Rola IOB w
Regionalnym Programie Operacyjnym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020

Toruń, 20 listopada 2014

Oś Priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i
konkurencyjności gospodarki regionu

Alok acja w ram ach Osi - 429 623 387 m ln €
(22,7 % środk ów w program ie)
W sparcie w ram ach osi nak ierow ane na dw a cele:
CT 1 W zm acnianie badań nauk ow ych, rozw oju
technologicznego i innow acji (154 214 147 m ln €)
CT 3 W zm acnianie k onk urencyjności M ŚP (275
409 240 m ln €)

Cel Tem atyczny 1 - W zm acnianie badań
nauk ow ych, rozw oju technologicznego i innow acji
Priorytet
Inwestycyjny
infrastruktury B+I

1a

Udoskonalanie

Typy przedsięwzięć: Wybrane przedsięwzięcia
infrastrukturalne dotyczące infrastruktury B+R
ujęte w Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury
Badawczej oraz w Kontrakcie Terytorialnym
Beneficjenci:
naukowe

Jednostki

naukowe,

konsorcja

Priorytet Inwestycyjny 1b Promowanie inwestycji
przedsiębiorstw w B+I
Typy przedsięwzięć: Wsparcie będzie obejmować
cały cykl innowacji, począwszy od fazy badań
(stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza
badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach
służącego
działalności
innowacyjnej
przedsiębiorstw, koszty prowadzenia lub zakupu
badań), poprzez etap prac rozwojowych, do etapu
wdrożenia ( tzw. pierwsza produkcja)

Dopuszczalne
będzie
również
finansowanie
zakupu oraz wdrożenie wyników prac B+R
zakupionych od jednostek naukowych
Wdrożenie
zakupionych
wyników
prac
B+R jest możliwe tylko w przypadku konieczności
przeprowadzenia
uzupełniających/
dostosowujących
technologie
do
specyfiki
przedsiębiorstw prac rozwojowych.
Możliwe
jest
także
wsparcie
działań
pobudzających tworzenie długotrwałych powiązań
między sektorem przedsiębiorstw oraz sektorem
nauki.

W ramach PI 1b przewiduje się możliwość
zastosowania
cross-financingu
w
celu
sfinansowania części kosztów w ramach projektu
związanych z rozwojem kadr B+R, o ile koszty te
są konieczne do odpowiedniej realizacji projektu i
są bezpośrednio z nim związane.
O wsparcie mogą się ubiegać: przedsiębiorstwa,
konsorcja
przedsiębiorstw,
konsorcja
przedsiębiorstw i jednostek naukowych (ale to
przedsiębiorstwo musi być liderem konsorcjum),
jst, ich związki i stowarzyszenia, jednostki
organizacyjne, podmiot wdrażający instrument
finansowy.

Tryb konkursowy
Wsparcie uzyskają jedynie projekty zgodne z
regionalną strategią inteligentnych specjalizacji.
Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie tworzenia i
rozwoju infrastruktury B+R, inwestycje w
aparaturę, sprzęt i inne niezbędne wyposażenie,
które służy tworzeniu innowacyjnych produktów i
usług jest uwarunkowane od przedstawienia przez
przedsiębiorstwo planów dotyczących prac B+R.
Wsparcie
w
ramach
priorytetu
zostanie
skoncentrowane
na
przedsiębiorstwach
należących do kategorii MŚP.

Wsparcie dla dużych przedsiębiorstw uzależnione
zostanie od wymogu zapewnienia dyfuzji wyników
prowadzonych prac B+R do gospodarki regionu.
W przypadku projektów realizowanych przez duże
przedsiębiorstwa preferowane będą projekty
podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidujące
współpracę
z
MŚP,
NGO,
instytucjami
badawczymi.
W przypadku gdy odbiorcą wsparcia jest duże
przedsiębiorstwo przyznane wsparcie nie może
skutkować znaczną utratą miejsc pracy w
istniejących lokalizacjach tego przedsiębiorcy na
terytorium Unii Europejskiej w związku z
realizacją dofinansowanego projektu.

Cel Tem atyczny 3 - W zm ocnienie k onk urencyjności
M ŚP
PI
3a
Promowanie
przedsiębiorczości,
w
szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego
wykorzystywania
nowych
pomysłów
oraz
sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również
poprzez inkubatory przedsiębiorczości.
Cel szczegółowy: Lepsze warunki do rozwoju MŚP
Alokacja – 60 678 318,06 mln €

Rozwój przedsiębiorstw zostanie zapewniony
poprzez wzmacnianie kompetencji IOB w zakresie
budowania
przewag
konkurencyjnych
przedsiębiorstw
w
warunkach
gospodarki
globalnej.
Wysokiej jakości specjalistyczne usługi instytucji
otoczenia biznesu wpływają na procesy wzrostu i
rozwoju przedsiębiorstw.
W
podejmowaniu
skutecznych
działań
przedsiębiorców
powinny
wspomagać
wyspecjalizowane instytucje otoczenia biznesu.

Spodziewane typy i przykłady przedsięwzięć
W ramach PI 3a planuje się realizować
przedsięwzięcia
wspierające
rozwój
przedsiębiorstw, w szczególności w obszarach
regionalnej strategii inteligentnej specjalizacji,
poprzez wsparcie bezpośrednie, jak również
poprzez świadczenie usług przez IOB-y.
Wsparcie IOB będzie miało na celu z jednej strony
poszerzenie oferowanych usług (dostosowanie do
potrzeb rynku), z drugiej strony podniesienie
jakości świadczonych usług.
W ramach PI 3a możliwe jest realizowanie przez
IOB-y wspólnych projektów.

Potencjalni beneficjenci/grupy docelowe
• przedsiębiorstwa
• sieci przedsiębiorstw
• instytucje otoczenia biznesu
• JST, ich związki i stowarzyszenia oraz
samorządowe jednostki organizacyjne
• podmiot wdrażający instrument finansowy

Kierunkowe zasady wyboru projektów
W ramach PI 3a preferencje uzyskają projekty
przedsiębiorstw
wpisujących
się
w
zakres
regionalnej strategii inteligentnej specjalizacji dla
województwa kujawsko-pomorskiego. W tym celu
na etapue wyboru projektów zostaną zapewnione
takie mechanizmy jak:
• dedykowane konkursy na obszary inteligentnych
specjalizacji regionu;
• kryteria wyboru projektów przyznające większą
ważność/wagę kryteriom odnoszącym się do
projektów realizowanych w ramach RSI

Wsparcie
IOB
w
zakresie
profesjonalizacji
oferowanych przez nie usług jest uwarunkowane
od
wykorzystania
przez
IOB
dostępnych
standardów świadczenia usług, przede wszystkim
wypracowanych na poziomie krajowym.
Bezpośrednie
wsparcie
finansowe
na
profesjonalizację oferowanych przez IOB usług
uzależnione jest od spełnienia następujących
wymogów:
• IOB posiada strategię biznesową, która w sposób
przejrzysty przedstawia różne źródła przychodów
IOB
i
potwierdza
możliwość
prowadzenia
działalności w warunkach rynkowych, działalności
samowystarczalnej finansowo

• IOB posiada roczny plan działania, który zawiera:
-indykatywną
listę
projektów/usług
do
zrealizowania/świadczenia,
- dostępne zasoby,
- niezbędne szkolenia,
- niezbędny do zrealizowania planu budżet oraz
źródła jego sfinansowania,
- projekty które będą ubiegały się o wsparcie z
EFRR powinny być wyraźnie przedstawione w
planach działania,
• IOB wykaże, że dostępne na poziomie krajowym,
europejskim lub międzynarodowym standardy
świadczenia usług zostaną zastosowane,

• gdy jest to uzasadnione IOB winna przedstawić
informacje o dotychczas świadczonych usługach
doradztwa/wsparcia
dla
przedsiębiorstw
w
zakresie rozwoju biznesu (tj. badania satysfakcji
wśród
dotychczasowych
klientów,
liczbę
dotychczas świadczonych usług, dane obrazujące
kontynuację współpracy pomiędzy przedsiębiorcą,
a IOB),
• IOB monitoruje świadczenie usług oraz prowadzi
badania satysfakcji w celu oceny ich wydajności
oraz dokonywania prognoz opartych na danych
statystycznych.

Wsparcie dla IOB jest ukierunkowane na
dostarczanie na rynek specjalistycznych, nowych
(zaawansowanych lub znacząco ulepszonych) usług
w odpowiedzi na pojawiające się/zmieniające się
potrzeby sektora biznesu.
Zapotrzebowanie
nowe/ulepszone
udokumentowane
środków:

ze
strony
biznesu
na
usługi
powinno
zostać
za
pomocą
następujących

• w przypadku projektów zakładających udział
przedsiębiorstw, będących członkami IOB, dla
których dana usługa ma być oferowana –
konkretne potrzeby przedsiębiorstw w zakresie
specjalistycznych usług powinny być w sposób
jasny określony w umowie o dofinansowanie,

• w pozostałych przypadkach udokumentowane
zapotrzebowanie ze strony przedsiębiorstw na
opracowanie przez IOB usługi.
Preferencje
uzyskają
projekty
zakładające
największy udział wkładu prywatnego.
Planowane do wdrożenia usługi nie mogą być
oparte jedynie na założeniach przyjętych przez
daną IOB.
W ciągu roku od zakończenia realizacji projektu
IOB
będzie
musiała
wykazać
znaczne
wykorzystanie nowych usług prze jej klientów.

