
FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

Promocja działań wspierających rozwój obszarów wiejskich w RPO WD 2014-2020 

W ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca 

wdraża środki europejskie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Dolnośląskiego w następujących obszarach: 

Oś priorytetowa 1 – PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE (budżet 360 246 718 EUR) 

Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa (budżet 130,7 mln EUR) 

Wsparcie MŚP poprzez instrument typu „bon na innowacje”  - będzie to bezzwrotne wsparcie 

w formule bonu - dofinansowania usługi na rzecz MŚP. Maksymalna wartość wsparcia to 100 

tys. zł na 1 MŚP. Planowana data rozpoczęcie naboru 3.10.2016.  

Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw obejmować będzie wdrożenie własnych lub 

zakupionych wyników badań naukowych/ technologii oraz praw do własności intelektualnej 

związanych z wdrażanym produktem lub usługą. Obejmuje również nowe inwestycje ujmujące 

zastosowanie nowych, innowacyjnych w skali regionu rozwiązań technologicznych w zakresie 

produkcji lub usług (np. prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na 

środowisko). Uzupełnieniem przedsięwzięć związanych z rozwojem potencjału badawczo-

rozwojowego przedsiębiorstw (B+R) będzie możliwość finansowania działań związanych  

z podnoszeniem kwalifikacji kadr przedsiębiorstwa, związanego z realizacją innowacyjnego 

procesu. 

Wsparcie może być udzielone m.in. na: usługi badawczo-rozwojowe dotyczące wdrożenia lub 

rozwoju produktu lub technologii (np.: opracowanie nowej lub udoskonalonej usługi albo 

wyrobu; wykonanie testów wdrożeniowych lub analiz przedwdrożeniowych; przeprowadzenie 

badań i analiz w zakresie optymalizacji produktu; audyt technologiczny itp.).  

Wykonawcą takiej usługi może być wyłącznie jednostka naukowa. Preferowane będą projekty 

w zakresie regionalnych inteligentnych specjalizacji, których elementem będzie utworzenie 

etatów badawczych, realizowane w ramach powiązań klastrowych, lub przez konsorcja.  

Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości (budżet 52,65 mln EUR) 

W ramach tego działania będzie możliwe: budowa nowej infrastruktury inwestycyjnej  

z przeznaczeniem na cele prowadzenia działalności gospodarczej (produkcyjnej/ usługowej/ 

handlowej) lub modernizacja istniejącej w celu dostosowania jej do potrzeb przedsiębiorców. 
Preferowane będą projekty wpisujące się w obszar interwencji zgodny ze Strategią Rozwoju 

Województwa Dolnośląskiego 2020. 

Działanie 1.4  Internacjonalizacja przedsiębiorstw (budżet 19,16 mln EUR) 

a) to projekty wdrażające długoterminowe (kompleksowe) strategie biznesowe. 

b) to projekty wdrażające nowoczesne metody zarządzania, prowadzące do zmian 

organizacyjno-procesowych w przedsiębiorstwie, np.: otwieranie nowych kanałów 

biznesowych (w tym handel elektroniczny);  dostosowanie produkcji do wymagań rynku 

zagranicznego; tworzenie działów obsługi eksportu, certyfikacji, logistyki. 

W ramach tego priorytetu dofinansowane będą działania ukierunkowane na promocję 

przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych (w tym m.in. branży rolno-spożywczej),  

a także na wzmocnienie wizerunku dolnośląskiej gospodarki, obejmujące m.in. promocję 



gospodarczą, turystyczną i kulturalną regionu (w wymiarze krajowym i międzynarodowym),  

w tym również poprzez działania medialne (informacyjne, promocyjne, edukacyjne). 

Finansowane będą inwestycje przedsiębiorstw, takie jak: dostosowanie produkcji do wymagań 

rynku zagranicznego, tworzenie działów obsługi eksportu, certyfikacji, logistyka. 

Uzupełnieniem przedsięwzięć związanych ze wzrostem eksportu i zdobywaniem nowych 

rynków zbytu może być wsparcie doradcze dla firm. 

Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług MŚP (budżet 157,73 mln EUR) 

Dotacje będzie można uzyskać m.in. na: wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych 

produktów/usług; albo dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu 

świadczenia usług.  

Wsparcie koncentrować się będzie na wzmacnianiu międzynarodowej współpracy 

gospodarczej przedsiębiorstw (w tym: grup producentów rolno-spożywczych) oraz 

zwiększeniu ich aktywności na rynkach zagranicznych. Wspierane projekty obejmą 

dofinansowanie m.in. wizyt studyjnych i misji zagranicznych, udziału w międzynarodowych 

targach branżowych, targach i wystawach za granicą, a także w innych ważnych dla wybranej 

branży wydarzeniach o charakterze międzynarodowym oraz organizację zbiorowych wystaw. 

Wsparcie obejmować będzie rozwój produktów i usług opartych na technologiach 

informacyjno-komunikacyjnych, w tym sprzedaż produktów i usług przez internet, tworzenie  

i udostępnianie usług elektronicznych, optymalizację procesów ułatwiających zarządzanie 

przedsiębiorstwem oraz współpracę pomiędzy przedsiębiorcami poprzez rozwiązania 

informatyczne. 

Preferowane będą projekty powodujące zwiększenie zatrudnienia, dla branż o największym 

potencjale rozwoju/ inteligentnych specjalizacji, partnerskie ukierunkowane na współpracę 

B2B (stanowiące ogniwa łańcucha dostaw).  

Oś priorytetowa 3 – GOSPODARKA NISKOEMISYJNA (103 013 800 EUR) 

Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych (budżet 55,61 mln 

EUR) 

Głównym celem jest wsparcie budowy i modernizacji infrastruktury służącej wytwarzaniu 

energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.  

Działanie 3.2 Efektywność energetyczna w MŚP (32,41 mln EUR) 

Głównym celem jest modernizacja energetyczna obiektów mająca na celu zwiększenie 

efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia 

energii elektrycznej ze szczególnym uwzględnieniem  OZE. 

Działanie 3.5 Wysokosprawna Kogeneracja (15,0 mln EUR) 

Głównym celem jest budowa/przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła 

w wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji (również wykorzystujące OZE) wraz  

z niezbędnymi przyłączeniami. 

Gdzie szukać informacji o dotacjach z Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

Województwa Dolnośląskiego? 

Dokładne informacje na temat wsparcia zawiera szczegółowy opis osi priorytetowych RPO 

WD 2014-2020. Przydatne informacje zamieszczone są stronie internetowej Funduszy 

Europejskich we Wrocławiu http://rpo.dolnyslask.pl/. Umieszczona jest tam Wyszukiwarka 

Dotacji, mechanizm, który pomoże określić, kto spełnia kryteria dostępu dla beneficjenta. 

http://rpo.dolnyslask.pl/


Oczywiście można także zadzwonić lub napisać e-maila do Punktu Informacyjnego we 

Wrocławiu, Wałbrzychu, Jeleniej Górze lub Legnicy.  

Osoby zarejestrowane jako bezrobotne, mogą również kontaktować się z właściwym ze 

względu na miejsce zamieszkania powiatowym urzędem pracy lub odwiedzić stronę 

internetową wojewódzkiego urzędu pracy http://www.dwup.pl/. 

Dofinansowanie na poziomie do 45% wydatków kwalifikowanych mogą otrzymać: osoby 

fizyczne, mikro i małe przedsiębiorstwa. Średnie przedsiębiorstwa (zatrudniające 

średniorocznie w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych od 50 do 249 

pracowników oraz osiągające roczny obrót nie przekraczający równowartości 50 milionów 

euro, lub sumy aktywów bilansu na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości 

43 milionów euro) dofinansowanie na poziomie do 35%. 

 

Na co można otrzymać dofinansowanie? 

W ramach RPO WD Przedsiębiorstwa mogą otrzymać dofinansowanie na wdrażanie 

innowacyjnych produktów i usług świadczonych w oparciu o technologie informacyjno-

komunikacyjne oraz realizację projektów badawczych (samodzielnie bądź we współpracy  

z zewnętrznymi podmiotami), tworzenie i rozbudowę zaplecza badawczo-rozwojowego  

w przedsiębiorstwie oraz internacjonalizację prowadzonej działalności. 

W zakresie gospodarki niskoemisyjnej wspierana będą inwestycje przyczyniające się do 

zwiększenia efektywności energetycznej przedsiębiorstw (np. zmniejszenie zużycia energii 

elektrycznej w procesach produkcyjnych), budowa oraz modernizacja infrastruktury służącej 

do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, modernizacja nieekologicznych systemów 

grzewczych oraz budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła 

w wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji. 

Wspierane będą działania mające wpływ na środowisko i zasoby, w tym: ochrona, rozwój 

i udostępnianie zasobów dziedzictwa kulturowego, przystosowanie obiektów zabytkowych do 

prowadzenia działalności kulturalnej i turystycznej, tworzenie centrów ochrony różnorodności 

biologicznej oraz projekty dotyczące wykorzystania i udostępnienia lokalnych zasobów 

przyrodniczych m.in. na cele turystyczne (np. tereny wypoczynkowe, ścieżki rowerowe, ścieżki 

konne). 

Wsparcie będzie można również otrzymać na działalność edukacyjną, w tym: inwestycje 

związane z budynkami przedszkolnymi oraz innymi formami wychowania przedszkolnego oraz 

zakupem wyposażenia do takich obiektów; poprawa warunków nauczania w szkołach  

i placówkach dydaktycznych. Preferowana będzie budowa nowych obiektów służących 

praktycznej nauce zawodu oraz tworzenie w szkołach zawodowych warunków zbliżonych do 

rzeczywistego środowiska pracy zawodowej pod kątem wyposażenia, doposażenie warsztatów, 

pracowni itp. 

Na Rynku Pracy udzielane będą bezzwrotne dotacje na podjęcie działalności gospodarczej,  

Przedsiębiorcy jako pracodawcy będą mogli uzyskać dotację na pokrycie kosztów zatrudnienia, 

stanowiące zachętę do zatrudnienia nowych pracowników oraz granty na utworzenie 

stanowiska pracy w formie telepracy. 

Źródło informacji: 
http://rpo.dolnyslask.pl/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-regionalnego-programu-operacyjnego-

wojewodztwa-dolnoslaskiego-2014-2020-2/ 

 

Opracowanie 

Ryszard Targosz 
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