytet 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca PO / 

RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego 

Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego 

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament 

Instytucji Certyfikującej 

8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

Wojewoda Śląski 

9.  Instytucja odpowiedzialna za 

otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna za 

dokonywanie płatności na 

rzecz beneficjentów (jeśli 

dotyczy) 

Dla: 

- środków z EFRR płatności dokonywane są za 

pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego; 

- środków współfinansowania krajowego płatności 

dokonywane są przez Instytucję Zarządzajacą. 

11.  Numer i nazwa działania 1.3. Transfer technologii i innowacji 

12.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest 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. 

 

Uzasadnieniem podjętych działań jest fakt, iż poprawa 

konkurencyjności we współczesnej gospodarce dokonuje 

się w dużej mierze poprzez wzrost innowacyjności, w tym 

zwiększenie transferu nowoczesnych rozwiązań 

technologicznych, produktowych i organizacyjnych. 

Dlatego też, konieczne jest zbudowanie spójnego i silnego 

regionalnego systemu innowacji. 

13.  Komplementarność z innymi 

działaniami i priorytetami  

1. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka  

Oś priorytetowa IV: Inwestycje w innowacyjne 

przedsięwzięcia. 

Oś priorytetowa V: Dyfuzja innowacji. 

2. Komplementarność w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki. 

Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka. 

Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki. 

3.Komplementarność  w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 



2013. 

Priorytet II: Społeczeństwo informacyjne, działanie 2.1: 

Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. 

Priorytet VI: Zrównoważony rozwój miast, działanie 6.1: 

Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu, 

działanie 6.2: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. 

Priorytet VIII: Infrastruktura edukacyjna, działanie 8.1: 

Infrastruktura szkolnictwa wyższego, działanie 8.2: 

Infrastruktura placówek oświaty, 

działanie 8.3: Infrastruktura kształcenia ustawicznego.  

14.  Przykładowe rodzaje 

projektów33  

 

1. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), 

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 

technologii34. 

2. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), 

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.35 

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. 

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. 

5. Dostosowywanie laboratoriów do wymagań dyrektyw 

unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych 

i prawodawstwa w zakresie BHP, ochrony środowiska. 

6. Tworzenie i rozwój klastrów o znaczeniu lokalnym 

i regionalnym.36 

15.  

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

A Temat priorytetowy  02 – infrastruktura B+R (w tym wyposażenie w sprzęt, 

oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące 

ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki 

kompetencji technologicznych 

                                                 
33

 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą. 
34

 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. 
35

 Usługi zidentyfikowane w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013, 

wymienione w Szczegółowym Opisie Priorytetów RPO WSL na lata  2007-2013. 
36

 W ramach tego typu projektu są możliwe do wsparcia następujące zadania: 

a)  spotkania informacyjne wewnątrz klastra. 

b)  doradztwo z zakresu opracowania planów rozwoju klastra. 

c)  działania promocyjne m.in. poprzez udział w targach, wystawach, spotkaniach branżowych. 

d)  wdrażanie i komercjalizacja technologii i produktów/usług innowacyjnych. 

 W ramach Programu wspierane będą klastry leżące na terenie województwa śląskiego. 



03 – transfer technologii i udoskonalenie sieci współpracy 

między MŚP, między MŚP a innymi 

przedsiębiorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju 

instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, 

władzami regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz 

biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami 

naukowymi i technologicznymi, technolopoliami, itd.) 

b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01 - pomoc bezzwrotna 

d Typ obszaru  01 - obszar miejski 

02 - obszar górski 

05 - obszary wiejskie  

e Działalność 

gospodarcza  

03 - produkcja produktów żywnościowych i napojów 

04 - Wytwarzanie tekstyliów i wyrobów włókienniczych 

05 - Wytwarzanie urządzeń transportowych 

06 - Nieokreślony przemysł wytwórczy 

07- Górnictwo i kopalnictwo surowców 

energetycznych. 

08 – Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, 

gazu i ciepła. 

09 – Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody. 

10 - Poczta i telekomunikacja 

11 - Transport 

12 - Budownictwo 

14 - Hotele i restauracje 

15 - Pośrednictwo finansowe 

16 - Obsługa nieruchomości, wynajem i prowadzenie  

17 – administracja publiczna 

18 – edukacja 

19 - Działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego 

20 – opieka społeczna, pozostałe usługi komunalne, 

społeczne i indywidualne 

21 - Działalność związana ze środowiskiem naturalnym 

22 – inne niewyszczególnione usługi 

00 – nie dotyczy 

f Lokalizacja PL 22 Śląskie 

16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Wszystkie wydatki w ramach projektu muszą być 

ponoszone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.  

Wydatki powinny być udokumentowane fakturami 

wystawianymi przez wykonawców prac lub innymi 

równoważnymi dokumentami księgowymi. 

Za kwalifikowalne mogą być uznane wyłącznie wydatki 

niezbędne do realizacji projektu. 

W ramach działania 1.3. do wydatków kwalifikowalnych, 

wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji 

mogą zostać zaliczone koszty zgodne z  zasadami 

określonymi w Rozporządzeniu nr 1083/2006/WE,  

Krajowych Wytycznych dot. kwalifikowania wydatków 

w ramach Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności 

w okresie programowania 2007-2013 oraz w Wytycznych 

w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 

2007-2013 (załącznik nr 2 do Uszczegółowienia RPO WSL 

na lata 2007-2013). 

 

17.  Zakres stosowania cross- Nie dotyczy  



financingu (jeśli dotyczy) 

18.  

Beneficjenci 

a Typ beneficjentów 1. Podmioty zarządzające parkami przemysłowymi i 

technologicznymi. 

2. Jednostki samorządu terytorialnego. 

3. Szkoły wyższe. 

4. Jednostki naukowe37. 

5. Prywatne i publiczne jednostki badawczo – rozwojowe. 

6. Jednostki naukowe reprezentujące sieci i konsorcja 

naukowe. 

7. Przedsiębiorcy posiadający status centra badawczo – 

rozwojowego38. 

8. Instytucje otoczenia biznesu. 

9. Organizacje pozarządowe. 

10. Porozumienia podmiotów wymienionych w pkt 1-9 

reprezentowane przez lidera. 

11. Podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie 

zgodne z zapisami ustawy o partnerstwie publiczno – 

prywatnym. 

b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

Przedsiębiorcy 

 

19.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

  

a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

Ocena formalna – Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 

Ocena merytoryczna – Komisja Oceny Projektów  

Decyzja o dofinansowaniu – Instytucja Zarządzająca RPO 

WSL: Zarząd Województwa Śląskiego 

Tryb odwoławczy: 

protest  

 - IZ RPO WSL 

skarga 

- Wojewódzki Sąd Administracyjny  

skarga kasacyjna 

- Naczelny Sąd Administracyjny 

 

 

 

Procedura konkursowa (zamknięta) 

b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

Zarząd Województwa Śląskiego  

Zarząd Województwa Śląskiego  

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 

94 729 496  EUR 

21.  Wkład ze środków unijnych 74 078 553 EUR  

                                                 
37 Zgodnie z definicją Ustawyo zasadach finansowania nauki z dn. 8.10.2004r.  
38 Art. 12 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. 



na działanie 

22.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

13 072 687 EUR 

23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

7 578 256 EUR 

24.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na poziomie 

projektu (%) 

Wsparcie dla projektów, które nie nosi znamion pomocy 

publicznej, jest możliwe do wysokości 85 % kosztów 

kwalifikowalnych projektu.  

Wsparcie dla projektów, które nosi znamiona pomocy 

publicznej, jest możliwe do wysokości: 

40% kosztów kwalifikowalnych inwestycji: 

- mikro-, małe przedsiębiorstwa +20 punktów 

procentowych (z wyłączeniem przedsiębiorstw 

prowadzących działalność gospodarczą w sektorze 

transportu), 

- średnie przedsiębiorstwa +10 punktów procentowych (z 

wyłączeniem przedsiębiorstw prowadzących działalność 

gospodarczą w sektorze transportu). 

50% kosztów kwalifikowalnych usług doradczych. 

Minimalny udział środków UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 20%. 

25.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

15% kosztów kwalifikowalnych inwestycji 

26.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

 Na poziomie wynikającym z: 

 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 

11 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy 

na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorców oraz 

małych i średnich przedsiębiorców w ramach 

regionalnych programów operacyjnych, z późn. zm. 

 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 

2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de 

minimis w ramach regionalnych programów 

operacyjnych. 

 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dn. 

11 października 2007 r. w sprawie udzielenia 

regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach 

regionalnych programów operacyjnych, z późn. zm. 

 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 

20 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na 

wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w 

ramach regionalnych programów operacyjnych. 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 

7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na 

inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury 

telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-

rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach 

regionalnych programów operacyjnych. 

27.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, rozpoczęciem okresu kwalifikowalności 

jest 1 stycznia 2007 r. 

W zakresie projektów, których wsparcie nosi znamiona 

pomocy publicznej, rozpoczęcie okresu kwalifikowalności 

wynikało będzie z zapisów właściwych rozporządzeń 

Ministra Rozwoju Regionalnego.  



W przypadku wystąpienia pomocy de minimis 

kwalifikowalność wydatków rozpoczynać się będzie od dnia 

1 stycznia 2007 r. za wyjątkiem zakupu usług doradczych. 

28.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

Nie dotyczy 

29.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

Zgodnie z zapisami „Linii demarkacyjnej pomiędzy 

Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej 

Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej”, 

zatwierdzonej przez Komitet Koordynacyjny NSRO 39 

dla 

typu projektu: 1, 

Maksymalna wartość projektu – poniżej 40 mln PLN, 

typu projektu: 2,5, 

Maksymalna wartość projektu – poniżej 4 mln PLN, 

typu projektu: 4, 6, 

Maksymalna kwota wsparcia - 1 000 000 PLN, 

typu projektu: 3, 

maksymalna kwota wsparcia - 100 000 PLN. 

30.  Forma płatności Refundacja, zaliczka 

31.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Nie dotyczy 

 

 

DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA 

 

W ramach działania nie dopuszcza się realizacji inwestycji polegających na łączeniu kilku 

typów projektów. 

 

Nie jest możliwe realizowanie projektu, polegającego wyłącznie na budowie (w tym 

rozbudowie, odbudowie, nadbudowie), przebudowie i remoncie infrastruktury z 

wyjątkiem Centrum Transferu Technologii ze względu na specyfikę działalności podmiotu. 

 

W ramach realizowanego 6 typu projektu wsparcie może być udzielone 

koordynatorowi klastra, który został wskazany w typach beneficjentów, na tworzenie 

i rozwój klastra o znaczeniu lokalnym i regionalnym, który spełnia łącznie następujące 

warunki: 

1) zapewnia udział w projekcie przedsiębiorcom (preferowane będą klastry 

obejmujące większą liczbę przedsiębiorstw - powyżej 20), 

2) nie mniej niż połowa uczestników klastra, na rzecz którego jest realizowany 

projekt, jest mikroprzedsiębiorcami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami, 

3) zapewnia udział w ramach klastra co najmniej jednej jednostce naukowej, 

potwierdzony umową, porozumieniem, statutem lub innym dokumentem 

w zależności od stopnia rozwoju klastra. 

  

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne nabyte w ramach wsparcia na rozwój 

klastra stają się własnością koordynatora klastra pod warunkiem, że będą udostępnione 

bezpłatnie wszystkim podmiotom funkcjonującym w ramach klastra. 

 

OBJAŚNIENIA POJĘĆ: 

 

Centrum Doskonałości (CD) - to jednostka naukowa lub jej wyodrębniona 

organizacyjnie część, prowadząca w sposób ciągły badania naukowe i współpracę 

międzynarodową, w szczególności w ramach programów UE, w celu rozwoju nauki 
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w dziedzinach uznanych za szczególnie ważne dla gospodarki w założeniach polityki 

naukowej i innowacyjnej państwa. Za Centra Doskonałości uznaje się jednostki 

wyselekcjonowane, reprezentujące najwyższy poziom naukowy i techniczny, skupiające 

zespoły naukowców o wybitnych osiągnięciach badawczych, posiadające odpowiednie 

zaplecze techniczne. z założenia CD powinny być organizacyjnie niezależne, ale 

jednocześnie ich podstawę musi stanowić uznana jednostka badawcza (może to być np. 

placówka PAN, uczelnia wyższa lub jednostka badawczo-rozwojowa). 

 

Centrum Zaawansowanych Technologii (CZT) - jest to konsorcjum naukowe 

składające się z jednostek naukowych prowadzących badania o uznanym poziomie 

światowym oraz innych podmiotów działających na rzecz badań, prac rozwojowych oraz 

wdrożeń, podejmujące na podstawie umowy wspólne przedsięwzięcie (badania naukowe, 

prace rozwojowe), a także działalność innowacyjną z wykorzystaniem wyników tych 

badań lub prac. CZT prowadzi działalność o charakterze interdyscyplinarnym, służącą 

opracowaniu, wdrażaniu i komercjalizacji nowych technologii związanych z dziedzinami 

nauki, uznanymi za szczególnie ważne dla gospodarki w założeniach polityki naukowej 

i innowacyjnej państwa. 

 

Działalność badawcza i rozwojowa (B+R)40 – obejmuje trzy rodzaje aktywności: 

 badania podstawowe (prace teoretyczne i eksperymentalne, w zasadzie 

nieukierunkowane na uzyskanie konkretnych zastosowań praktycznych), 

 badania stosowane (prace badawcze mające na celu zdobycie nowej wiedzy 

mającej konkretne zastosowanie), 

 prace rozwojowe (polegające na zastosowaniu istniejącej już wiedzy do 

opracowania nowych lub istotnego ulepszenia istniejących procesów, wyrobów lub 

usług, nie obejmują one prac wdrożeniowych). 

 

Instytucja otoczenia biznesu — należy przez to rozumieć mikroprzedsiębiorcę, małego 

lub średniego przedsiębiorcę, a także przedsiębiorcę innego niż mikroprzedsiębiorca, 

mały lub średni przedsiębiorca, bez względu na formę prawną, który nie działa dla zysku 

lub przeznacza zysk na cele statutowe i prowadzi działalność służącą tworzeniu 

korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. 

 

Jednostka naukowa –prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub prace 

rozwojowe (zgodnie z art. 2 pkt. 9 Ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach 

finansowania nauki (Dz. U. z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z późn. zm.): 

- podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni, 

- placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk, 

- jednostki badawczo – rozwojowe, 

- międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, 

- jednostki organizacyjne posiadające status jednostki badawczo – rozwojowej, 

- Polska Akademia Umiejętności, 

- inne jednostki organizacyjne, niewymienione wyżej, posiadające osobowość prawną 

i siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przedsiębiorcy posiadający status centrum 

badawczo – rozwojowego nadawany na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. Nr 179, poz. 1484). 

 

Klaster – geograficzne skupisko powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, 

jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z 

nimi instytucji (np.: uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych, stowarzyszeń 

handlowych oraz instytucji finansujących) w poszczególnych dziedzinach, konkurujących 

między sobą, ale również współpracujących.  

 

Sektor B+R41 – to ogół instytucji i osób zajmujących się pracami twórczymi 
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podejmowanymi dla zwiększenia zasobu wiedzy, jak również znalezienia nowych 

zastosowań do tej wiedzy. Należą do nich: Polska Akademia Nauk, jednostki badawczo – 

rozwojowe, szkoły wyższe prowadzące działalność w zakresie B+R, jednostki obsługi 

nauki, jednostki rozwojowe – przedsiębiorstwa posiadające własne zaplecze badawcze. 

 

Sieci współpracy – platformy stymulujące kontakt i wymianę informacji – 

umożliwiające transfer technologii z uczelni do przedsiębiorstwa oraz wprowadzenie 

innowacji do firm. 

 

Transfer Technologii [technology transfer] - jest to przekazanie informacji 

niezbędnych, aby jeden podmiot był w stanie powielać pracę innego podmiotu. 

Informacja ta występuje pod dwoma postaciami – o naturze technicznej (wiedza 

inżynierska, naukowa, standardy) oraz procedur (m.in. prawnych, umowy o zachowaniu 

poufności, patenty, licencje). 

 

 

Kryteria wyboru projektów dla Priorytetu I. zostały określone w ramach załącznika nr 6 

do Uszczegółowienia RPO WSL na lata 2007-2013. 

 

Lista wskaźników dla projektów realizowanych w ramach Priorytetu I. została określona 

w ramach załącznika nr 9 do Uszczegółowienia RPO WSL na lata 2007-2013. 

                                                                                                                                                         

 



 