W incydentalnych i uzasadnionych przypadkach w
PI 3a możliwe jest sfinansowanie projektów
infrastrukturalnych IOB, z zastrzeżeniem jednak
spełnienia warunków określonych w UP 2014-2020
dla tego typu projektów.
Projekty
mające
na
celu
przygotowanie
infrastruktury biznesowej będą realizowane pod
warunkiem
nie
powielania
dostępnej
infrastruktury,
chyba,
że
limit
dostępnej
powierzchni został wyczerpany.
Przed podjęciem decyzji o dalszych inwestycjach w
zakresie finansowania infrastruktury biznesowej
IZ podejmie niezbędne działania w odniesieniu do
beneficjentów w celu zagwarantowania, że
infrastruktura biznesowa została wykorzystana.

Jeżeli IZ uzna za konieczne podjęcie dalszych
inwestycji w zakresie przygotowania terenów
inwestycyjnych/infrastruktury biznesowej, każda
taka inwestycja oprócz spełnienia warunków
przewidzianych w UP 2014-2020 będzie poddana
następującym wymogom:
• uzyskane dofinansowanie
zakresie
infrastruktury
pomniejszone w zakresie
infrastruktura nie została
projektem/wykorzystana
przedsiębiorstwo.

z EFRR na projekty w
biznesowej
zostanie
w jakim utworzona
wypełniona zgodnie z
przez
duże

Umowa
o
dofinansowanie
projektu
będzie
zawierała odpowiedni wskaźnik – niespełnienie
grozi konsekwencjami finansowymi.

PI 3b Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli
biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu
umiędzynarodowienia
Cel szczegółowy: Zwiększony
zagranicznego z sektora MŚP.

poziom

handlu

Alokacja – 50 169 579 mln €
Wsparcie
procesu
umiędzynarodowienia
przedsiębiorstw z regionu będzie miało również za
zadanie
stworzenie
kompleksowej
i
skoordynowanej)
oferty
zarówno
dla
indywidualnych przedsiębiorstw, jak i grup
branżowych i międzybranżowych.

Spodziewane typy i przykłady przedsięwzięć
Wsparcie
doradcze
dla
przedsiębiorstw
nastawionych
na
ekspansję
zagraniczną
i
zdobywanie nowych rynków zbytu, a także pomoc
w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych z
partnerami zagranicznymi lub utworzenie wspólnej
oferty rynkowej.
Możliwe będzie także uzyskanie wsparcia na
projekty zakładające opracowanie i wdrożenie
nowych modeli biznesowych. W szczególności
wsparcie
będzie
ukierunkowane
na
upowszechnianie zastosowania nowych modeli
biznesowych poprzez wykorzystanie technologii
informacyjno-komunikacyjnych dla rozwoju i
poprawy efektywności działania przedsiębiorstwa.

Potencjalni beneficjenci/grupy docelowe
• Przedsiębiorstwa z sektora MŚP,
• sieci przedsiębiorstw z sektora MŚP,
•instytucje otoczenia biznesu,
• JST,
ich
związki
i
stowarzyszenia
samorządowe jednostki organizacyjne,
•podmiot wdrażający instrument finansowy

oraz

Kierunkowe zasady wyboru projektów
W ramach PI 3b preferencje uzyskają projekty
przedsiębiorstw
wpisujących
się
w
zakres
regionalnej strategii inteligentnej specjalizacji dla
województwa kujawsko-pomorskiego. W tym celu
na etapue wyboru projektów zostaną zapewnione
takie mechanizmy jak:
• dedykowane konkursy na obszary inteligentnych
specjalizacji regionu;
• kryteria wyboru projektów przyznające większą
ważność/wagę kryteriom odnoszącym się do
projektów realizowanych w ramach RSI

PI 3c Wspieranie tworzenia i rozszerzania
zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju
produktów i usług
Przedsiębiorstwa, sieci przedsiębiorstw, podmiot
wdrażający instrument finansowy.
Typy
przedsięwzięć:
wsparcie
innowacji
produktowych, procesowych, marketingowych i
organizacyjnych w przedsiębiorstwach.
Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw w maszyny i
sprzęt produkcyjny.
Tryb konkursowy

Inteligentne
specjalizacje
kujawsko-pomorskiego:

województwa

1) Najlepsza bezpieczna żywność – przetwórstwo,
nawozy i opakowania;
2) Medycyna,
zdrowotna;

usługi

3) Motoryzacja,
automatyka
przemysłowa;

medyczne

urządzenia

i turystyka

transportowe

i

4) Narzędzia, formy wtryskowe, wyroby z tworzyw
sztucznych;

5)
Przetwarzanie
informacji,
programownaie usług ICT;
6) Biointeligentna specjalizacja
naturalny,
środowisko, energetyka;

multimedia,
–

potencjał

7) Transport, logistyka, handel – szlaki wodne i
lądowe;
8) Dziedzictwo
kreatywne.

kulturowe,

sztuka

przemysły

Szerzej: Regionalna Strategia I nnow acji W K -P na

lata 2014-2020

Departament Rozwoju Regionalnego
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bartosz Wojtaczka
tel. (56) 62 18 652
e-mail: b.wojtaczka@kujawsko-pomorskie.pl

