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Wsparcie dla przedsiębiorców 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

€ 100 000 000 

1.2.1 Projekty 
badawczo – 
rozwojowe 

przedsiębiorstw 
€ 40 000 000 

1.2.2 
Infrastruktura 
badawczo –  
rozwojowa 

€ 20 000 000 

1.2.3 Bony na 
innowacje 

Badania i innowacje w przedsiębiorstw

ach 

Przedsiębiorcza Małopolsk

a 

€ 125 000 000 

3.4 Rozwój  
i 

konkurencyjność 
małopolskich 

MŚP 

 

€ 37 000 000 

3.3 
Umiędzynarodo

wienie 
małopolskich 

MŚP 

€ 19 000 000 

4.2 Eko - 
Przedsiębiorstw

a  

Regionalna Polityka Energetyczna 



Harmonogram konkursów  
organizowanych za pośrednictwem MCP w 2018 roku 

Numer i nazwa  
Działania/Poddziałania 

 

Planowany termin  
rozpoczęcia naboru 

 

Kwota przeznaczona na 
dofinansowanie 

projektów w konkursie 

 
1.2.1 Projekty badawczo - rozwojowe 

przedsiębiorstw 
 

28 lutego - 25 września 2018 
Trwa nabór wniosków! 

67,4 mln zł 
 

1.2.3 Bony na innowacje 
30 kwietnia – 2 października 2018 

Trwa nabór wniosków! 
16,2 mln zł 

3.4.3 Dotacje dla MŚP –  wczesna faza rozwoju 
30 kwietnia – 29 maja 2018 

Trwa nabór wniosków! 
22,9 mln zł 

3.4.4 Dotacje dla MŚP 
30 kwietnia – 29 maja 2018 

Trwa nabór wniosków! 
63,7 mln zł 

4.2 Eko-Przedsiębiorstwa 31 maja – 28 sierpnia 2018 79,9 mln zł 

 
3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski 

lipiec 2018 69,8 mln zł 

 
3.4.5 Bony na doradztwo 

wrzesień 2018 40,7 mln zł 

3.3.2 Aktywność międzynarodowa  
małopolskich MŚP 

wrzesień 2018 8,3 mln zł 



Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw (67,4 mln zł) 
 

Dofinansowanie do przedsięwzięć z zakresu realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych 

prac rozwojowych, w tym na tworzenie linii demonstracyjnych i pilotażowych, włącznie 

z uruchomieniem pierwszej produkcji i przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R 

w działalności gospodarczej.  

Minimalna wartość 
wydatków kwalifikowalnych 

100 tys. PLN 

Beneficjenci:  

przedsiębiorstwa, w szczególności MŚP;  

konsorcja przedsiębiorstw z udziałem MŚP; 

konsorcja przedsiębiorstw z udziałem: jednostek 

naukowych, uczelni – w tym spółek celowych uczelni, 

organizacji pozarządowych, IOB reprezentowane  

przez lidera (beneficjenta), którym jest przedsiębiorstwo. 

Maksymalny poziom dofinansowania: 

Badania przemysłowe 
Eksperymentalne prace  

rozwojowe 
Studium wykonalności 

 mikro i małe przedsiębiorstwa – 70% 

 średnie przedsiębiorstwa – 60% 

 pozostali beneficjenci – 50% 

 mikro i małe przedsiębiorstwa – 45% 

 średnie przedsiębiorstwa – 35% 

 pozostali beneficjenci – 25% 

Poddziałanie 1.2.1 

Maksymalna wartość 
wydatków kwalifikowalnych 

30 mln PLN 

Trwa 3 nabór wniosków: 28 lutego – 25 września 2018! 



 



Konkurs ogłaszany corocznie, do 2020 roku. 

Poddziałanie 1.2.3 

Bony na innowacje (16,2 mln zł)  

MAŁY BON 

do 50 tys. PLN 

DUŻY BON 

do 100 tys. PLN 

Beneficjenci:  

mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa. 

Maksymalny poziom dofinansowania: 

90% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku wsparcia uzyskanego po raz pierwszy; 

80% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku wsparcia uzyskanego po raz drugi; 

70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku wsparcia uzyskanego po raz trzeci i kolejny. 

Trwa 4 nabór wniosków: 30 kwietnia – 2 października 2018! 



Poddziałanie 1.2.3 

Bony na innowacje  

 Jednostki naukowe posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A lub B; 

 Przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego; 

 Niezależne jednostki stanowiące akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego 

Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium (ujęte w aktualnym obwieszczeniu Ministra 

Rozwoju w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach 

kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach); 

 Centra transferu technologii; 

 Spółki celowe; 

 IOB – ośrodki innowacji, posiadające akredytację Ministerstwa Rozwoju – tylko w zakresie usług 

proinnowacyjnych, 

 Kancelarie patentowe.  

Kto może być wykonawcą usług w bonach? 

Wsparcie w ramach bonu na innowacje obejmuje zakup: 
 

 usług badawczo-rozwojowych - typ 1: usług w zakresie badań przemysłowych  

i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, typ 2: usług w zakresie wzornictwa; 

 usług proinnowacyjnych - typ 3: usługi w zakresie opracowania studium wykonalności  

dla projektów B+R, typ 4: usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz 

przedwdrożeniowych, typ 5: usługi w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności  

z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych 

rozwiązań, typ 6: usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej. 

Trwa 4 nabór wniosków: 30 kwietnia – 2 października 2018! 



 



Promocja gospodarcza Małopolski (69,8 mln zł) 
Poddziałanie 3.3.1 

Nabór wniosków: lipiec 2018 

Beneficjenci: 

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 

jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną; 

instytucje otoczenia biznesu; 

organizacje pozarządowe. 

 

Maksymalny poziom 
dofinansowania wydatków 

kwalifikowalnych - 85%  

Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP (8,3 mln zł) 

Poddziałanie 3.3.2 Nabór wniosków: wrzesień 2018 

Przedsięwzięcia dotyczące promocji gospodarczej w wymiarze krajowym i międzynarodowym,  

poprzez promocję oferty gospodarczej regionu, wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji na rynki 

zewnętrzne, promocję innowacyjności oraz wsparcie procesu inwestycyjnego w regionie. 

Wdrożenie strategii/planu działalności międzynarodowej. 

doradztwo dotyczące strategii finansowania przedsięwzięć  

eksportowych oraz wyszukiwania i doboru partnerów handlowych; 

doradztwo w zakresie opracowania wizerunku przedsiębiorstwa  

na wybranym rynku zagranicznym; 

doradztwo w zakresie dostosowania produkcji lub usług  

do wymagań docelowego rynku oraz uzyskania niezbędnych  

dokumentów uprawniających do ich wprowadzenia na rynek zagraniczny; 

udział w charakterze wystawcy  w imprezach 

targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne,  

odbywających się w Polsce i na świecie. 

Maksymalny poziom 
dofinansowania wydatków 
kwalifikowalnych  - 50% 

Maksymalna wartość 
dofinansowania projektu  

200 tys. zł 

Grupa docelowa  
– małopolskie 

MŚP 



73 

15 
10 8 6 6 5 5 5 

Kraków krakowski olkuski wadowicki nowotarski wielicki bocheński oświęcimski Warszawa 

Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP 
(3.3.2) - podsumowanie konkursów 

326 wniosków złożonych na kwotę dof. 48 620 551 PLN 

175 wniosków wybranych na kwotę dof. 13 696 818 PLN 

Siedziba Beneficjenta w podziale na powiaty 

W powiecie tarnowskim  realizowane są 4 projekty, natomiast w Tarnowie 1 projekt. 



Rynki docelowe Beneficjentów realizujących projekty 

> 100 Beneficjentów 

12 < 99 Beneficjentów 

1 < 11 Beneficjentów 

Aktywność międzynarodowa małopolskich 

MŚP (3.3.2) - podsumowanie konkursów 

Rynek docelowy (liczba Beneficjentów): 



Grupa docelowa  
– małopolskie 

MŚP 

  

Agencja Leasingu i Finansów S.A. 

