Z cyklu: Fundusze Europejskie są blisko Ciebie. - odc. 10

Zaczyna się od innowacji...
Wspomaganie inwestycji skutkujących innowacyjnością gospodarki w tym działań badawczo -rozwojowych (B+R) to jeden z priorytetów programów realizowanych z udziałem Funduszy Europejskich. W tekście między innymi o tym z jakich programów i na jakie
szczegółowe cele mogą przedsiębiorcy uzyskać unijne wsparcie.
Innowacje to określenie, które
swoją wyraźną obecność w języku ekonomii i gospodarki zaznaczyło dopiero w XX wieku. Ale
w istocie mówi ono o rzeczywistości dobrze znanej ludzkości już
od początków istnienia wszelkich
wynalazków znajdujących szersze
zastosowanie w praktyce.
Na innowacjach opiera się bowiem każdy rozwój technologiczny i gospodarczy. W czasach potężnej konkurencji na rynku produkcji i usług trudno sobie wyobrazić trwałe funkcjonowanie
firm bez wprowadzania innowacyjnych rozwiązań. Te zaś są efektem nakładów także na badania i
rozwój (B+R). Dlatego Fundusze
Europejskie wspomagające rozwój gospodarczy w głównej części koncentrują się na dofinansowaniu rozwiązań wprowadzających nowe technologie zarówno
na etapie badawczym jak i wdrożeniowym i produkcyjnym. Niestety w Polsce przedsiębiorstwa
rzadko prowadzą prace B+R i dlatego wydatki polskich przedsiębiorstw na B+R są nadal niskie.
Zgodnie z Innovation Union Scoreboard 1) stanowią one zaledwie
25% średniej dla UE. Dla porównania w Danii poziom ten wynosi
150%, w Szwecji - 176%, a w bliższych Polsce Czechach - 77%. O
tym, że przedsiębiorcom opłaca
się inwestować w badania i rozwój
świadczy fakt, że udział przychodów generowanych na wynikach
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B+R w przychodach całkowitych
jest coraz większy. Nawet przy niskich wydatkach polskich przedsiębiorstw na B+R w 2014 roku wyniósł on średnio 16,62% i wzrósł
od 2008 r. aż o niemal 7 procenttwierdzi M. Pawlęga ekspert zajmujący się Funduszami Europejskim .

ją firmę w tym kierunku, możesz
skorzystać z szerokich możliwości
dofinansowania. - Fundusze Europejskie mogą być przeznaczone
na rozwój przedsiębiorstwa, projekty badawcze firm, współpracę z jednostkami naukowymi czy
wdrażanie innowacyjnych rozwiązań.

To Fundusze Europejskie odpowiadają za te wzrosty
I to właśnie głównie Fundusze
Europejskie odpowiadają za te
wzrosty zmieniające i unowocześniające gospodarkę. Korzystanie
zaś z najlepszych innowacyjnych
rozwiązań pozwala oferować na
wymagającym rynku konkurencyjne produkty i usługi. Jeśli masz
pomysł i chcesz rozwinąć swo-

Zaczęło się już wiele lat
temu…
W poprzednich latach wspomaganie innowacyjności także stanowiło jeden z priorytetów programów z zaangażowaniem Funduszy Europejskich. Szeroka była
też rozpiętość branżowa dofinasowanych wniosków. Wśród tych
którzy skorzystali wówczas z dofinasowań była szczecińska firma

Wykres 1. Potencjał innowacyjny krajów Unii Europejskiej
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Innovation Union Scoreboard 2015.

Unikat, która otrzymała dofinasowanie na wdrożenie innowacyjnych technologii przygotowania
produkcji bielizny.
W aktualnej perspektywie finansowej zmodyfikowano nieco
priorytety koncentrując wsparcie
na wybranych obszarach gospodarki. W przypadku województwa zachodniopomorskiego oznacza to, że o dofinansowanie w wielu programach mogą się ubiegać
tylko projekty z branż wymienionych w dokumencie „Wykaz inteligentnych specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego”
Spróbuj i Ty
Zgodnie ze szczegółowymi założeniami Regionalnego Progra-

mu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego
20142
2020 ) wsparcie poprzez Fundusze Europejskie innowacyjności odbywa się zarówno w wyniku dofinansowywania całego procesu powstawania innowacji, od
pomysłu poprzez przygotowania
do wdrożenia, (1.1). Także wspomagany jest rozwój własnej działalności badawczo-rozwojowej i
współpraca z ośrodkami badawczymi i uczelniami (1.2). Wspierane jest również wdrażanie wyników prac B+R czyli rynkowe
zastosowanie przez MŚP wyników projektów badawczo-rozwojowych. (1.4). Szczególny rodzaj
wsparcia budowy konkurencyjności i innowacyjności sektora
MŚP przewidziano go w ramach
działania 1.9 polegające głównie
na udzielaniu pożyczek inwestycyjnych na korzystnych rynkowo
warunkach . W końcu działanie
1.5 umożliwia uzyskanie wsparcia dla inwestycji prowadzących
do zwiększenia konkurencyjności
przedsiębiorstwa ale tylko w branżach wymienionych w dokumencie „Wykaz inteligentnych specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego” Na to działanie w
latach 2014-20 przeznaczono w
RPO WZ aż 42 100 000 euro.3)
W roku 2017 przewidziano
konkursy na wymienione działania- szczegółowy harmonogram
przedstawimy w ostatnim 12 odcinku naszego cyklu. Warto także
wspomnieć o możliwościach wynikających z 1.17 czyli wzmocnienia procesu wsparcia firm w początkowej fazie rozwoju szczególnie w zakresie doradztwa innowacyjnego. W działaniu tym realizuje się także wsparcie kapitałowe firm w początkowej fazie rozwoju, w szczególności powstałych

w oparciu o wdrożenie wyników
B+R.4)
Działanie 1.1 w praktyce
Przedsiębiorstwo
Hydrobud
Adam Dzik z siedzibą w Ustroniu
Morskim założone zostało w 2002
roku, a wzrastało w oparciu o nabytą pozostałość majątku produkcyjnego, upadłego po transformacji wielkiego kombinatu budowlanego rodem jeszcze z czasów
PRL. Konsekwentne postępowanie nowego właściciela sprawiło, że w ciągu zaledwie kilku lat
w istocie wskrzeszono ruiny tworząc nowoczesny zakład produkcyjny, a w konsekwencji uratowano także dziesiątki miejsc pracy.
Firma, realizując plany rozwojowe zamierza również skorzystać
z Funduszy Europejskich. Złożony przez Hydrobud wniosek pt.
Badanie nad technologią opracowania innowacyjnej mieszanki do
produkcji wyrobów betonowych
przy udziale kruszyw recyklingowych uzyskał w ostatnim okresie
dofinasowanie w konkursie rozpisanym w ramach 1.1. To bardzo
dla nas ważne- mówi Adam Dzik
właściciel firmy- nowa technologia nad, którą pracujemy nie tylko poprawi efektywność ale także
będzie korzystna dla środowiska.
Warto dodać, że dofinansowany projekt będzie realizowany we
współpracy z Politechniką Koszalińską.
Działanie 1.5 - jeszcze trwa
nabór
Na wsparcie, w tym działaniu, mogą liczyć projekty, które
przyczyniają się do zwiększenia
zastosowania innowacji w sektorze MŚP i wzmacniają inteligentne specjalizacje Pomorza
Zachodniego. Szczegóły zawiera
regulamin, dostępny na stronie
www.rpo.wzp.pl. Beneficjentami
są tu przedsiębiorstwa z sektora
MŚP, a do dofinasowania można zgłaszać inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, linie
produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, których rezultatem jest
wykreowanie nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu czy
usługi. Kwota przeznaczona w
aktualnie trwającym konkursie
to 52 640 000,00 zł. Nabór trwa
od 01.12.2016 do 31.01.2017. To
konkurs, który cieszy się dużym
zainteresowaniem przedsiębiorców. Umożliwia on realizację inwestycji na dużą skalę. Wszystko dzięki relatywnie wysokim

Firma Hydroline ze Stargardu otrzymała dofinansowanie w ramach 1.5 na wprowadzenie innowacyjnej technologii

dofinansowaniom łaczonym zarówno z własnych środkami
wnioskodawcyu a także z ewentualnym kredytem bankowym.
Takie poważne inwestycje powodują często zasadnicza zmianę
na lepsze pozycji rynkowej firmy
Jereme 2 - wielkie pieniądze
dla małego biznesu
Pod koniec listopada Zarząd
Województwa Zachodniopomorskiego podpisał umowę z tzw.
Menadżerem Funduszu Funduszy Jereme 2. Menadżerem tym
w naszym województwie został
Bank Gospodarstwa Krajowego
i będzie on zarządzał kwotą ponad 400 mln złotych przeznaczoną w ogromnej części na pożyczki dla MŚP. To kolejna możliwość otrzymania pomocy w realizacji działań inwestycyjnych
o charakterze innowacyjnym. W
założeniach Jereme 2 przewiduje się udzielenie takiego wsparcia dla ponad 2100 zachodniopomorskich firm. Tryb wnioskowania o pożyczki zostanie podany
do wiadomości po wyborze przez
Bank Gospodarstwa Krajowego
pośredników finansowych czyli konkretne banki i fundusze pożyczkowe, w których będzie można ubiegać się o pożyczki ze środków Jereme 2. Pośrednicy zostaną
wybrani w drodze postępowania
przetargowego na początku przyszłego roku. Zarówno BGK jak i
pośrednicy będą prowadzić kampanię informacyjną dlatego zainteresowani powinni śledzić strony
BGK - adres na końcu tekstu.

Projekty już w realizacji- także
w Stargardzie i Gryfinie
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zatwierdził już
listy ocenionych projektów w
poprzedniej edycji 1.5 i przyznał dofinansowanie 23 projektom na łączną kwotę dofinansowania Regionalnego w wysokości 57378253,77 zł. Wśród projektów które otrzymały dofinansowanie warto tu wymienić dwa
: Projekt spółki Hydroline Poland ze Stargardu na wdrożenie
innowacyjnej technologii produkcji udoskonalonych siłowników hydraulicznych (dofinasowanie prawie 1,7 mln). Drugi to
projekt, który będzie realizowany terenie Parku Regionalnego
w Gryfinie i polegający na utworzeniu zakładu produkcji urządzeń do montażu powierzchniowego podzespołów elektronicznych SMD. Kwota dofinansowania prawie 2 mln zł.
Programy krajowe
Oprócz środków na innowacje i
B+R oferowanych województwie
w ramach RPO WZ można otrzymać także takie wsparcie na poziomie krajowym. Oto konkursy
ogłoszone przez krajowych operatorów Funduszy Europejskich:
- Narodowe Centrum Badan i
Rozwoju aktualnie prowadzi nabór do trzech konkursów na dofinansowanie projektów o charakterze wdrożeń eksperymentalnych przeznaczonych głównie dla dużych firm bądź konsor-

cjów . Ale jeszcze do 30 grudnia
trwa także nabór, w którym beneficjentem są wyłącznie przedsiębiorstwa z sektora MSP. Chodzi o konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania
1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez
przedsiębiorstwa”, program Inteligentny Rozwój (POIR)
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na
dofinansowanie projektów realizowanych przez MŚP ( działania
2.3- program Inteligentny Rozwój
POIR) dotyczących zakupu usługi
wspierającej wdrożenie innowacji
w przedsiębiorstwie wnioskodawcy. Dofinansowanie przeznaczone
jest na zakup usługi polegającej na
opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi,
technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. Usługa
musi być świadczona przez akredytowane instytucje otoczenia biznesu. Nabór trwa do 30.01.2017.
Kolejny konkurs PARP daje
możliwość utrzymania wsparcia
na: uzyskanie bądź realizację prawa ochrony własności przemysłowej (patenty, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego)
wzoru przemysłowego. Nabór do
20 12. 2016 Wnioski na stronie
PARP. Nabór będzie powtórzony
w kolejnym roku.
Szczegółowe informacje na
temat naborów krajowych na
www.poir.gov.pl natomiast na
temat RPO WZ na stronie www.
rpo.wzp.pl
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Projekt jest współfinansowany w ramach Konkursu dotacji dla prasy lokalnej na działania informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich, ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej

