UWAGA! FUNDUSZE …
czyli o tym, gdzie, kiedy i na jakie cele możesz
pozyskać wsparcie unijne
dla swojej firmy

Tarnowskie Góry, 7 luty 2019

FUNDUSZE DLA MŚP

Badania i rozwój

Szkolenia i kursy
zawodowe,
językowe i
komputerowe oraz
pożyczki na
kształcenie

innowacje
inwestycje
doradztwo
promocja

Efektywność
energetyczna

Dotacje
i pożyczki na
założenie firmy

Szkolenia dla
mikro, małych
i średnich
przedsiębiorstw

PRACE BADAWCZE/LABORATORIA
1.2 RPO

• badania przemysłowe, prace rozwojowe, prace przedwdrożeniowe,
dopuszczalne wdrożenie;
• projekty wpisujące się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje;

1.1.1
POIR

• badania przemysłowe, prace rozwojowe, prace przedwdrożeniowe;
• projekty wpisujące się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje;

Kto?
• Przedsiębiorstwa / konsorcja przedsiębiorstw
• Konsorcja naukowo-przemysłowe

Gdzie?
1.2 RPO

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
www.scp-slask.pl

1.1.1
POIR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

https://www.ncbrdlafirm.pl/ www.poir.gov.pl

WDRAŻANIE
3.2 RPO

wdrażanie innowacyjnych technologii

3.3 RPO

technologie informacyjno-komunikacyjne

3.2.1
POIR

3.4 RPO

wdrożenie przez przedsiębiorcę wyników prac B+R
(zrealizowanych samodzielnie bądź na zlecenie lub zakupionych)
- środki na realizację wdrożeń projektów badawczych,
zgodnie z hasłem: od pomysłu do rynku”
Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe

3.2.2
POIR

Kredyt na innowacje technologiczne

2.3.2
POIR

bony na innowacje

PROMOCJA

3.5.3
RPO

Internacjonalizacja MŚP

3.3.3
POIR

promocja marek produktowych, które mają szansę stać się
rozpoznawalne na rynkach zagranicznych;

Kto?
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Gdzie?
3.2,
3.5.3
RPO
2.3.2
3.2.1
POIR
3.2.2
POIR

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
www.scp-slask.pl
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
https://www.parp.gov.pl
Bank Gospodarstwa Krajowego
www.bgk.pl

3.4 RPO

Fundusz Górnośląski SA
www.fgsa.pl
PEKAO SA
pekao.com.pl

Towarzystwo Inwestycji
Społeczno – Ekononomicznych
www.tise.pl



ODNAZWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

4.2 RPO

działania na rzecz efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych
źródeł energii w przedsiębiorstwach;

POIŚ

działania na rzecz efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych
źródeł energii w przedsiębiorstwach;

Kto?
przedsiębiorstwa

Gdzie?
POIŚ
4.2 RPO

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Operatorzy – do wyłonienia w ramach RPO WSL

Co?
 Kwalifikacyjne kursy zawodowe.

 Kursy umiejętności zawodowych.
 Kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych,
w tym licea, technika i szkoły policealne dla dorosłych.
 Kursy inne niż wymienione, umożliwiające pozyskanie
kwalifikacji zawodowych np. kursy spawania, zawodowe
kursy prawa jazdy (kat. C, D).
 Możliwość potwierdzenia kwalifikacji uzyskanych
w sposób pozaformalny poprzez odpowiednie egzaminy
(np. egzamin mistrzowski, czeladniczy).

Kto?
 Osoby dorosłe, bez względu na status na rynku pracy

tj. zarówno osoby pracujące, jak i nieaktywne zawodowo
(zgłaszają się na szkolenia z własnej inicjatywy,
bez pośrednictwa pracodawcy).

Gdzie?
 Lista instytucji realizujących projekty znajduje się w:
http://rpo.wup-katowice.pl/czytaj/bezplatne_szkolenia

Co?

Wysokiej jakości szkolenia i kursy (zakończone egzaminami
i potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami) w obszarze:
 umiejętności ICT (technologii informacyjno-komunikacyjnych);
 znajomości języków obcych.

Kto?
Osoby, które mają co najmniej 25 lat, pracujące (w tym również na
podstawie umów cywilnoprawnych), należące do grup defaworyzowanych,
w tym m.in.: osoby z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym;
osoby powyżej 50. roku życia; osoby z niepełnosprawnościami; kobiety
(zwłaszcza powracające na rynek pracy po przerwie związanej
z urodzeniem i wychowaniem dziecka); mieszkańcy terenów wiejskich
(zgłaszają się na szkolenia z własnej inicjatywy, bez pośrednictwa
pracodawcy, a szkolenia organizowane są poza godzinami pracy).

Gdzie?
 Lista instytucji realizujących projekty znajduje się w:
http://rpo.wup-katowice.pl/czytaj/bezplatne_szkolenia

Co?

Pożyczka na kształcenie może dotyczyć dowolnego tematu/obszaru.
Kształcenie może być realizowane w dowolnej formule (szkolenie, studia
podyplomowe, kurs itp.), zarówno w Polsce, jak i za granicą.
 Wyłączone są jedynie studia I, II i III stopnia.
 Pożyczkę można wziąć jedynie na formę kształcenia, która na dzień składania
wniosku jeszcze się nie rozpoczęła.

 Ze środków pożyczki mogą być pokrywane jedynie koszty formy kształcenia
wypłacane bezpośrednio na rzecz instytucji edukacyjnej; wszelkiego rodzaju
koszty dodatkowe po stronie Pożyczkobiorcy, np. wpisowe, koszty przejazdów
i noclegów czy materiałów dydaktycznych, nie podlegają finansowaniu.

Kto?
 Osoby pełnoletnie, zamieszkujące na obszarze Polski, chcące
rozwijać swoje umiejętności i kompetencje.
 Osoby, które posiadają zdolność do spłaty pożyczki, tj. wykażą się
odpowiednimi przychodami lub też które przedstawią odpowiednie
zabezpieczenie pożyczki.
 Zarówno osoby pracujące (w ramach każdej formy zatrudnienia)
jak i dla osoby samozatrudnione oraz niepracujące (bezrobotne,
na urlopach wychowawczych itp.).
 Nie ma żadnych dodatkowych warunków, przykładowo związanych z
miejscem zamieszkania, statusem na rynku pracy, wiekiem czy płcią.

Źródło: http://inwestujwrozwoj.pl/
https://open.frp.pl/#

Co?
 Bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej
(maks. 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa
w art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy, obecnie 27 126,48 zł,
źródło: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/stawki-kwoty-wskazniki/)
 Wsparcie doradczo - szkoleniowe
 Wsparcie pomostowe
(maks. równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym
mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
obowiązującego nadzień przyznania wsparcia bezzwrotnego)

Kto?
 osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, należące
do co najmniej jednej z poniższych grup: osoby 50+; kobiety;
osoby o niskich kwalifikacjach; osoby długotrwale bezrobotne
(tj. powyżej 12 miesięcy); osoby z niepełnosprawnościami; osoby
młode w wieku 15-29 lat bezrobotne lub nieaktywne zawodowo,
które nie pracują, nie kształcą się w trybie dziennym i nie szkolą.



Gdzie?

Lista instytucji realizujących projekty znajduje się na stronach:
http://rpo.wup-katowice.pl/czytaj/dotacje_na_zalozenie_wlasnej_firmy
http://power.wup-katowice.pl/czytaj/wsparcie_osob_mlodych_na_rynku_pracy

Co?
1. Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie od 10 000,00 zł
do 50 000,00 zł, z maksymalnym okresem spłaty 5 lat i oprocentowaniem 0,25%
w skali roku, przeznaczona na:
 zakup nieruchomości;
 budowę, rozbudowę, adaptację lub remont i modernizację budynków i budowli
produkcyjnych, usługowych i handlowych;
 zakup maszyn i urządzeń, w tym również środków transportu /z wyłączeniem
określonym w § 3 ust.4 pkt 7 Regulaminu/;
 zakup oprogramowania informatycznego, licencji i innych praw na dobrach
niematerialnych;
 inne przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym;
 zakup surowców, materiałów, produktów oraz towarów związanych
z prowadzoną działalnością gospodarczą, przeznaczonych do dalszego
przetworzenia/sprzedaży/świadczenia usług;
 zakup usług związanych z ich przetworzeniem/sprzedażą/świadczeniem usług;
 wydatki na promocję działalności gospodarczej.

Kto?
Mieszkańcy województwa śląskiego (w rozumieniu kodeksu cywilnego),
zamierzający podjąć działalność gospodarczą na terenie woj. śląskiego.
 Osoby, które:
– ukończyły 18. rok życia i nie były karane za przestępstwa skarbowe oraz korzystają
w pełni z praw publicznych i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
– nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej (nie były zarejestrowane w
Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub nie prowadziły działalności
gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów
np. adwokacką, komorniczą, oświatową) w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia
wniosku o udzielenie pożyczki;
– nie korzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków
Funduszu Pracy, PFRON, PROW oraz środków oferowanych
w ramach EFS, związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności
gospodarczej.
Źródło: https://www.fgsa.pl/pl/Page/Show/64,2,Rozpocznij-dzialalnosc-PoZyczymy-Cisukcesu

Co?
2. Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie
do 120 000,00 zł, z maksymalnym okresem spłaty 7 lat i oprocentowaniem 0,25%
w skali roku, przeznaczona na:
 zakup nieruchomości;
 budowę, rozbudowę, adaptację lub remont i modernizację budynków i budowli
produkcyjnych, usługowych i handlowych;
 zakup maszyn i urządzeń, w tym również środków transportu /z wyłączeniem
określonym w § 3 pkt. 4 Regulaminu/;
 zakup oprogramowania informatycznego, licencji i innych praw na dobrach
niematerialnych;
 inne przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym;
 zakup surowców, materiałów, produktów oraz towarów związanych
z prowadzoną działalnością gospodarczą;
wydatki na promocję działalności gospodarczej.
Źródło:http://www.bcp.org.pl/fundusz-pozyczkowy/pozyczki-na-start

Znajdź dofinansowanie

Więcej informacji o programach
znajduje się na stronach:
 rpo.wup-katowice.pl
 power.wup-katowice.pl

Znajdź dofinansowanie

Co?
 Dostarczenie usług rozwojowych doradczych, szkoleniowych zgodnych
z potrzebami przedsiębiorstwa (m.in.: usług w zakresie wsparcia kapitałowego,
zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, budowania i rozwoju biznesu,
organizacyjnych, ekonomiczno-finansowych, prawnych, marketingowych, w zakresie
zarządzania strategicznego, audytów strategicznych, szkolenia
z transferu i komercjalizacji wiedzy oraz ochrony własności przemysłowej).
 Wspieranie rozwoju kwalifikacji pracowników zgodnie z potrzebami
pracodawców.

Kto?
 Pracownicy przedsiębiorstw sektora MŚP.
Kadra zarządzająca przedsiębiorstwem sektora MŚP.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Katowice, ul. Dąbrowskiego 23 (parter)
tel. 32 77 40 172 / 193 / 194 punktinformacyjny@slaskie.pl
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej
Cieszyńska 367, 43-382 Bielsko-Biała
Telefony do konsultantów: 33
lpibielsko@bcp.org.pl

47-50-135 33 49-60-201
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rybniku
ul. Powstańców Śląskich 34, 44-200 Rybnik

Telefony do konsultantów: 32 431 50 25 32 423 70 32
lpirybnik@oddzial.fundusz-silesia.pl

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sosnowcu
Ul. Kilińskiego 25, 41-200 Sosnowiec
Telefony do konsultantów: (32) 263 50
lpisosnowiec@oddzial.fundusz-silesia.pl

37 (32) 360 70 62

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie
Aleja NMP 24, I klatka, lokal 1,4, 42-202 Częstochowa
Telefony do konsultantów: 34

3605687 34 3245075 fax: 34 360 57 47
lpiczestochowa@arr.czestochowa.pl

INSTYTUCJE WDRAŻAJĄCE
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice
tel. 32 757 33 11
mail: efs@wup-katowice.pl
www: rpo.wup-katowice.pl, power.wup-katowice.pl

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
tel. 32 743 91 71/77
mail: punkt.kontaktowy@scp-slask.pl
www: scp-slask.pl

Dziękuję za uwagę
Kamil Dzierżyński

