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PO IR 2014-2020
Wsparcie klastrów kluczowych w PO IR:
• wsparcie w PO IR zaprojektowane zostało głównie dla
tzw. krajowych klastrów kluczowych;
• wsparcie dla koordynatorów klastrów kluczowych jest
ukierunkowane na internalizację działalności klastrów;
• możliwe jest wsparcie dla aktorów wszystkich typów
klastrów realizujących projekty, które swym zakresem
wpisują się w zakres wsparcia Programu;
• preferencje dla członków klastra kluczowego (np.
przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, IOB i konsorcja
tych podmiotów) realizujących projekty polegające na
pracach badawczo-rozwojowych.
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PO IR 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA II: WSPARCIE INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH
Cel szczegółowy 2. Zwiększenie nakładów polskich przedsiębiorstw na
działalność innowacyjną.
Przykładowe typy projektów:
• Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R z wykorzystaniem instrumentów
zwrotnych lub mieszanych (dotacyjno-zwrotnych).
• Tworzenie warunków infrastrukturalnych dla prowadzenia działalności
B+R przez przedsiębiorstwa – tworzenie i rozwój infrastruktury B+R
przedsiębiorstw.
• Kredyt na innowacje technologiczne – skierowany do MŚP i obejmujący
projekty polegające na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym.
• Fundusz gwarancyjny dla wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw –
gwarancje dla projektów polegających na wdrożeniu wyników prac B+R przez
firmy.

Typy beneficjentów: przedsiębiorstwa, koordynatorzy klastrów*,fundusz funduszy.
*Warunkiem przyznania wsparcia jest udział przedsiębiorstw w inicjatywie klastrowej.
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PO IR 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA III: WSPARCIE OTOCZENIA I POTENCJAŁU
INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW
Cel szczegółowy 4. Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia
działalności innowacyjnej

W III osi PO IR prowadzone są działania o zróżnicowanym charakterze,
odnoszące się do:
•
•
•
•
•
•

współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami w zakresie B+R+I,
ochrony własności przemysłowej przedsiębiorstw,
zwiększenia skali wykorzystania usług badawczo-rozwojowych,
dostępu MŚP do proinnowacyjnych usług świadczonych przez IOB,
rozwoju inicjatyw klastrowych o dużym potencjale innowacyjnym,
aktywności przedsiębiorstw i jednostek naukowych w aplikowaniu
o środki z programów międzynarodowych, np. Horyzont 2020,
COSME.
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PO IR 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA III: WSPARCIE OTOCZENIA I POTENCJAŁU
INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW
Cel szczegółowy 4. Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia
działalności innowacyjnej
Przykładowe typy projektów:
•
•
•
•
•
•

Wsparcie rozwoju otwartych innowacji (współpraca firm dużych i MŚP na rzecz
dzielenia się wiedzą i realizacji innowacyjnych projektów);
Wsparcie ochrony własności przemysłowej przedsiębiorstw;
Stymulowanie współpracy nauki z biznesem – bony na innowacje;
Rozwój i profesjonalizacja proinnowacyjnych usług IOB;
Wsparcie rozwoju klastrów – budowa systemu krajowych klastrów kluczowych;
Wsparcie przedsiębiorstw i jednostek naukowych w przygotowaniu do udziału
w programach międzynarodowych.

beneficjentów:

przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw, jednostki
naukowe, uczelnie, instytucje otoczenia biznesu, Specjalne Strefy Ekonomiczne,
koordynatorzy klastrów, jednostki administracji publicznej, w tym ich jednostki
organizacyjne, lub wyłonione podmioty odpowiadające za realizację działań
o charakterze systemowym.

Typy
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PO IR 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA III: WSPARCIE OTOCZENIA I POTENCJAŁU
INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW
Cel szczegółowy 4. Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw do
prowadzenia działalności innowacyjnej

• Wsparcie rozwoju klastrów – budowa systemu krajowych
klastrów kluczowych
W ramach PO IR zakłada się realizację działań systemowych
związanych z przygotowaniem systemu wyłaniania krajowych klastrów
kluczowych, budową krajowego systemu informacji o IOB i klastrach,
ich monitoringiem i ewaluacją.
Działania w tym zakresie są podejmowane z uwagi na wysoki potencjał
innowacyjny krajowych klastrów kluczowych, co uzasadnia objęcie
wsparciem projektów realizowanych przez ich koordynatorów
w zakresie internacjonalizacji oraz rozwoju współpracy z podmiotami
zewnętrznymi (w tym projekty związane z marketingiem, brandingiem,
sieciowaniem krajowym i międzynarodowym).
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PROW 2014-2020
TWORZENIE GRUP I ORGANIZACJI PRODUCENTÓW
Tworzenie grup i organizacji producentów w sektorze rolnym i leśnym
Beneficjenci:

Wysokość wsparcia:

•
•

- Maksymalnie
równowartość
100 000 euro w każdym roku
pięcioletniego okresu pomocy.
- W pierwszym roku – 10%,
w drugim roku – 8%, w trzecim
roku – 6%, w czwartym roku – 5%,
w piątym roku – 4%.

grupy producentów rolnych (utworzone po 1 stycznia 2014 r.)
organizacje producentów (utworzone po 1 stycznia 2014 r.).

Kryteria wyboru (preferencje):
•
•

•
•

podmioty zrzeszone w formie spółdzielni;
podmioty zrzeszające producentów:
- wytwarzających produkty w ramach systemów jakości żywności,
- świń, prosiąt, warchlaków, mięsa wieprzowego (świeże, chłodzone, mrożone),
- bydła, zwierzęta rzeźne lub hodowlane, mięsa wołowe (świeże, chłodzone, mrożone).
- owiec, kóz (zwierzęta rzeźne lub hodowlane), wełny, mięsa owczego lub koziego (świeże,
chłodzone, mrożone), skór owczych lub kozich,
- miodu i produktów pszczelich,
- roślin w plonie głównym, uprawianych z przeznaczeniem na cele energetyczne bądź
techniczne;
podmioty z jak największą liczbę członków w danej kategorii.
zrzeszających producentów, w gospodarstwach których produkcja objęta została
dobrowolnym ubezpieczeniem.
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PROW 2014-2020
WSPÓŁPRACA
Wsparcie na rzecz rozwoju nowych produktów, praktyk, procesów
i technologii w sektorze rolno-spożywczym poprzez współpracę
w ramach grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI)
Beneficjenci:
•

grupy operacyjne na rzecz innowacji, w tym organizacje międzybranżowe.

Kryteria wyboru (preferencje):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

liczba różnych partnerów w grupie;
stopień realizacji celów wspólnoty;
potencjał innowacyjny operacji;
potencjalna skala oddziaływania rezultatów operacji;
wykonalność operacji (ekonomiczna, techniczna);
relacja nakładów do spodziewanych efektów;
wiarygodność wyników badań;
wysokość wkładu własnego;
wkład operacji w zasilenie/poprawę dóbr publicznych.

Wysokość wsparcia:
- do 10 mln zł/ EPI;
- do 1 mln zł/koszty ogólne – nie
więcej niż 10% całkowitych kosztów
kwalifikowalnych.

Klastry mogą korzystać ze wsparcia
w ramach działania, o ile spełniają
warunki odnoszące się do grup
operacyjnych na rzecz innowacji.
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RPO WM 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA I: WYKORZYSTANIE DZIAŁALNOŚCI
BADAWCZO-ROZWOJOWEJ W GOSPODARCE
Cel szczegółowy: Wzrost działalności badawczo-rozwojowej
i innowacyjnej przedsiębiorstw
Typy projektów:

• projekty badawczo-rozwojowe;
• tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego;
• realizacja procesu przedsiębiorczego odkrywania i monitorowania
RSI wraz z regionalną inteligentną specjalizacją, w tym realizacja
nieprofilowanych konkursów dla przedsiębiorstw, jako proces
eksperymentowania
i
poszukiwania
nisz
rozwojowych
i innowacyjnych.
Zestawienie głównych grup beneficjentów:
• przedsiębiorstwa;
• powiązania kooperacyjne, w tym klastry.
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RPO WM 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA I: WYKORZYSTANIE DZIAŁALNOŚCI
BADAWCZO-ROZWOJOWEJ W GOSPODARCE
Cel szczegółowy: Wzrost działalności badawczo-rozwojowej
i innowacyjnej przedsiębiorstw

Kierunkowe kryteria:
• projekt realizowany w obszarach regionalnej strategii inteligentnej
specjalizacji, z wyłączeniem procesu przedsiębiorczego odkrywania;
• kryteria zapewnią wdrażanie założeń poszczególnych polityk
horyzontalnych tj. polityki równych szans, niedyskryminacji
i zrównoważonego rozwoju adekwatnie do obszaru merytorycznego
osi.
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RPO WM 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA I: WYKORZYSTANIE DZIAŁALNOŚCI
BADAWCZO-ROZWOJOWEJ W GOSPODARCE
Cel szczegółowy: Wzrost działalności badawczo-rozwojowej
i innowacyjnej przedsiębiorstw
Preferowane będą:
• projekty zgodne z celami RIS w zakresie kooperacji, tj. przewidujące
współpracę z innymi podmiotami, w szczególności z przedsiębiorstwami
i instytucjami naukowymi, projekty realizowane przez klastry lub będące
wynikiem działania sieci współpracy;
• w przypadku projektów realizowanych przez klastry - projekty zgodne
z założeniami polityki klastrowej zawartej w RIS, tj. projekty realizowane we
współpracy lub porozumieniu z innymi inicjatywami klastrowymi
działającymi w danym obszarze;
• projekty realizowane w partnerstwie, oparte na współpracy przedsiębiorstw
oraz jednostek naukowych i/lub wzmacniające współpracę sieciową.
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RPO WM 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA III: ROZWÓJ POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO
I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Cel szczegółowy: Stworzenie przyjaznych warunków dla
gospodarczego wykorzystania innowacyjnych pomysłów
Typy projektów:
• wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstwa,
• wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw,
• uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im
nowych funkcji gospodarczych.
Zestawienie głównych grup beneficjentów:
• MŚP;
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
• organizacje pozarządowe;
• powiązania kooperacyjne, w tym klastry;
• porozumienia/konsorcja ww. beneficjentów;
• proinnowacyjne instytucje otoczenia biznesu - ośrodki innowacyjności.
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RPO WM 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA III: ROZWÓJ POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO
I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Cel szczegółowy: Stworzenie przyjaznych warunków dla
gospodarczego wykorzystania innowacyjnych pomysłów
Kierunkowe kryteria:
• projekty realizowane przez proinnowacyjne instytucje otoczenia biznesu,
które muszą być ukierunkowane na wsparcie obszarów inteligentnej
specjalizacji;
• projekty mające na celu przygotowanie terenów inwestycyjnych
realizowanych na nieużytkach, terenach zlokalizowanych w pobliżu
inwestycji transportowych (autostrady, drogi szybkiego ruchu, linie
kolejowe), terenach zdegradowanych, wymagających rewitalizacji,
w związku ze zintensyfikowanym i udokumentowanym zapotrzebowaniem
firm poszukujących lokalizacji dla prowadzenia działalności;
• projekty mające na celu przygotowanie terenów inwestycyjnych, stref
aktywności gospodarczej są realizowane pod warunkiem nie powielania
dostępnej infrastruktury, chyba, że limit dostępnej powierzchni został
wyczerpany.
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RPO WM 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA III: ROZWÓJ POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO
I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Cel szczegółowy: Stworzenie przyjaznych warunków dla
gospodarczego wykorzystania innowacyjnych pomysłów.

Preferowane będą:
• projekty zgodne z celami RIS i przyczyniające się do skutecznego
wdrażania koncepcji inteligentnej specjalizacji;
• projekty wprowadzające na rynek innowacyjne wyroby lub usługi i/lub nowe
rozwiązania, w tym wykorzystujące technologie cyfrowe;
• projekty przyczyniające się do powstawania miejsc pracy;
• projekty angażujące kapitał prywatny.
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RPO WM 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA III: ROZWÓJ POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO
I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Cel szczegółowy: Poprawa niekorzystnego bilansu wymiany
zagranicznej w województwie

Typy projektów:
• internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów
i usług;
• promocja gospodarcza regionu w wymiarze krajowym i międzynarodowym.
Zestawienie głównych grup beneficjentów:
• MŚP;
• jednostki naukowe;
• spółki celowe;
• powiązania kooperacyjne, w tym klastry;
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
• organizacje pozarządowe;
• samorząd gospodarczy.
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RPO WM 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA III: ROZWÓJ POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO
I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Cel szczegółowy: Poprawa niekorzystnego bilansu wymiany
zagranicznej w województwie
Kierunkowe kryteria:
• projekty oparte na strategii biznesowej, identyfikującej działania mające na
celu skuteczną internacjonalizację przedsiębiorstw;
• projekty wykazujące znaczącą poprawę w zakresie zwiększenia wysokości
eksportu;
• projekty dostosowujące formy wsparcia do indywidualnych potrzeb
przedsiębiorstwa.

Warszawa, 26 listopada 2014 r.

RPO WM 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA III: ROZWÓJ POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO
I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Cel szczegółowy: Poprawa niekorzystnego bilansu wymiany
zagranicznej w województwie
Kierunkowe kryteria:
• projekty oparte na strategii biznesowej, identyfikującej działania mające na
celu skuteczną internacjonalizację przedsiębiorstw;
• projekty wykazujące znaczącą poprawę w zakresie zwiększenia wysokości
eksportu;
• projekty dostosowujące formy wsparcia do indywidualnych potrzeb
przedsiębiorstwa.
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RPO WM 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA III: ROZWÓJ POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO
I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Cel szczegółowy: Poprawa niekorzystnego bilansu wymiany
zagranicznej w województwie
Preferowane będą:
• projekty ukierunkowane na wspieranie obszarów gospodarczych
o największym potencjale rozwoju, zgodne z inteligentną specjalizacją
regionu;
• projekty realizowane w partnerstwie, oparte na współpracy przedsiębiorstw
oraz jednostek sfery B+R i/lub wzmacniające współpracę sieciową;
• projekty przyczyniające się do powstawania miejsc pracy;
• projekty angażujące kapitał prywatny.
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RPO WM 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA III: ROZWÓJ POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO
I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Cel szczegółowy: Wzmacnianie konkurencyjności sektora
mazowieckich MŚP

Typy projektów:
• wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług;
• rozwój produktów i usług opartych na handlu elektronicznym oraz
zaawansowanych rozwiązaniach TIK.
Zestawienie głównych grup beneficjentów:
• MŚP;
• organizacje pozarządowe;
• porozumienia/konsorcja ww. beneficjentów;
• powiązania kooperacyjne, w tym klastry;
• podmiot, który wdraża instrumenty finansowe.
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RPO WM 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA III: ROZWÓJ POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO
I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Cel szczegółowy: Wzmacnianie konkurencyjności sektora
mazowieckich MŚP
Kierunkowe kryteria:
• realizacja celów osi priorytetowej, wykazując jak najwyższe do osiągnięcia
efekty oraz inne planowane do osiągnięcia rezultaty w stosunku do
planowanych nakładów finansowych;
Preferowane będą:
•

•
•
•
•
•

projekty zgodne z celami RIS i przyczyniające się do skutecznego wdrażania
koncepcji inteligentnej specjalizacji;
projekty realizowane w partnerstwie, oparte na współpracy przedsiębiorstw oraz
jednostek sfery B+R i/lub wzmacniające współpracę sieciową;
projekty przyczyniające się do powstawania miejsc pracy;
projekty zakładające wdrożenie prac B+R realizowanych w ramach PI 1b;
projekty, w których zakupiony sprzęt/maszyny zostaną wykorzystane do szkoleń
praktycznych młodzieży i osób dorosłych objętych wsparciem w ramach PI 10iv;
projekty promujące niskoemisyjność, oszczędność energii i efektywne wykorzystanie
zasobów naturalnych.
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RPO WM 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA III: ROZWÓJ POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO
I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Cel szczegółowy: Rozwój powiązań kooperacyjnych
i międzysektorowych w ramach regionalnego systemu innowacji
Typy projektów:
• sieciowanie podmiotów w ramach Regionalnych Systemów Innowacji,
w szczególności poprawa funkcjonowania klastrów.
Rozwój powiązań sieciowych będzie
realizowany na trzech
płaszczyznach:
• kooperacja firm (w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw)
w ramach klastrów;
• sieciowanie instytucji otoczenia biznesu w celu sformułowania
komplementarnych ofert kierowanych do MŚP;
• współpraca międzysektorowa.
Zestawienie głównych grup beneficjentów:
• jst - samorząd województwa.
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RPO WM 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA III: ROZWÓJ POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO
I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Cel szczegółowy: Rozwój powiązań kooperacyjnych
i międzysektorowych w ramach regionalnego systemu innowacji
Kierunkowe kryteria:
• zgodność z obszarami inteligentnej specjalizacji regionu i ich agendami
badawczymi (w zakresie klastrów);
• zgodność z celami RIS;
• zgodność z założeniami polityki klastrowej Mazowsza zawartymi w RIS;
• realizacja założonych wskaźników produktu i rezultatu;
• efektywne, tj. zapewniające osiągnięcie wskaźnika rezultatu, możliwie
najniższym kosztem.
Preferowane będą:
• projekty angażujące partnerów ze wszystkich sektorów uczestniczących
w procesach innowacji (nauka, biznes, IOB, administracja publiczna
różnego szczebla).
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RPO WM 2014-2020
Alokacja przewidziana w Osi I i III - na podstawie kategorii
interwencji „Wsparcie dla klastrów i sieci przedsiębiorstw,
z korzyścią głównie dla MŚP”

Oś I

3.825.486 EUR

Oś III

12.419.988 EUR
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Negocjacje RPO WM 2014-2020
•
•

W dniu 3 listopada 2014 r. MIR przekazało stanowisko Komisji Europejskiej
m.in. dotyczące 1 i 3 celu tematycznego
KE przedstawiła stanowisko dotyczące wspierania klastrów ze środków
RPO. Podejście KE może okazać się warunkiem krytycznym dla wdrażania
polityki klastrowej na Mazowszu:
Brak możliwości
preferowania klastrów

Ograniczone wsparcie dla
menadżera klastra –
profesjonalizacja usług

Klastry
Wykluczenie
z finansowania inwestycji
miękkich

Potrzeba powiązania
finansowania klastrów
z IF-ami
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Dziękuję za uwagę
rsi@mazovia.pl
www.ris.mazovia.pl
www.innowacyjni.mazovia.pl
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