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Michał Polański

Wsparcie PARP dla Małych i Średnich przedsiębiorstw

Warszawa, 3 czerwca 2016 r.

Lublin, 22 czerwca 2015 r.
Nowa Perspektywa UE 2014 – 2020 – nowe możliwości
dofinansowania dla przedsiębiorstw w Polsce

18

mld
EUR

Budżet PARP w programach operacyjnych:
PO Inteligentny Rozwój – 1,94 mld EUR
PO Polska Wschodnia – 1,64 mld EUR
PO Wiedza Edukacja Rozwój – 9O mln EUR
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Obszary aktywności PARP w latach 2014-2020

Umiędzynarodowienie
firm
Infrastruktura drogowa
i transportowa

Usługi proinnowacyjne
dla biznesu

PARP
Działalność rozwojowa
i innowacyjna

Rozwój kadr
przedsiębiorstw

Klastry

Start’upy

Działania PARP w PO Inteligentny Rozwój 2014-2020

Lublin, 22 czerwca 2015 r.

Budżet PO IR

1O,1
mld EUR
8

Prace rozwojowe,
wdrożenia innowacji
Animacja współpracy,
testowanie instrumentów

w tym 8, 614 mld EUR z EFRR

Inkubacja i akceleracja
przedsiębiorstw

Internacjonalizacja
przedsiębiorstw
Finansowanie
rozwoju firm

Usługi
proinnowacyjne

START
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PARP w PO IR
Oś priorytetowa II. Wsparcie otoczenia i potencjału
przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

działania

beneficjenci
ostateczni

forma
pomocy

Wsparcie ochrony własności
przemysłowej

Umiędzynarodowienie Krajowych
Klastrów Kluczowych (KKK)
inno_LAB

80,67

dotacja

Rozwój innowacyjnych usług dla
biznesu

47,62

przedsiębiorcy

Bony na innowacje

alokacja
w mln EUR

43,58
33,25
100,00

PARP w PO IR
Oś priorytetowa III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

działanie

beneficjenci
ostateczni

forma
pomocy

1047,89

Badania na rynek
dotacja

Polskie mosty technologiczne
Wsparcie promocji oraz
internacjonalizacja innowacyjnych
przedsiębiorstw

MSP

STARTER – akceleracja
nowopowstałych przedsiębiorstw
BIZ_NEST – syndykaty

10,00
90,00

Fundusz Innowacji
4 Stock

alokacja
w mln EUR

129,74
Fundusze kapitału
zalążkowego, pośrednio
przedsiębiorcy
Sieci aniołów biznesu,
pośrednio przedsiębiorcy

instrument
finansowy

6,35
180,64

dotacja

58,20

BADANIA NA RYNEK
Na co?

3.2.1 POIR - Wdrożenie wyników prac b+r (własnych lub
zakupionych)

Dla kogo?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Wielkość dotacji (progi mogą
ulec zmianie)

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 10 mln zł , w
tym:
•prace rozwojowe – max. 450 tys. zł wsparcia, do 1 mln
kosztów kwalifikowanych (max. 45% intensywności wsparcia)
•doradztwo: max. 500 tys. zł wsparcia, do 1 mln kosztów
kwalifikowanych (max. 50 % intensywności wsparcia)
• inwestycje – zgodnie z mapą pomocy regionalnej

Podstawowe koszty
kwalifikowane

eksperymentalne prace rozwojowe (personel, koszty badań,
koszty operacyjne, materiały), doradztwo zewnętrzne na rzecz
wdrożenia prac b+r, koszty inwestycyjne (rzeczowe aktywa
trwałe, wartości niematerialne i prawne, nieruchomości do
10% wartości dotacji na inwestycje)

Planowana data naboru

Ogłoszenie konkursu: kwiecień 2016
Nabór wniosków: czerwiec – sierpień 2016

BON NA INNOWACJE
Na co?

