


 
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości 
działa na podstawie porozumienia z Zarządem 
Województwa Śląskiego z 2007 roku w formie jednostki 
budżetowej.  
ŚCP pełni funkcję instytucji pośredniczącej 2 stopnia we 
wdrażaniu działań skierowanych do mikro, małych i 
średnich przedsiębiorców. 
 
Zadania  
- prowadzenie naboru wniosków o dofinansowanie; 
- bezpłatne konsultacje, spotkania informacyjne; 
- przygotowanie i podpisywanie umów i ich rozliczanie; 
- prowadzenie procedur finansowych; 
- monitorowanie, sprawozdawczość i kontrola; 
- obsługa administracyjno-techniczna; 
- audyt. 
 



233 938 100,00 euro 
na wsparcie sektora MŚP w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2007 – 

2013. 

977 861 258,00 zł 



Alokacja 

Dane dotyczące Poddziałań 1.2.4 zawierają również alokację, która została przewidziana  na zamknięte już 

Poddziałania 1.2.1 i 1.2.2 RPO WSL 2007-2013. 

Poddziałanie 3.1.1. 
Infrastruktura zaplecza 

turystycznego 
/przedsiębiorstwa  

25 642 160,00 EUR 

Poddziałanie 3.2.1. 
Infrastruktura 

okołoturystyczna 
/przedsiębiorstwa  

12 030 940,00 EUR 
Poddziałanie 1.2.3 

Innowacje w 
mikroprzedsiębiorstwach  

i MŚP 

58 782 000,00 EUR 

Poddziałanie 1.2.4  Mikro, 
małe i średnie 

przedsiębiorstwa  

137 483 000,00 EUR 



Badania i rozwój technologiczny 
(B+R),  

innowacje i przedsiębiorczość 

PRIORYTET I  

1.2.1. Mikroprzedsiębiorstwa   

1.2.2. Małe i średnie przedsiębiorstwa    

1.2.3. Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP   

1.2.4. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa    

Poddziałania: 



Badania i rozwój technologiczny 
(B+R),  

innowacje i przedsiębiorczość 

PRIORYTET I  

Poddziałania 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4: 
 

W ramach poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4  wspierane były inwestycje 
bezpośrednie z zakresu rozbudowy i modernizacji mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz zakup usług doradczych. Wspierany był również udział 

przedsiębiorstw w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach 
gospodarczych. 

 

W ramach poddziałania 1.2.3 wspierana była działalność B+R  
w przedsiębiorstwach oraz inwestycje prowadzące do wdrożenia  
w przedsiębiorstwie innowacji procesowej lub produktowej. 

Poddziałanie 1.2.3: 



Turystyka PRIORYTET III 

3.1.1. Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa 

3.2.1. Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa 

Poddziałania: 



Turystyka PRIORYTET III 

Poddziałanie 3.1.1: 

 

W ramach poddziałania 3.1.1. wspierane były inwestycje bezpośrednie  
z zakresu budowy, przebudowy i remontu bazy noclegowej oraz 
gastronomicznej wraz z niezbędnym wyposażeniem w mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstwach. 

 

W ramach poddziałania 3.2.1. wspierane były inwestycje w mikro, małych  
i średnich przedsiębiorstwach z zakresu budowy, przebudowy i remontu  
aktywnych form turystyki, terenów rekreacyjnych, bazy okołoturystycznej,  
a także z zakresu tworzenia i rozwoju parków tematycznych przyczyniających 
się do wzrostu ruchu turystycznego. 

Poddziałanie 3.2.1: 



Za nami 20 konkursów o dofinansowanie: 
 
3 w ramach 1.2.3 Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP  
4 w ramach 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa  
   (do 2009 r. 1.2.1, 1.2.2) 

7 w ramach 1.2.4 targi (do 2009 r. 1.2.1, 1.2.2) 

3 w ramach 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/    
   przedsiębiorstwa 
3 w ramach 3.2.1 infrastruktura okołoturystyczna/   
   przedsiębiorstwa  



Wsparcie kierowane do sektora MŚP 

Maksymalna kwota wsparcia projektu 750.000 zł 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu 60%   

Zasady dofinansowania  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODSTAWOWE ZASADY POZYSKIWANIA WSPARCIA 

konkurs  

o dofinansowanie 

tryb konkursowy: 

- otwarty 

- zamknięty 

www.scp-slask.pl 
WAP/wersja 

papierowa 

harmonogram 

spotkania informacyjne  

punkt informacyjny 

ocena:  

- formalna 

- merytoryczno - techniczna 

regulamin 

instrukcja 



Liczba złożonych wniosków: 
8681 

 
 wartość dofinansowania: 

2 546 398 890,03 zł 
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Dane dotyczące Poddziałania 1.2.4 zawierają również informacje o wnioskach  złożonych w ramach zamkniętych 

już Poddziałań1.2.1 i 1.2.2 RPO WSL 2007-2013. 



 
 

Liczba wybranych wniosków: 
4725 

 
 



Liczba wniosków wybranych do dofinansowania 
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Dane dotyczące Poddziałania 1.2.4 zawierają również informacje o wnioskach  złożonych w ramach zamkniętych 

już Poddziałań1.2.1 i 1.2.2 RPO WSL 2007-2013. 



Liczba podpisanych umów: 
3 855 

 
 wartość dofinansowania: 

1 175 493 100,32 zł 



Umowy o dofinansowanie – podział ze względu 

na Subregiony 

2235 

748 

475 

397 

Centralny

Południowy

Północny

Zachodni



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODSTAWOWE ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW 

umowa  

o dofinansowanie 

KONTAKT 

Z OPIEKUNEM 
zmiany 

dane 

korespondencyjne 

warsztaty: 

- podpisywanie umów 

- rozliczanie projektów 

wniosek o 

dofinansowanie 

terminy 



Liczba zakończonych projektów: 
3139 

 
 wartość dofinansowania: 
635 648 200,95 PLN 

 



wartość dofinansowania 
wypłacona w ramach wniosków 

pośrednich i końcowych: 
899 197 230,31 PLN 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

617 kontroli w miejscu realizacji 
projektu 

- błędne zastosowanie lub brak informacji i promocji 
projektu (np. brak logotypów czy nieprawidłowa ich 
kolejność); 

- brak oryginałów niektórych dokumentów związanych 
ze zrealizowanym projektem (np. ofert); 

- uchybienia w ramach wyodrębnionej ewidencji 
księgowej prowadzonej przez beneficjentów (np. 
brak numeru umowy o dofinansowanie).  

Najczęstsze problemy związane z kontrolą 
projektów w miejscu ich realizacji  



Działania informacyjno – promocyjne 

 

- organizacja i udział w ponad 169 spotkaniach 

informacyjnych, warsztatach i konferencjach; 

- ponad 5907 przeszkolonych beneficjentów; 

- 11 kampanii radiowych 

- 4 kampanie telewizyjne 

- 7 kampanii internetowych 

- 49 artykułów prasowych 

 
Współpraca promocyjna z IZ RPO WSL. 



 

 

 
www.scp-slask.pl 

 
- 1 929 613 odwiedzin   
- 5 199 722 odsłon 
 
- 1940 Beneficjentów korzystających  
           z newslettera 
 

 



 

Śląskie Centrum 
Przedsiębiorczości 

Katowicka 47, Chorzów 

(32) 743 91 60 

 

www.scp-slask.pl 


