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Zaprojektuj
przyszłość

PIENIĄDZE DO PODZIAŁU

Wspierane będą, po pierwsze, badania, rozwój i in-
nowacje w przedsiębiorstwach. Chodzi tu o projekty 
dotyczące tworzenia lub rozwoju istniejącego zaplecza 
badawczo-rozwojowego w fi rmach, służącego ich dzia-
łalności innowacyjnej, a także o wsparcie prac badaw-
czo-rozwojowych. Na te cele przeznaczono w RPO WSL 
w roku 2017 niebagatelną kwotę ponad 67 mln euro. 
Przewidywany termin rozpoczęcia konkur-
su to marzec-kwiecień 2017 r. Przeznaczo-
ny jest on dla przedsiębiorstw, spółek ce-
lowych/spin-off  ustanawianych przez pu-
bliczne instytucje badawcze oraz przedsię-
biorstwa, konsorcjów przedsiębiorstw, jed-
nostek naukowych, uczelni i instytutów ba-
dawczych. O dofi nansowanie można będzie 
się ubiegać również w ramach porozumień 
wymienionych podmiotów.

Dofi nansowanie można uzyskać m.in. na: zakup ma-
szyn i urządzeń, aparatury badawczej, oprogramo-
wania i licencji na oprogramowanie, wynagrodze-
nia pracowników badawczych, technicznych i pozo-
stałych pracowników pomocniczych zatrudnionych 
przy projekcie, koszty amortyzacji budynków, uzy-
skania patentów. Maksymalny poziom dofi nansowa-
nia to 80% całkowitych kosztów projektu.

Drugi rodzaj projektów przewidzianych do dofi nan-
sowania w ramach osi priorytetowej I. Nowoczesna go-
spodarka to zadania z zakresu profesjonalizacji IOB 
(instytucji otoczenia biznesu). Brane pod uwagę będą 
projekty dotyczące w pierwszym typie: wsparcia profe-
sjonalizacji wysokospecjalistycznych usług doradczych 
świadczonych przez IOB dla przedsiębiorców, w drugim 
typie: rozwoju i udostępniania niezbędnej infrastruktu-
ry (w tym laboratoriów) istniejących instytucji otoczenia 
biznesu, a także zarządzania i wdrażania regionalnego 
ekosystemu innowacji.

Na dofi nansowanie pierwszych dwu wymienionych ty-
pów projektów przeznaczono ponad 9 mln euro. Prze-
widywany termin rozpoczęcia konkursów to paździer-
nik-listopad 2017 r. Mogą w nich startować instytucje 
otoczenia biznesu. 

Wsparcie fi nansowe można będzie uzyskać m.in. na 
zakup infrastruktury umożliwiającej świadczenie wy-
sokospecjalistycznych usług doradczych (np. sprzętu 
komputerowego i oprogramowania).

Trzeci z omawianych typów projektów nosi nazwę 
„wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji”, 
a chodzi tu o skoordynowane z jednostkami samorzą-
du terytorialnego, połączone działania w sferze na-
uki i biznesu, służące harmonijne-
mu rozwojowi regionu. Na ten cel 
przeznaczono 1 mln euro, przewidy-
wany termin rozpoczęcia konkursu: 
styczeń-luty 2017 r. Skierowany on 
jest dla Samorządu Województwa w 
partnerstwie z instytucjami otocze-
nia biznesu czy też instytucjami na-
ukowo-badawczymi lub porozumie-
niami wymienionych podmiotów. 

Znany jest już harmonogram naborów wniosków o dofi nansowanie z Regionalne-
go Programu Województwa Śląskiego w roku 2017. Harmonogram obejmuje działa-
nia dla dwunastu osi priorytetowych RPO WSL. Wnioski składać mogą między innymi 
samorządy, organizacje pozarządowe  oraz mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. 
Właśnie do tych ostatnich przede wszystkim skierowane są konkursy zaplanowane 
w osi priorytetowej I. Nowoczesna gospodarka oraz osi III. Konkurencyjność MŚP, któ-
re omówimy szerzej poniżej.

Dofi nansowanie można uzyskać m.in. na: wydatki 
związane z organizacją spotkań informacyjnych, kon-
ferencji itp., a także z udziałem w tych spotkaniach, 
koszty związane z przygotowaniem i rozpowszechnia-
niem raportów i analiz oraz promocją, zakup oprogra-
mowania i licencji, wynagrodzenie pracowników re-
alizujących zadania związane z projektem. 

Maksymalny poziom wsparcia to w przypadku 
wszystkich trzech wspomnianych typów pro-
jektów aż 85% całkowitych kosztów.

Dużym zainteresowaniem 
cieszą się zawsze konkursy doty-
czące konkurencyjności małych i 
średnich przedsiębiorstw, orga-
nizowane w ramach III osi prio-

rytetowej RPO WSL. W roku 2017 wsparcie 
z unijnych funduszy obejmie  „Innowacje 
w MŚP” (działanie 3.2) oraz  „Technolo-
gie informacyjno-komunikacyjne w dzia-
łalności gospodarczej” (działanie 3.3). W pierwszym 
z wymienionych działań dotacje przyznawane będą na 
projekty dotyczące wdrożenia i komercjalizacji innowacji 
produktowych oraz procesowych. Krótko mówiąc, cho-
dzi o to, by innowacje miały charakter użytkowy, przy-
nosząc w efekcie zyski zarówno producentom, jak i użyt-
kownikom korzystającym z udoskonalonego produk-
tu. Na dotacje związane z tymi zadaniami przewidziano 
ponad 15 mln euro, konkurs ma się rozpocząć w grud-
niu 2017 roku. Przeznaczony będzie dla mikro-, małych 
i średnich przedsiębiorstw. Można będzie uzyskać dofi -
nansowanie m.in. na koszty nabycia nowych środków 
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (po-
rady prawne), a także na koszty promocji projektu. Mak-
symalny poziom dofi nansowania wynieść może w tym 
przypadku 50% kosztów całkowitych.

Taka sama wysokość wsparcia dotyczyć będzie pro-
jektów w ramach działania 3.3  „Technologie informacyj-
no-komunikacyjne w działalności gospodarczej”. W tym 
przypadku chodzi o wdrażanie nowoczesnych rozwiązań 
w procesach biznesowych, w których uczestniczy przed-
siębiorstwo – wszak w dzisiejszych czasach trudno ma-
rzyć o gospodarczym sukcesie bez wszechstronnej infor-
macji i sprawnej komunikacji. W roku 2017 przedsiębior-
stwa z grupy MŚP uzyskać mogą na tego rodzaju projek-
ty w sumie 15 mln euro, a rozpoczęcie konkursu przewi-
dywane jest na czerwiec-lipiec 2017 r. 

Dofi nansowanie można uzyskać między innymi na 
zakup narzędzi ITC, koszty usług doradczych świad-
czonych przez doradców zewnętrznych, koszty szko-
leń, koszty promocji. 

Poza promowaniem innowacyjności oraz ma-
łej i średniej przedsiębiorczości, w harmonogra-
mie naborów wniosków o dofi nansowanie dla Re-
gionalnego Programu Województwa Śląskiego na 
2017 rok szczególny nacisk kładzie się na szeroko 
rozumianą ochronę środowiska (w tym rewitali-
zację obszarów zdegradowanych lub zagrożonych 
degradacją, ochronę powietrza, troskę o czystość 
wód, efektywność energetyczną i odnawialne źró-

dła energii), a także na przeciwdziałanie bezrobociu, 
włączenie społeczne osób i grup zagrożonych margi-
nalizacją, wsparcie osób niepełnosprawnych i ochro-
nę zdrowia, jak również cyfryzację. Największe środki 
przeznaczono na dofi nansowanie projektów dotyczą-
cych niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz efek-
tywnego oświetlenia (70 mln euro), poprawę dostępu 
do profi laktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej uła-
twiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy 
(w sumie niemal 22 mln euro), programy aktywnej inte-
gracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecz-
nym (27,2 mln euro), budowę i przebudowę infrastruk-
tury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł 
odnawialnych (20,58 mln euro).

Unia Europejska planuje dofi nansowanie także pro-
jektów, które z pewnością bardzo ucieszą rodziców ma-
łych dzieci. Samorządy, przedsiębiorcy, organizacje spo-
łeczne czy osoby fi zyczne będą mogły starać się o pie-
niądze na organizację opieki najmłodszych – do trze-

ciego roku życia. 

Na przełomie sierpnia i września 2017 roku 
Wydział Europejskiego Funduszu Społeczne-
go ogłosi konkurs. Dotacje będą przyznawa-
ne w ramach Osi priorytetowej VIII. Regional-
ne kadry gospodarki opartej na wiedzy (Dzia-
łanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do 
godzenia życia zawodowego i prywatnego, 
Poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do 

usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat –  konkurs) Re-
gionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020. 

Pieniądze będzie można uzyskać na tworzenie i funk-
cjonowanie różnych placówek opiekuńczych, w tym 
żłobków (m.in. przyzakładowych), klubów dziecię-
cych i punktów dziennej opieki. UE dofi nansuje rów-
nież tworzenie nowych miejsc w placówkach już ist-
niejących oraz rozwijanie innych form opieki nad 
dziećmi do lat trzech. Mowa tu o zatrudnieniu nia-
ni lub opiekuna dziennego. Ponadto osoby znajdu-
jące się w trudnej sytuacji, bo zmuszone do pozosta-
nia w domu, będą mogły skorzystać z częściowej re-
fundacji kosztów opieki nad swoimi małymi dziećmi 
w celu podjęcia pracy.

Wśród szeregu konkursów wyróżnić można nabory 
dla działań wspierających lokalnych przedsiębiorców 
oraz osoby szukające pracy. Przedsiębiorców działają-
cych w naszym regionie oraz osoby planujące rozpoczę-
cie działalności gospodarczej z pewnością ucieszy fakt, 
że już w marcu 2017 roku po raz kolejny ruszą nabory do 
konkursów mających na celu wsparcie oraz pomoc w za-
kresie określenia ścieżki zawodowej dla osób niepracu-
jących oraz doskonalenie zawodowe osób pracujących. 

W ofercie programu znajdą się: kompleksowe i indywi-
dualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu 
zgodnego z kwalifi kacjami i kompetencjami wspieranej 
osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowa-
nia rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub 
uzupełniania kompetencji i kwalifi kacji zawodowych.

Ponadto fachową pomoc znajdą osoby pracujące, któ-
re chciałyby pozyskać nowe umiejętności zawodowe. 
Osoby takie dzięki specjalnym kursom będą mogły 
nabyć lub uzupełnić doświadczenie zawodowe oraz 
praktyczne umiejętności w zakresie wykonywania da-
nego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełnia-
jące standardy wskazane w Europejskich Ramach Ja-
kości Praktyk i Staży oraz w Polskich Ramach Jakości 
Staży i Praktyk. Pomocą zostaną objęte również oso-
by, które pomimo wielu wysiłków wciąż nie mogą zna-
leźć zatrudnienia.

● KAMPANIA INFORMACYJNA
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Jedną z instytucji, które skorzysta-
ją z unijnego dofi nansowania ze 
środków Regionalnego Programu 
Województwa Śląskiego, jest Szpi-
tal św. Łukasza w Bielsku-Białej. 
W grudniu ubiegłego roku szpital 
złożył wniosek dotyczący projek-
tu „Wdrożenie innowacyjnej formy 
zabiegu implementacji przeszcze-
pów biologicznych metodą su-
chej artroskopii”. Wniosek ten zo-
stał wybrany do dofi nansowania, 
a wartość przyznanej dotacji wy-
nosi 917,1 tys. zł (całkowity koszt 
projektu to nieco ponad 2 mln zł).  

– Szpital św. Łukasza od lat reali-
zuje politykę wykorzystania inno-
wacji w procesie leczenia pacjen-
tów. Nasi lekarze, dzięki bogatym 
kontaktom zawodowym w najlep-
szych klinikach w kraju i za gra-
nicą, mają dostęp do nowocze-
snej wiedzy. Sami w aktywny spo-
sób wpływają na rozwój tej wie-
dzy, poprzez prowadzenie badań 
i eksperymentów medycznych, a 
także aktywne działania w świa-
towych strukturach towarzystw 
naukowych oraz częste publika-
cje na łamach czasopism medycz-
nych – mówi Jarosław Stankow-
ski, dyrektor zarządzający szpita-
la. Przyznaje, że projekt, na reali-
zację którego przyznane zostało 
dofi nansowanie, jest bardzo zło-
żony i nie sposób w krótkich sło-
wach wyjaśnić jego wszystkich 

aspektów. Najprościej mówiąc, 
dotyczy on implementacji bio-
logicznych przeszczepów tkanki 
chrzęstnej w strukturę uszkodzo-
nego stawu przy pomocy miniin-
wazyjnej metody artroskopowej. 
Proces implantacji odbywa się w 
środowisku bezwodnym, co sta-
nowi o jego innowacyjności, gdyż 
klasyczna artroskopia przeprowa-
dzana jest w środowisku soli fi zjo-
logicznej. Wprowadzenie tej mo-
dyfi kacji wiąże się z największym 
wyzwaniem dla operatora, a do-
tyczy to nie tylko jego umiejętno-
ści, ale też jakości sprzętu, z które-
go korzysta. 

Technika suchej artroskopii jest w 
Polsce nowością. W środowisku or-
topedów wzbudza duże zaintere-
sowanie. W Szpitalu św. Łukasza 
metodę tę wdraża dr n. med. Bo-
gusław Sadlik. - Cieszymy się, że 
dzięki temu projektowi będziemy 
w stanie zaoferować naszym pa-
cjentom innowacyjne metody le-
czenia uszkodzeń chrząstki sta-
wowej – zaznacza Jarosław Stan-
kowski. Warto pamiętać, że jest to 
bardzo częsta dolegliwość, szcze-
gólnie u osób uprawiających sport. 
Uszkodzenia chrzęstne eliminują 
takie osoby ze świata sportu, na-
wet tego uprawianego amatorsko. 

– Od chwili, gdy pojawiła się idea 
wprowadzenia u nas metody su-

chej artroskopii, do czasu, gdy po-
wstał gotowy wniosek, cały za-
mysł mocno ewoluował – mówi 
dyrektor Stankowski. – Aktualnie 
zakończyliśmy prace administra-
cyjne i przystępujemy do realiza-
cji. W dokumentacji wniosku skła-
daliśmy analizy potwierdzające 
innowacyjność techniki, a także 
zgłoszenia patentowe na innowa-
cyjne rozwiązania techniczne. Po-
ziom dofi nansowania pozwala na 
realizację projektu, jednak zada-
nie to wymaga  zaangażowania 
sporych środków własnych przed-
siębiorstwa. Na pewno bez dota-
cji realizacja projektu byłaby dla 

nas dużo trudniejsza, może na-
wet niemożliwa. Wdrożenie tego 
projektu w takim zakresie rozwa-
żałem więc jedynie w przypad-
ku pozytywnego rozstrzygnięcia 
konkursu.

Czy bielski szpital zamierza przy-
gotowywać wnioski o dofinanso-
wanie kolejnych inwestycji? Dy-
rektor zarządzający informuje, 
że z powodu znacznego zaan-
gażowania środków własnych 
przedsiębiorstwa w obecnie re-
alizowany projekt możliwość 
uczestniczenia w kolejnych pro-
jektach, pomimo gotowych na-

stępnych pomysłów, jest ogra-
niczona. – Ponadto, sytuacja na 
rynku usług zdrowotnych jest w 
ostatnich miesiącach niepew-
na. Nakreślony przez Minister-
stwo Zdrowia   projekt reformy 
systemu ochrony zdrowia pozo-
stawia dużą niepewność co do 
zasad funkcjonowania podmio-
tów prywatnych w tym w syste-
mie. Najbliższe miesiące powin-
ny doprecyzować kierunek zmian 
w ochronie zdrowia. Te aspekty w 
znaczący sposób będą wpływa-
ły na decyzje o kolejnych inwe-
stycjach – podsumowuje dyrek-
tor Jarosław Stankowski.

● KAMPANIA INFORMACYJNA

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Na terenie województwa śląskiego 
funkcjonuje Sieć Punktów 
Informacyjnych Funduszy 
Europejskich:

Główny Punkt Informacyjny 
w Katowicach oraz Lokalne Punkty 
Informacyjne w: Częstochowie, 
Sosnowcu, Bielsku-Białej i Rybniku.

Ich konsultanci udzielają odpowiedzi na 
wszelkie pytania dotyczące możliwości 
pozyskania Funduszy Europejskich.

Pytania do Punktu Informacyjnego 
można kierować telefonicznie, 
pisemnie, pocztą elektroniczną lub 
w formie konsultacji indywidualnej 
podczas osobistej wizyty w punkcie.

Wszystkie usługi
Sieci PIFE są bezpłatne

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej

WOJEWÓDZTWO 
ŚLĄSKIE

Katowice

Rybnik
Tychy

Cieszyn

Bielsko-Biała

Lokalny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich:

Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 367
43-382 Bielsko-Biała

Telefony do konsultantów:
33 475-01-35 lub 33 496-02-01

Godziny pracy punktu:
w poniedziałki w godzinach 8.00-18.00

od wtorku do piątku w godzinach 8.00-16.00

97541/041016
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