2.3.2 POIR - Finansowanie usług realizowanych przez
jednostki naukowe na rzecz przedsiębiorstw (opracowanie
nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, technologii
produkcji, projektu wzorniczego lub usługi)

Dla kogo?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Wielkość dotacji

Min. 50 tys. zł, max. 250 tys. zł
Intensywność wsparcia: mikro/mały – 80%, średni: 70%

Podstawowe koszty
kwalifikowane

Zakup usługi od jednostki naukowej. Usługi muszą się
przyczyniać do rozwoju produktów (wyrobów i usług)
oferowanych przez MŚP

Planowana data naboru

Nowy konkursu: maj 2016
Nabór: czerwiec 2016 – styczeń 2017

USŁUGI PROINNOWACYJNE
Na co?

2.3.1 POIR - Usługi proinnowacyjne świadczone przez
akredytowane instytucje otoczenia biznesu, których
zadaniem będzie wspierać procesy w firmie prowadzące do
wdrożenia innowacji

Dla kogo?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Wielkość dotacji

Szacunek wartości usługi: 50 tys. – 420 tys. zł, Intensywność
wsparcia: 70%

Podstawowe koszty
kwalifikowane

Koszty usług doradczych w zakresie innowacji lub usług
wsparcia innowacji

Planowana data naboru

Ogłoszenie konkursu: grudzień 2015
Nabór wniosków: styczeń – marzec 2016

inno_LAB

cele projektu

•

Tworzenie innowacyjnego podejścia do wsparcia innowacyjności
przedsiębiorstw w Polsce

•

Tworzenie kultury akceptującej ryzyko, przyzwolenia na porażkę

•

Łączenie twórczego i analitycznego podejścia, nauka przez działanie

•

Kreowanie kultury współpracy
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PO PW – PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW
Beneficjenci

animatorzy platform (parki naukowo-technologiczne, inkubatory
technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, centra innowacji, centra
transferu technologii z terenu Polski Wschodniej, przedsiębiorstwa typu
start’up.

Całkowity budżet (2015)

191,40 mln EUR

Wartość dofinansowania

koszty bezpośrednie dotyczące wsparcia przedsiębiorstw w ramach
platformy, które przypadają na jednego przedsiębiorcę nie mogą
przekroczyć 65 tys. PLN.

Cel działania

Działanie sprzyja powstawaniu nowych firm typu startup, w
szczególności innowacyjnych i technologicznych, gotowych do
rozpoczęcia sprzedaży i jej systematycznego zwiększania.

Przedmiot wsparcia

Wsparcie będzie realizowane poprzez utworzenie platform startowych,
których celem będzie stworzenie dla ich odbiorców warunków
sprzyjających rozwojowi nowych, innowacyjnych pomysłów
biznesowych i ich realizacji w Polsce Wschodniej w formie
przedsiębiorstw typu start-up.

Terminy naboru

W 2016 nie jest planowany nabór (w tym czasie trwa pilotaż z
poprzedniego naboru)

1.2 PO PW – WSPARCIE INTERNACJONALIZACJI MŚP
Beneficjenci

Beneficjenci: mikro-, mali i średni przedsiębiorcy z makroregionu Polski
Wschodniej i ich konsorcja (w tym klastry).

Całkowity budżet (2015)

93 mln EUR

Wartość dofinansowania

kwota wsparcia do 500.000 PLN, po zrealizowaniu III etapów działania.

Cel działania

Zachęcenie przedsiębiorstw z PW do wyjścia na rynki międzynarodowe

Przedmiot wsparcia

Wsparcie zostanie skierowane na rzecz wzrostu internacjonalizacji MŚP
z obszaru Polski Wschodniej, w szczególności w ramach rozwoju działań
eksportowych w zakresie kluczowych ponadregionalnych specjalizacji
gospodarczych określonych w Strategii rozwoju społecznogospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020.

Terminy naboru

Marzec 2016 r.; nabór wniosków kwiecień – maj 2016
Wrzesień 2016 r.; nabór wniosków październik – listopad 2016

Pozostałe działania PARP związane z wspieraniem
innowacji i innowacyjnych przedsiębiorstw
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Polskie Mosty Technologiczne
 Projekt oparty na doświadczeniach uzyskanych przy realizacji
Polskiego Mostu Krzemowego
 Realizowany będzie w ramach działanie 3.3. POIR „Wsparcie
promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”
 Wdrażany przez Ministerstwo Rozwoju w partnerstwie z PARP.
W realizację projektu włączone WPHI
 Adresowany do MŚP działających w branżach wysokich technologii,
w szczególności w obszarach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji
 Wsparcie w zakresie ekspansji na rynki - Stanów Zjednoczonych,
Wielkiej Brytanii, Irlandii i Izraela (komponent PARP)
 Wsparcie podzielone na etapy: szkoleniowo-doradczy realizowany
w kraju oraz program akceleracyjny realizowany za granicą
 W ramach projektu „Polskie Mosty Technologiczne” wsparciem
zostanie objętych 350 firm, z tego 150 będzie uczestnikami
programu akceleracyjnego.
 Budżet na realizację projektu - 10 mln Euro (wkład EFRR)

Enterprise Europe Network- Central Poland


Cel: Projekt informacyjny, szkoleniowy, doradczy oraz kooperacyjny, mający na celu:


Pomoc w poszukiwaniu partnerów do współpracy gospodarczej oraz transferu technologii za granicę;



Współorganizację wydarzeń kooperacyjnych (targi i misje gospodarcze);



Realizację działań informacyjnych i doradczych z zakresu prawa i polityk UE, prowadzenia działalności
gospodarczej za granicą, dostępu do źródeł finansowania, transferu technologii oraz udziału w programach
ramowych UE;



Udzielanie odpowiedzi na pytania przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej dotyczące warunków
formalno-prawnych działalności gospodarczej w Polsce i możliwości współpracy z polskimi
przedsiębiorstwami i instytucjami;



Organizację szkoleń, warsztatów, seminariów;



Świadczenie usług z zakresu transferu technologii oraz realizacji audytów technologicznych;



Wspieranie udziału MŚP w programie ramowym UE Horyzont 2020 w zakresie badań naukowych i
innowacji w UE



Ramy czasowe: 2015 – 2020, w tym umowy grantowe zawierane na okresy dwuletnie (2015-2016, 2017-2018,
2018-2020)



Budżet: Alokacja na lata 2015-2016


1 379 065 EUR (Grant KE) + ok. 3 764 444 PLN (dotacja celowa)

Projekty finansowane w ramach programu
ramowego Horyzont 2020
Projekt KAM2CentralPoland
1

2

3

KAM2Central Poland -

Beneficjenci
Instrumentu MŚP
H2020 w latach
2014- I kw. 2016

KAM2Central Poland -

Enhancing Innovation
Management Capacity of the SME
dla beneficjentów Instrumentu
MŚP

zwiększenie potencjału
MŚP przy realizacji
innowacyjnego projektu
Poprzez: realizowanie usługi
eksperckiej, wspierającej
wykorzystanie grantów
udzielanych przedsiębiorcom w
ramach Instrumentu dla MŚP

42 projekty z PL,
które otrzymały
dofinansowanie:
Faza 1 – 36 projektów
Faza 2 – 6 projektów

Enhancing Innovation
Management Capacity of the SME
dla innowacyjnych MŚP

zwiększenie potencjału
MŚP w zarządzaniu
innowacją.
Poprzez: realizowanie usługi
eksperckiej, zwiększającej
potencjał innowacyjnych
przedsiębiorstw, benchmarking
firm na tle polskich lub
europejskich firm z branży

Projekty finansowane w ramach programu
ramowego Horyzont 2020
1

2

Projekt Innovoucher

Testowanie
wypracowanego modelu
w ramach pilotażu
II połowa 2016 r.

Cel:
opracowanie europejskiego
wzorca bonu na innowacje dla
sektora MŚP,
Projekt trwa 36 miesięcy,
począwszy od kwietnia 2015 r.
PARP jest partnerem w
międzynarodowym konsorcjum
kierowanym przez Region
Murcia (Hiszpania)

Dla kogo?
MŚP które chcą zakupić usługi
innowacyjne w zagranicznych
jednostkach naukowobadawczych
Poziom dofinansowania:
ok. 70 % kosztów
kwalifikowanych
Konkurs będzie ogłoszony na
stronie www.parp.gov.pl

Dziękuję za uwagę
Dziękuję za uwagę

PARP
ul. Pańska 81/83
Warszawa

www.parp.gov.pl