ECDF Spółka Akcyjna oraz Mega Sonic S.A.  

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka  

oraz Centrum Biznesu Małopolski  

Zachodniej Sp. z o.o.  

Towarzystwo Inwestycji  

Społeczno-Ekonomicznych S.A . 

ECDF Spółka Akcyjna oraz Mega Sonic S.A.  

Bank Gospodarstwa Krajowego jako Menadżer Funduszu Funduszy w Małopolsce: 

Pożyczka dla Start-upów 
Przedsięwzięcia realizowane przez MŚP  

we wczesnej fazie rozwoju, tj. działające 

 na rynku nie dłużej niż 24 miesiące  

Pożyczka 
Przedsięwzięcia realizowane przez MŚP  

działające na rynku dłużej niż 24 miesiące 

 

Instrumenty finansowe dla MŚP (60 mln Euro) 

Poddziałanie 3.4.1 i Poddziałanie 3.4.2 

https://rpo.bgk.pl/rpo/malopolska-pozyczka/ 

Kwota pożyczki od 10 tys. do 1 mln zł . Brak prowizji i innych opłat. Okres spłaty: maks. 7 lat (w tym karencja 

6 miesięcy). Oprocentowanie 1,83% w skali roku dla MŚP działających na terenach o niskiej aktywności 

gospodarczej (dąbrowski, tarnowski, brzeski, gorlicki, nowosądecki, limanowski, proszowicki). Jedno 

przedsiębiorstwo może otrzymać nie więcej niż 2 pożyczki.  

Pożyczki. Nabór ciągły! 



Instytucje udzielające pożyczek w ramach RPO WM 

Subregion 

ECDF Spółka 

Akcyjna oraz 

Mega Sonic 

Spółka Akcyjna 

Agencja Leasingu  

i Finansów S.A. 

Towarzystwo 

Inwestycji 

Społeczno-

Ekonomicznych 

S.A. 

Fundacja Rozwoju 

Regionu Rabka 

oraz Centrum 

Biznesu 

Małopolski 

Zachodniej Sp.  

z o.o. 

 

Krakowski Obszar 

Metropolitarny 

 

Kraków,  

ul. Asnyka 7 

 

Kraków, ul. Jana 

Karola Chodkiewicza  

nr 5 

 

Kraków,  

ul. Rakowicka 

10b/10 

 

Kraków,  

ul. Rydlówka 5 

 

 

Tarnowski 

 

Tarnów, ul. Aleja 

Matki Bożej 

Fatimskiej 33A 

 

Tarnów,  

ul. Urszulańska 16 

 

Tarnów,  

ul. Paderewskiego 6 

 

Sądecki 

 

Nowy Sącz,  

ul. Lwowska 74A 

 

Szczawa 406 

 

Nowy Sącz, 

ul. Zielona 27 

 

Podhalański 

 

Białka Tatrzańska,  

ul. Środkowa nr 121 

 

Stryszawa 281D 

 

Rabka-Zdrój,  

ul. Orkana 16B 

 

Małopolska 

Zachodnia 

 

Oświęcim,  

ul. 3 Maja 8C 

Zator, ul. Różana 2 

Przeciszów, ul. Długa 4 
Oświęcim, ul. Piastowska 

17 

Olkusz,  

ul. Króla  

K.Wielkiego 12 

 

Oświęcim,  

ul. Gospodarcza 24 

Wskazane placówki będą działać pięć dni w tygodniu.  

Instrumenty finansowe dla MŚP (60 mln Euro) 



 25 mln PLN 

Dotacje dla MŚP (88,1 mln zł) 

Wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP 

funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce. 
Wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP 

funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 24 m-ce. 

Poddziałanie 3.4.3 i Poddziałanie 3.4.4  

Trwa 2 nabór wniosków: 30 kwietnia – 29 maj 2018! 

64,8 mln zł 

23,3 mln PLN 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: 

10 mln PLN 

Maksymalny poziom dofinansowania: 

55% - mikro i małe przedsiębiorstwa 

45% - średnie przedsiębiorstwa 

55% - mikro i małe przedsiębiorstwa 

45% - średnie przedsiębiorstwa 

3.4.3 3.4.4 

64,8 mln PLN 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 

 min. 500 tys. PLN 

Wnioskodawca w chwili składania wniosku o dofinansowanie musi dysponować wynikami prac B+R, 

wynalazkiem chronionym patentem lub wzorem użytkowym chronionym prawami ochronnymi lub 

dokumentem/dokumentami potwierdzającymi złożenie wniosku o ochronę patentową wynalazku 

lub wniosku o prawo ochronne na wzór użytkowy. 



Działanie 4.2 
 Eko-przedsiębiorstwa (80 mln zł) 

Nabór wniosków: 31 maja – 28 sierpień 2018 

Celem poddziałania jest podniesienie efektywności energetycznej przedsiębiorstw: 
 

Beneficjenci: mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa. 

Wspierane będą typy projektów: 

A: inwestycje w poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa 

- zmiany w procesach technologiczno-produkcyjnych,  

- kompleksowe modernizacje energochłonnych obiektów, będących  

     zapleczem działalności przedsiębiorstw (np. budynki produkcyjne, usługowe,  

     produkcyjno-usługowe);  

B: inwestycje w instalacje do wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych 

 

 

 

 

C: rozwoju budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego  

(wsparcie projektów wyłącznie o charakterze demonstracyjnym,  

pilotażowym). 

dla projektów  

typu A i B  

audyt energetyczny – 

Centralny rejestr charakterystyki 

energetycznej budynków 

dla projektu typu C: plan 

wykorzystania 

wybudowanego obiektu 

Typ projektu A i B 

• Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 200 000 PLN. 

• Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 10 000 000 PLN. 



Przykładowe rodzaje wydatków: 

• przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie; 
 

• przebudowa lub wymiana na energooszczędne: urządzeń i instalacji technologicznych, 

energetycznych oraz oświetlenia; 

• ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych; 
 

• przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączaniem  

źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji, instalację systemów chłodzących; 
 

• zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania budynkiem w przedsiębiorstwie; 
 

• całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie inne źródła 

ciepła skutkującego zmniejszenie emisji CO2; 
 

• modernizacja systemu wentylacji skutkująca zmniejszenie strat ciepła do wentylacji, instalacja  

lub modernizacja systemu klimatyzacji; 
 

• zakup i montaż jednostek wytwarzających energię w oparciu o OZE, w tym niezbędne prace 

budowlane; 
 

• koszty budowy lub przebudowy wraz z kosztem projektu budowlanego (budownictwo 

energooszczędne i pasywne). 

Nabór wniosków: 31 maja – 28 sierpień 2018 

• audyt energetyczny; 



Maksymalny poziom dofinansowania: 

Pomoc inwestycyjna na środki  

wspierające efektywność energetyczną 

• mikro i małe przedsiębiorstwa – 65% 

• średnie przedsiębiorstwa – 55% Regionalna pomoc inwestycyjna 

• mikro i małe przedsiębiorstwa – 55% 

• średnie przedsiębiorstwa – 45% 

• mikro i małe przedsiębiorstwa – 80% lub 65% 

• średnie przedsiębiorstwa – 65% lub 55% 

Pomoc na badania środowiska 

• mikro i małe przedsiębiorstwa – 70% 

• średnie przedsiębiorstwa – 60% 

Działanie 4.2 

Eko-przedsiębiorstwa 

Pomoc na inwestycje w układy  

wysokosprawnej kogeneracji oraz 

na propagowanie energii ze źródeł 

odnawialnych 

Pomoc de minimis 

• mikro i małe przedsiębiorstwa – 80% 

• średnie przedsiębiorstwa – 80% 

Nabór wniosków: 31 maja – 28 sierpień 2018 



Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich 

ul. Wielicka 72B, Kraków 

Punkt Informacyjny w Tarnowie 

ul. Wałowa 37 

Infolinia: 12 616 06 16, fem@umwm.pl 

www.rpo.malopolska.pl 

www.fundusze.malopolska.pl 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl  

Dziękuję za uwagę 


