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W 2017 ROKU

Efekty funduszy europejskich w 2016 r.*
INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO
POLSKA
CYFROWA

pomoc
techniczna

Wiedza
Edukacja
Rozwój

3297 nowych miejsc pracy
1235 zagranicznych kontraktów handlowych
1001 prac badawczo-rozwojowych
812 kontraktów nauki z biznesem
424 innowacyjne produkty i usługi

POLSKA
WSCHODNIA

FUNDUSZE
EUROPEJSKIE
programy
regionalne

INTELIGENTNY
ROZWÓJ

Bezpłatna informacja
o możliwościach korzystania
z Funduszy Europejskich
w woj. pomorskim:

Punkty informacyjne:
Gdańsk, ul. Augustyńskiego 2,
Gdańsk, al. Grunwaldzka 472 D
Wejherowo, ul. 3 Maja 4

Słupsk, Portowa 13B
Chojnice, Wysoka 3/16
Malbork, ul. Kościuszki 54

* Szacowane na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie

Sięgaj po fundusze

Pełne dane kontaktowe znajdziesz na:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty
Więcej informacji:
www.pomorskie.eu
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Niewielkie firmy z wielkimi możliwościami
Jeszcze w grudniu Agencja Rozwoju Pomorza ogłosi konkurs na dotacje dla firm działających na Pomorzu. Środki unijne można otrzymać na poszerzenie rynków zbytu lub
palety oferowanych produktów bądź usług, a także na działania ekoefektywne i związane z cyfryzacją. Szanse na dofinansowanie najlepszych projektów są duże, bowiem na
dotacje przeznaczono ponad 60 mln zł z Funduszy Europejskich.
Małe i średnie przedsiębiorstwa
stanowią ważne ogniwo polskiej
gospodarki. Sprawnie reagują na
zmiany na rynku poprzez stosowanie innowacji. Charakteryzują
się też dużą kreatywnością w wykorzystywaniu funduszy unijnych,
dlatego już teraz szykują się do
startu w konkursie „Inwestycje
profilowane – wsparcie dotacyjne” z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na
dofinansowanie projektów zwiększających zdolność przedsiębiorców do wprowadzania nowych
produktów bądź usług, działania
ekoefektywne i związane z cyfryzacją .
Podstawowym zamysłem inwestycji wspieranych przez Agencję
Rozwoju Pomorza jest umożliwienie dalszego rozwoju przedsiębiorstwa poprzez zastosowanie
innowacyjnych rozwiązań. Beneficjentem mogą być mikro-, małe
i średnie przedsiębiorstwa.
– Nieważne jak długo firma działa na rynku, ważne jakim dysponuje potencjałem do ekspansji.
Konkurs jest dla przedsiębiorstw
działających na Pomorzu – mówi
Maciej Frączek, konsultant z Lokalnego Punktu Informacyjnego
Funduszy Europejskich przy Agencji Rozwoju Pomorza w Gdańsku.

Jakie projekty?

Nowoczesna produkcja

Maciej Frączek podkreśla, że są trzy
główne typy projektów, na które
można otrzymać dofinansowanie.
Pierwszy dotyczy działań mających
na celu poszerzenie rynków zbytu,
oferty produktów i usług.
Projekty te powinny wpisywać się
w Inteligentne Specjalizacje Pomorza, czyli wskazane przez Zarząd
Województwa Pomorskiego obszary
naszej regionalnej przewagi konkurencyjnej.
– W naszym województwie mamy
cztery rodzaje takich specjalizacji. Są
to: technologie off-shore i portowo-logistyczne; interaktywne w środowisku informacyjnym; ekoefektywne
w produkcji, przesyle, dystrybucji
i zużyciu energii i paliw; oraz medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się – mówi
konsultant punktu informacyjnego.
Pozostałe dwa typy projektów nie
wymagają już wpisywania się w obszary specjalizacji i dotyczą poprawy
efektywności dzięki wykorzystaniu
technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz redukcji m.in. zużycia
wody i surowców oraz energochłonności w procesach produkcyjnych.
W tym ostatnim przypadku główny
nacisk kładzie się na ograniczanie
emisji substancji szkodliwych dla
środowiska.

