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NIE ILOŚĆ, A JAKOŚĆ
Pierwszy z  tych programów służyć ma przede 
wszystkim stwarzaniu warunków do takiej zmia-
ny modelu polskiej gospodarki, by głównym mo-
torem jej wzrostu była nie „ilość”, a „jakość”. Cho-
dzi o to, by w coraz większym stopniu oparta ona 
była o wiedzę. Inwestycje wsparte z unijnych fun-
duszy i wysokie tempo wzrostu gospodarczego, 
które w latach 2007-2012 wynosiło w Polsce śred-
nio 4,0% (wobec 0,4% średnio w UE) przyczyni-
ły się do tego, że w 2013 roku Produkt Krajowy 
Brutto na mieszkańca w Polsce wynosił 68% śred-
niej unijnej, co oznaczało poprawę o 16% w sto-
sunku do 2006 roku. Naszym celem jest osiągnię-

cie w 2020 roku 74-79% średniego poziomu PKB 
w Unii. Oczywiście nie będzie to możliwe wyłącz-
nie dzięki tańszej niż na Zachodzie sile roboczej. 
Konieczne jest zatem coraz powszechniejsze sto-
sowanie nowych rozwiązań organizacyjnych i no-
woczesnych technologii. Słowem – innowacji.

START-UP, CZYLI CO?
Określenie „start-up” odnosi się do przedsiębior-
stwa (organizacji gospodarczej), stworzonego 
w celu poszukiwania najlepszego dla niego mo-
delu biznesowego, który może zagwarantować 
rozwój. Przedsiębiorstwa te mają zwykle krót-
ką historię, są w fazie rozwojowej i aktywnie po-
szukują nowych rynków. Najczęściej związane 
są z nowymi technologiami. To jakby „poczwar-
ki”, z których mogą wykształcić się piękne moty-
le, czyli dojrzałe i dochodowe przedsiębiorstwa. 
Często start-upy korzystają z fi nansowej pomocy 
tzw. „aniołów biznesu” (czyli inwestorów, wspie-
rających wartościowe pomysły potencjalnych 
przedsiębiorców lub młodych fi rm) lub z fundu-
szy venture capital, gdzie środki na fi nansowa-
nie inwestycji pochodzą z funduszu utworzone-
go przez profesjonalnych inwestorów.

INWESTORZY POMOGĄ
Wsparcie w ramach POIR możliwe jest przy wyko-
rzystaniu dwóch instrumentów: Starter (Poddzia-
łanie 3.1.1 Inwestycje w  innowacyjne start-upy 
– Starter) oraz BizNest (Poddziałanie 3.1.2 Inwe-
stycje grupowe aniołów biznesu w MŚP – Biznest). 
Pierwszy z nich ma ruszyć na początku przyszłe-
go roku – obecnie trwa przygotowywanie kon-
kursu na projekty, które zostaną objęte wspoma-
ganiem. Starter to instrument kapitałowy prze-
znaczony dla przedsiębiorstw, które nie prowa-

dzą jeszcze działalności na rynku, albo robią to 
od co najwyżej siedmiu lat. Czyli właśnie dla fi rm 
„raczkujących”. Taki sam warunek (fi rma w punk-
cie startowym lub obecna mniej niż siedem lat 
na rynku) związany jest z instrumentem BizNest. 
Również ta forma wspierania przedsiębiorczości 
wystartuje na początku 2017 roku.

Zarówno Starter, jak i BizNest adresowane są do 
młodych fi rm typu start-up. Bezpośrednią pomoc 
zainteresowani mogą uzyskać od wyłonionych 
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczo-
ści funduszy zalążkowych, funduszy venture ca-
pital czy sieci aniołów biznesu. Wystarczy zatem 
mieć innowacyjny pomysł, zgłosić się do któregoś 
z wymienionych inwestorów i czekać na wstępną 
ocenę projektu. To bowiem inwestorzy wybierają 
najciekawsze pomysły, które przechodzą następ-
nie tzw. preinkubację. Polega ona na badaniach 
i analizach, które pozwolą ustalić, czy propono-
wane rozwiązanie ma szanse na realizację i czy 
może przynieść zysk. Jeśli przeprowadzone anali-
zy wypadną pomyślnie, inwestor pomoże młode-
mu przedsiębiorcy założyć i rozwinąć fi rmę. Star-
tujący biznesmen będzie mógł zawiązać spółkę 
i otrzymać wsparcie kapitałowe.

WSPARCIE (RÓWNIEŻ) 
DLA WSPIERAJĄCYCH
Regionalny Program Województwa Śląskiego na-
tomiast zakłada m.in. tworzenie dobrych warun-
ków działalności dla inkubatorów i innych pod-
miotów wspierających start-upy. Krótko mówiąc, 
chodzi o  tworzenie cieplarnianych warunków 
dla… cieplarni. Działania te wpisują się w Oś „Kon-
kurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw”, 
bo przecież inkubatory ułatwiają promowanie 
młodych (czyli na ogół niedużych) fi rm, wspiera-

ją je w kwestiach analizy i dopasowania pomysłu 
oraz modelu biznesowego do warunków rynko-
wych, umożliwiają wdrażanie pomysłów o inno-
wacyjnym charakterze, pomagają w nawiązaniu 
kontaktów biznesowych. Sprzyjają uruchamianiu 
nowych podmiotów gospodarczych.
Współfinansowane z  Regionalnego Programu 
Województwa Śląskiego będą również projekty, 
na które konkurs ogłosił Wojewódzki Urząd Pra-
cy w Katowicach. Konkurs ten dotyczy wsparcia 
dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie 
działalności gospodarczej, a konkretnie – promo-
cji samozatrudnienia. Obejmuje bezzwrotne do-
tacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 
wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planu-
jących rozpoczęcie działalności oraz wsparcie po-
mostowe. Wsparcie to nie jest bezpośrednie – do 
konkursu przystępują uprawnione podmioty, któ-
re złożą projekt podlegający następnie procedu-
rze konkursowej; dopiero wtedy, gdy projekt zo-
stanie wybrany do realizacji, osoby zamierzają-
ce rozpocząć działalność gospodarczą będą się 
mogły ubiegać o  dofi nansowanie, jako uczest-
nik ww. projektu.

Opisane działania nie wyczerpują wszystkich 
możliwości unijnej pomocy dla nowo powstają-
cych fi rm. Jak widać, zakres tej pomocy jest szero-
ki i warto z niej korzystać. Wystarczy tylko przestu-
diować uważnie dokumenty związane z fundu-
szami europejskimi przeznaczonymi dla młodych 
przedsiębiorców, zasięgnąć informacji w najbliż-
szym Lokalnym Punkcie Informacyjnym Fundu-
szy Europejskich, albo skontaktować się z inku-
batorem przedsiębiorczości.
Ideą każdego inkubatora jest stworzenie korzyst-
nych warunków dla rozwoju fi rm. W naszym re-
gionie możesz jako początkujący przedsiębiorca 
skorzystać z oferty na przykład Bielskiego Cen-
trum Przedsiębiorczości – www.bcp.org.pl.

Zaprojektuj
przyszłość

Mówimy „inkubatory”, myślimy – 
„noworodki”. Bezpieczne warunki, 
stała kontrola funkcji życiowych, 
całodobowa opieka. W  przypad-
ku inkubatorów, które będą przed-

miotem naszego zainteresowania, może nie 
jest aż tak komfortowo, ale tak naprawdę cho-
dzi o to samo: zapewnienie wsparcia, pomoc 
w  pokonywaniu problemów. Wszystko po 
to, by rozpoczęcie działalności gospodarczej 
było jak najprostsze. Słowo „inkubator” ma 
tym głębsze uzasadnienie, gdy mowa o mło-
dych ludziach zakładających własną fi rmę.
Młodość to wyobraźnia (pamiętacie „Odę do 
młodości”?), a  wyobraźnia, to zdolność do 
szukania i wprowadzania w życie czegoś no-
wego. Czyli – innowacji. I właśnie wspieranie 
rozpoczynających działalność fi rm oraz in-
nowacyjności to jeden z  celów programów 
unijnych, m.in. Programu Inteligentny Roz-
wój oraz Programu Regionalnego (w naszym 
przypadku będzie mowa oczywiście o  RPO 
Województwa Śląskiego).

SZUKAJ WSPARCIA

START W DOROSŁOŚĆ

Młodzi ludzie, którzy, szukając sposo-
bu na urzeczywistnienie swoich życio-
wych planów, myślą o własnej działal-
ności gospodarczej, mogą obecnie li-
czyć na wiele udogodnień. Drogę do 
sukcesu bez wątpienia ułatwia korzy-
stanie z  Funduszy Europejskich. Aby 
jednak postawić pierwszy krok, trze-
ba się z  tymi Funduszami i  ich ofer-
tą zapoznać. Umożliwia to stworzona 
w naszym kraju sieć Punktów Informa-
cyjnych Funduszy Europejskich (PIFE). 
Oczywiście istnieje ona również w re-
gionie śląskim.

Główny Punkt Informacyjny Fundu-
szy Europejskich znajduje się w Ka-
towicach (ul. Dąbrowskiego 23). 

Kontakt: 32 77 40 172 lub 32 77 40 193, 
punktinformacyjny@slaskie.pl

W województwie śląskim istnieją jesz-
cze dodatkowe lokalne punkty infor-
macyjne, które znajdują się w:

– Bielsku-Białej (ul. Cieszyńska 367). 
Kontakt: 33 4950135 lub 33 4960201,

– Rybniku (ul. Powstańców Śląskich 34). 
Kontakt: 32 431 50 25 lub 32 423 70 32,

– Sosnowcu (ul. Kilińskiego 25). 
Kontakt: 32 263 50 37 lub 32 360 70 62,

– Częstochowie (Aleja NMP 24, I klat-
ka, lokal 1). Kontakt: 34 3605687 lub 
34 3245075.

Punkty służą wszechstronną informa-
cją dotyczącą możliwości skorzystania 
z unijnego dofi nansowania przedsię-
biorstw, w tym z oferty dla osób mło-
dych. Zainteresowani mogą za pośred-
nictwem PIFE:

– poznać poszczególne Fundusze Eu-
ropejskie i ich zasady działania,

– zaznajomić się z  zagadnieniami 
prawnymi związanymi z otwieraniem 
fi rmy,

– wziąć udział w szkoleniach i konfe-
rencjach,

– poznać realizowane projekty i  ich 
efekty,

– poznać zasady przystępowania do 
konkursów, przedmiotem których jest 
unijne wsparcie,

– zapoznać się z zasadami korzystania 
z  systemu informatycznego ułatwia-
jącego dostęp do informacji i umożli-
wiającego aplikowanie o unijne środki,

– uzyskać konsultacje przygotowywa-
nia i realizacji projektu (również w spo-
sób indywidualny u klienta).

W PIFE młodzi biznesmeni otrzymają 
też przydatne poradniki i publikacje.

BLISKO CIEBIE

PIFE, wychodząc naprzeciw mieszkań-
com regionu, odwiedza również mniej-
sze miejscowości w formie tzw. mobil-
nych punktów informacyjnych. W tych 
punktach można uzyskać informację 
o  możliwościach wsparcia z  Fundu-
szy Europejskich. Dyżurujący w  nich 
konsultanci pomogą w  rozwiązywa-
niu ewentualnych problemów zwią-
zanych z projektami lub aplikowaniem 
o środki unijne.

W  najbliższym czasie mobilny punkt 
pojawi się np. 24 listopada w Cieszy-
nie oraz w  połowie listopada w  Cze-
chowicach-Dziedzicach.

Dodatkowo, pracownicy PIFE organi-
zują tzw. Środy z Funduszami, podczas 
których we wszystkich Punktach odby-
wają się tematyczne spotkania. Najbliż-
sze odbędzie się 9 listopada i dotyczyć 
będzie podnoszenia kwalifi kacji zawo-
dowych, poprzez udział w kursach, sta-
żach i praktykach, co w perspektywie 
chęci założenia własnej fi rmy, może 
być bardzo przydatne. 

Szczegółów szukaj:

Spotkania będą się odbywać w godz. 
10:00-13:00 w następujących miejsco-
wościach:

Katowice – ul. Dąbrowskiego 23, Urząd 
Marszałkowski Województwa Śląskie-
go, Sala kolumnowa, wysoki parter.

Do udziału zapraszamy osoby z powia-
tów: bieruńsko-lędzińskiego, gliwic-
kiego, lublinieckiego, mikołowskiego, 
pszczyńskiego, tarnogórskiego oraz 
miast: Bytom, Chorzów, Gliwice, Kato-
wice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda 
Śląska, Siemianowice Śląskie, Święto-
chłowice, Tychy, Zabrze.

Sosnowiec - ul. Jana Kilińskiego 25, Lo-
kalny Punkt Informacyjny Funduszy 
Europejskich (siedziba Centrum Kształ-
cenia Zawodowego i Ustawicznego.

Do udziału zapraszamy osoby z powia-
tów: zawierciańskiego, będzińskiego 
oraz miast: Dąbrowa Górnicza, Jaworz-
no i Sosnowiec.

Rybnik – ul. Powstańców Śląskich 34, 
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy 
Europejskich w Rybniku.

Do udziału zapraszamy osoby z powia-
tów: raciborskiego, rybnickiego, wodzi-
sławskiego oraz miast: Jastrzębie Zdrój, 
Rybnik i Żory.

Bielsko-Biała – ul. Cieszyńska 367, 
Lokalny Punkt Informacyjny Fun-
duszy Europejskich, sala szkolenio-
wa – II piętro.

Do udziału zapraszamy osoby z powia-
tów: bielskiego, cieszyńskiego, żywiec-
kiego oraz miasta Bielsko-Biała.

Częstochowa – ul. Wały Dwernickiego 
117/121, Lokalny Punkt Informacyjny 
Funduszy Europejskich, Częstochow-
ski Park Przemysłowo – Technologicz-
ny, sala nr 1.

Do udziału zapraszamy osoby z  po-
wiatów: częstochowskiego, kłobuc-
kiego, myszkowskiego oraz Miasta 
Częstochowa.

ZAJRZYJ NA STRONĘ

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

To adres portalu pro-
wadzonego przez 
Ministerstwo Rozwo-
ju, pod którym moż-
na znaleźć mnóstwo 
ważnych informacji 

odpowiadających na konkretne pyta-
nia i potrzeby dotyczące Funduszy Eu-
ropejskich, m.in.:

– wyszukiwarkę dotacji i szkoleń z ak-
tualnymi informacjami o  wszystkich 
możliwościach uzyskania wsparcia 
z Funduszy Europejskich wraz z prak-
tycznymi wiadomościami dla poszcze-
gólnych grup zainteresowanych po-
mocą, np. przedsiębiorców, czy osób 
z  niepełnosprawnościami. Wystarczy 
wybrać, czy się jest osobą fi zyczną, czy 
np. MŚP, by wyszukać szereg informa-
cji nt. projektów realizowanych w ca-

łym kraju wraz z informacjami o tym, 
w jaki sposób można się np. zarejestro-
wać na szkolenie;

– dane kontaktowe do PIFE;

– wiadomości dotyczące wszystkich 
Programów zaangażowanych w reali-
zację polityki funduszowej w obecnej 
perspektywie;

– adresy internetowe wszystkich pro-
gramów funduszowych, zarówno kra-
jowych, jak i regionalnych;

– ogłoszenia o wszystkich trwających 
naborach na terenie całego kraju.

W Regionalnym Programie Wojewódz-
twa Śląskiego dodatkowo działają 
Punkty Kontaktowe na terenie Insty-
tucji Pośredniczących. W  pierwszym 
działającym przy Śląskim Centrum 
Przedsiębiorczości w  Chorzowie (ul. 
Katowicka 47, tel. 32 2439161) mikro, 
małe i średnie przedsiębiorstwa mogą 
dowiedzieć się, jakiego typu projekty 
mogą uzyskać wsparcie w obecnej per-
spektywie. W drugim natomiast, zloka-
lizowanym w Wojewódzkim Urzędzie 
Pracy w  Katowicach, (ul. Kościuszki 
30, tel. 32 7573311) oraz przy Filii WUP 
w Bielsku-Białej (ul. Piastowska 40, tel. 
33 8136974) wsparcie merytoryczne 
uzyskają zarówno osoby młode (w ra-
mach Programu POWER), jak i osoby po 
29 roku życia (w ramach – RPO WSL).

Oprócz ww. oferty punktów informa-
cyjnych można skorzystać z propozycji 
Inkubatorów Przedsiębiorczości, Urzę-
dów Pracy czy tzw. „aniołów biznesu”.

URZĄD TEŻ POMOŻE
Młodzi ludzie z powiatu bielskiego, którzy myślą o uru-
chomieniu własnej fi rmy, mogą także zapukać do drzwi 
Powiatowego Urzędu Pracy. Większość projektów realizo-
wanych przez PUP jest współfi nansowana ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego. Cele tego Funduszu 
to m.in. poprawa jakości i dostępności miejsc pracy, rów-
nież poprzez rozwój przedsiębiorczości. To właśnie w ra-

mach projektów Regionalnego Programu Województwa 
Śląskiego oraz Programu Wiedza Edukacja Rozwój przyj-
mowane są wnioski o przyznanie jednorazowych środków 
na podjęcie działalności gospodarczej osobom bezrobot-
nym (a więc w dużym procencie – pozostającym bez pracy 
ludziom młodym), absolwentom centrum integracji spo-
łecznej lub klubu integracji społecznej. Oprócz tego oso-
by młode korzystać mogą z usług w zakresie pośrednic-
twa pracy i poradnictwa zawodowego oraz szkolenia „ABC 
Przedsiębiorczości”.

GDZIE PYTAĆ?GDZIE PYTAĆ?

● KAMPANIA INFORMACYJNA
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O  Adamie już w  szkole średniej mówili, że to trochę taki 
„wariat, który chciałby robić silniki na wodę”. Rzeczywi-
ście, motoryzacja to jest coś, co interesowało go od dziec-
ka. Jak większość kierowców starszego pokolenia, jego 
ojciec przechodził trzydzieści lat temu przez etap „malu-
cha”. Gdy urodził się Adaś, rodzina miała już większe auto, 
ale mama wciąż używała poczciwego fi ata 126p do krót-
szych jazd po mieście. Psuł się on co prawda coraz częściej, 
lecz dla chłopca nie był 
to bynajmniej powód do 
zmartwienia – uwielbiał 
przyglądać się, jak ojciec, 
pracujący w zupełnie in-
nym zawodzie technik sa-
mochodowy, przywraca 
staruszka do życia. Z cza-
sem sam chwycił za klu-
cze i wspólnie z tatą repe-
rował kolejne auta.

Studia wybrał oczywi-
ście techniczne, kierunek 
– mechanika pojazdów 
samochodowych. Szcze-
gólnie zainteresował się 
pompami wtryskowymi 
do silników wysokoprężnych. Frapowało go zwłaszcza to, 
że w nowoczesnych samochodach z elektronicznie stero-
wanymi silnikami awaria podzespołu takiego jak pompa 
wtryskowa oznacza w praktyce jedno: konieczność wymia-
ny całej pompy, a więc wydatek, w zależności od marki po-
jazdu, rzędu trzech – czterech tysięcy złotych, a często na-

wet i większy. Adam zastanawiał się, co można by zrobić dla 
ulżenia portfelom klientów, no i wykombinował. Po żmud-
nych badaniach i analizach udało mu się opracować ory-
ginalną metodę regeneracji pomp, elimi-
nującą konieczność ich wymiany.

Od pomysłu do przemysłu droga jednak 
daleka. Ojciec w swoim zawodzie nie do-
robił się dużych pieniędzy, trudno więc 
myśleć o uruchamianiu działalności go-

spodarczej na dużą skalę – w  maleńkim przydomowym 
warsztacie. Bo marzeniem Adama jest fi rma z prawdziwe-
go zdarzenia, wykonująca usługi naprawcze na dużą skalę. 
Zaś w przyszłości, kto wie, produkująca we własnym zakre-
sie podzespoły takie, by ich ewentualna naprawa nie pole-
gała na… wymianie.

Adam oczywiście słyszał o unijnych funduszach pomocnych 
przy uruchamianiu własnej działalności gospodarczej, ale 
tak naprawdę dopiero gdy skończył studia i na poważnie 

myślał o założeniu fi rmy, zaczął wertować do-
stępne opracowania na ten temat. Dowiedział 
się, jaką formę działalności wybrać, jak napi-
sać biznesplan, czym kierować się przy two-
rzeniu nazwy fi rmy, projektowaniu logo, jak 
zapewnić sobie skuteczną reklamę itp. Z dru-

giej strony nabrał też pewnych wątpli-
wości dowiadując się jak wysokie 
są podatki, niejasne, często zmie-
niające się przepisy lub że popyt 
na określone produkty czy usłu-
gi niekoniecznie musi być wysoki.

Adam nie zraził się jednak. Skon-
taktował się z działającym w jego 
mieście inkubatorem przedsię-
biorczości, gdzie jeden z  dorad-
ców przyjrzał się przyniesione-
mu przez Adama biznesplanowi, 
a następnie podał listę sieci anio-
łów biznesu i poradził, by się z któ-
rymś z  nich skontaktował. Nasz 
młody inżynier oczywiście bez 
namysłu to uczynił. Teraz czeka 
na wynik analiz, które mają usta-

lić, czy jego pomysł wart jest zainteresowania inwestorów 
i w konsekwencji – czy przyszła fi rma już jako start-up ma 
szanse na dofi nansowanie z Programu Operacyjnego In-
teligentny Rozwój. Adam ma nadzieję, że uzyska tak po-
trzebne mu wsparcie fi nansowe. W końcu anioły biznesu 
też jeżdżą ropniakami… 

● KAMPANIA INFORMACYJNA

WSZYSTKO W RĘKACH
ANIOŁÓW

● 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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