Zatem na jakie przedsięwzięcia
można pozyskać środki w planowanym właśnie konkursie? Są to
m.in. budowa lub rozbudowa infrastruktury, rozszerzenie zakresu
działalności, realizacja zasadniczych zmian procesu produkcyjnego, unowocześnienie składników
majątku trwałego niezbędnego
do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej, poprawa logistyki sprzedaży towarów i usług,
instalacja lub modernizacja instalacji i urządzeń sprzyjających
oszczędności surowców i energii
oraz ograniczaniu emisji szkodliwych substancji do środowiska,
a także poprawa efektywności
poprzez wdrożenie systemu zarządzania, w tym informatyzacja procesów produkcyjnych.
– Dodatkowe punkty w konkursie
mogą uzyskać przedsięwzięcia
partnerskie w ramach współpracy
sieciowej, ukierunkowane na zdobywanie nowych rynków poprzez
eksport oraz wynikające z Inteligentnych Specjalizacji Pomorza
– informuje Maciej Frączek.

100 wniosków przyjętych
Taki konkurs odbył się już na początku 2016 roku. Nabór wniosków

trwał od 1 lutego do 15 marca. Złożono 416 aplikacji, z czego dofinansowanie otrzymało 100 projektów.
Ich łączna wartość wyniosła ponad
111 mln zł, z czego 52 mln zł pochodzić będzie z dotacji.
– Przez około pół roku trwała weryfikacja wszystkich wniosków. Wyniki konkursu zostały ogłoszone pod
koniec października. Co czwarty
projekt otrzymał dofinansowanie
– mówi Maciej Frączek.
Średnia wartość jednej dotacji wynosiła ponad pół miliona złotych, ale
były też dwie firmy, które otrzymały ponad 1 mln zł dofinansowania,
które zazwyczaj stanowiło od 40 do
55 proc. wydatków kwalifikujących
się do refundacji ze środków europejskich.
Zwycięskie projekty dotyczyły wzrostu
konkurencyjności poprzez wdrożenie
systemu wspomagającego zarządzanie
firmą, zmianę procesu produkcyjnego
w przedsiębiorstwie poprzez zastosowanie nowej technologii lub zmodernizowanie parku maszynowego w zakresie oszczędności energii, wdrożenie
nowych technologii diagnostycznych

i medycznych w niepublicznych przychodniach, a także wprowadzenia
nowych produktów takich jak np. gry
edukacyjno-rehabilitacyjne dla osób
starszych.

Jak złożyć wniosek?
Przedsiębiorcy, którzy starają się
o dotację unijną w Agencji Rozwoju
Pomorza, składają wnioski o dofinansowanie projektu drogą elektroniczną, korzystając z Generatora
Wniosków Aplikacyjnych oraz w wersji papierowej.
Kolejny konkurs dla przedsiębiorców
zostanie ogłoszony jeszcze w grudniu tego roku na stronie internetowej ARP. Na składanie wniosków będzie minimum 30 dni, tak by konkurs
zakończył się jeszcze w pierwszym
kwartale 2017 roku.
Więcej informacji znaleźć można na
stronie Agencji Rozwoju Pomorza,
gdzie dostępne są również wyniki
poprzedniego konkursu www.arp.
gda.pl oraz pod numerami telefonów 58-323-31-06, 58-323-32-18.
MICHAŁ SAGROL

Nowe konkursy w 2017 r.
harmonogramy naborów wniosków:
Program Wiedza Edukacja Rozwój
Program Inteligentny Rozwój
Program Infrastruktura i Środowisko
Program Polska Cyfrowa
Program Polska Wschodnia
Program Pomoc Techniczna
Regionalny Program
Województwa pomorskiego

www.power.gov.pl
www.poir.gov.pl
www.pois.gov.pl
www.popc.gov.pl
www.polskawschodnia.gov.pl
www.popt.gov.pl
www.rpo.pomorskie.eu

Więcej bezpłatnych informacji znajdziesz na
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
oraz w Punktach Informacyjnych
Funduszy Europejskich
Projekt jest współfinansowany w ramach Konkursu dotacji dla prasy lokalnej na działania dotyczące Funduszy Europejskich ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej

