
ŚRODKI NA ROZWÓJ FIRM
W REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM 

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
NA LATA 2014-2020

    

    
 



ALOKACJA
1,36 mld 

EUR

EFRR
0,98 mld  

EUR

EFS 
0,38 mld

EUR

UKŁAD RPOWŚ 2014–2020

11 JEDNOFUNDUSZOWYCH 
OSI PRIORYTETOWYCH

OŚ 1. Innowacje i nauka 
OŚ 2. Konkurencyjna gospodarka 
OŚ 3. Efektywna i zielona energia 
OŚ 4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe 
OŚ 5. Nowoczesne komunikacja 
OŚ 6. Rozwój miast 
OŚ 7. Sprawne usługi publiczne

EFRR

OŚ 8. Rozwój edukacji i aktywne 
społeczeństwo 

OŚ 9. Włączenie społeczne i walka 
z ubóstwem

OŚ 10. Otwarty rynek pracy
OŚ 11. Pomoc techniczna

EFS



W wyniku renegocjacji Programu 
(zmiany przyjęto decyzją Komisji Europejskiej 

z dnia 25 września 2018 r.) –

dotychczas podejmowane Działania 
zostały uzupełnione o kolejne 

typy projektów możliwych do realizacji 
(projekt voucherowy) oraz dokapitalizowane

(9 mln EUR na Działanie 2.5, 
11,5 mln EUR na Działanie 2.6).



OŚ PRIORYTETOWA 1. 
INNOWACJE I NAUKA

alokacja (EFRR) – 96,17 mln €
CELE SZCZEGÓŁOWE: 
 Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej.
 Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw.

Wsparcie ma na celu:
- podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki województwa, szczególnie

poprzez wzmocnienie potencjału sektora badawczo-rozwojowego dla rozwoju
przedsiębiorczości,

- pobudzenie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw,
- wzrost wykorzystania wyników badań naukowcach i prac rozwojowych

w gospodarce,
- komercjalizację prowadzonych badań.



OŚ PRIORYTETOWA 1. 
INNOWACJE I NAUKA

alokacja (EFRR) – 96,17 mln €

ALOKACJA

96 172 411 €

MŚP – odbiorcy wsparcia

MŚP, duże przedsiębiorstwa – beneficjenci



Beneficjenci:
 mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 duże przedsiębiorstwa pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów

dyfuzji działalności innowacyjnej i B+R do gospodarki oraz pod warunkiem,
że projekty będą podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidują współpracę
z MŚP, NGO, instytucjami badawczymi.

Ostateczni odbiorcy wsparcia:
 przedsiębiorstwa.

ALOKACJA na Działanie 1.2
36 902 371 EUR =  157 842 511 PLN

OŚ PRIORYTETOWA 1. 
INNOWACJE I NAUKA

alokacja (EFRR) – 96,17 mln €



Działanie 1.2 - Typy przedsięwzięć:

1) wsparcie na rozwój istniejącego lub stworzenie nowego zaplecza badawczo-

rozwojowego, służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstw,

2) projekty badawcze przedsiębiorstw służące opracowaniu nowych lub istotnie

ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe,

procesowe), tj. realizowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych, albo

prac rozwojowych, obejmujące dofinansowanie wydatków do momentu

stworzenia prototypu i jego pierwszej produkcji.





OŚ PRIORYTETOWA 2. 
KONKURENCYJNA GOSPODARKA

alokacja (EFRR) – 161,25 mln €
CELE SZCZEGÓŁOWE:
 Lepsze warunki do rozwoju MŚP.                                                                                               
 Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP.
 Zwiększone zastosowanie TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych)

w działalności przedsiębiorstw.

Wsparcie ma na celu:
- zwiększenie potencjału IOB do świadczenia profesjonalnych usług związanych

z rozwojem przedsiębiorczości,
- przekształcenie niezagospodarowanych oraz zdegradowanych obszarów

w pełnowartościowe tereny inwestycyjne,
- wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw i zwiększenie liczby nowych miejsc

pracy.



OŚ PRIORYTETOWA 2. 
KONKURENCYJNA GOSPODARKA

alokacja (EFRR) – 161,25 mln €

ALOKACJA

161 247 193 €

MŚP – odbiorcy wsparcia

MŚP – beneficjenci



Beneficjenci:
 Województwo Świętokrzyskie – UMWŚ,
 Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB).

Ostateczni odbiorcy wsparcia:
 mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa (MŚP),
 grupy producentów rolnych.

OŚ PRIORYTETOWA 2. 
KONKURENCYJNA GOSPODARKA

alokacja (EFRR) – 161,25 mln €

ALOKACJA na Działanie 2.1
20 088 903 EUR =  85 926 265 PLN



Działanie 2.1 - Typy przedsięwzięć:

1) rozszerzenie lub podniesienie jakości wystandaryzowanych usług,

oferowanych dotychczas przez IOB na rzecz MŚP:

 przygotowanie nowych usług lub nowego zakresu świadczonej już usługi

specjalistycznej / pakietu usług w ramach profesjonalizacji oferty IOB,

w tym m.in: szkolenia, doradztwo, wizyty studyjne – benchmarking;

2) zastosowanie mechanizmów popytowych dla MŚP w postaci voucherów:

 udzielanie voucherów MŚP na realizację usług doradczych przez IOB,

 wsparcie w postaci voucherów dla IOB na przygotowanie nowych/

ulepszonych pakietów usług, skierowanych do MŚP w obszarze rozwoju

inteligentnych specjalizacji.





Projekt: „POPYTOWY SYSTEM INNOWACJI –
ROZWÓJ MŚP W REGIONIE ŚWIĘTOKRZYSKIM 

POPRZEZ PROFESJONALNE USŁUGI DORADCZE”

Główne planowane działania w ramach projektu to opracowanie,
zorganizowanie i wdrożenie popytowego systemu wsparcia dla przedsiębiorców.

 projekt o strategicznym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju
regionu,

 realizowany będzie jako projekt własny Województwa Świętokrzyskiego,
 zakładany okres realizacji projektu: X.2018 r. – XI.2023 r.

Wsparcie będzie udzielane w formie voucherów 
na realizację usług standardowych, specjalistycznych i prorozwojowych 

dla grup MŚP z pokrewnej branży. 





Vouchery dla MŚP na usługi doradcze, realizowane przez IOB



Na każdą z przykładowych ww. usług, przedsiębiorstwo będzie składało wniosek

o przyznanie vouchera na realizację doradztwa przez wybraną IOB.

Wniosek będzie składany do Oddziału ds. Innowacji i Transferu Wiedzy

w Departamencie Polityki Regionalnej, który będzie pełnił rolę Operatora Systemu

Popytowego.

Natomiast zwrot środków będzie realizowany w formie refundacji części kosztów,

przewidując minimalny określony w regulaminie przyznawania voucherów, wkład własny

przedsiębiorstwa.

Zakłada się:

• 85% dofinansowania w ramach pomocy de minimis,

lub

• 50% w ramach pomocy publicznej.



Beneficjenci:
 Jednostki Samorządu Terytorialnego z terenu Województwa Świętokrzyskiego,
 wojewódzkie samorządowe osoby prawne.
Ostateczni odbiorcy wsparcia:
 mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa (MŚP).
Typy przedsięwzięć:
 tworzenie nowych i rozbudowa istniejących terenów inwestycyjnych

(w tym budowa, przebudowa i remont obiektów/budynków) - będących
w posiadaniu Beneficjenta - poprzez kompleksowe uzbrojenie terenu pod
działalność gospodarczą.

ALOKACJA na Działanie 2.2
7 725 598 EUR =  33 044 700 PLN

OŚ PRIORYTETOWA 2. 
KONKURENCYJNA GOSPODARKA

alokacja (EFRR) – 161,25 mln €





ALOKACJA z Działania 2.3 w wys.: 11 500 000 EUR została przesunięta 
w całości na Działanie 2.6.

OŚ PRIORYTETOWA 2. 
KONKURENCYJNA GOSPODARKA

alokacja (EFRR) – 161,25 mln €



OŚ PRIORYTETOWA 2. 
KONKURENCYJNA GOSPODARKA

alokacja (EFRR) – 161,25 mln €

ALOKACJA na Działanie 2.4
2 137 709 EUR =  9 143 623 PLN



Ostateczni odbiorcy wsparcia:
 mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa (MŚP)

z branż regionalnych inteligentnych specjalizacji. 

Beneficjent:
 Województwo Świętokrzyskie: 

Departament Polityki Regionalnej 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego - Centrum Obsługi Inwestora 
i Przedsiębiorczości.

Projekt promocji gospodarczej Województwa Świętokrzyskiego: 
„ŚWIĘTOKRZYSKIE – HARD TO PRONOUNCE,

EASY TO DO BUSINESS IN” 



IV.
2016 r. 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

XII.
2020 r. 

CEL PROJEKTU:

 promocja gospodarcza Województwa Świętokrzyskiego, 
zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym,

 rozpowszechnianie informacji o możliwościach inwestycyjnych
i współpracy gospodarczej z Województwem Świętokrzyskim.



• pro-eksportowe konferencje krajowe,
• pro-eksportowe / inwestycyjne konferencje i spotkania 

zagraniczne,
• branżowe spotkania match-makingowe pomiędzy 

przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi, 
• przyjazdowe misje gospodarcze i wizyty studyjne, 
• wyjazdowe misje gospodarcze, 
• wystawa światowa EXPO,
• platforma internetowa B2B. 



Lp. WYDARZENIA Zaplanowane Zrealizowane
Do 

realizacji

1.
Pro-eksportowe konferencje 
krajowe 16 8 8

2.
Pro-eksportowe/inwestycyjne 
konferencje zagraniczne 2 1 1

3.
Pro-eksportowe/inwestycyjne 
spotkania za granicą 8 2 6

4.
Branżowe spotkania 
match-makingowe 10 5 5

5. Przyjazdowe misje gospodarcze 16 8 8

6. Wyjazdowe misje gospodarcze 8 7 1

7. Wystawa Światowa EXPO 1 1 -



PRZYKŁADOWE WYDARZENIA ZREALIZOWANE 
W RAMACH PROJEKTU:

• Przyjazdowa misja gospodarcza zagranicznych przedsiębiorców i konferencja: 

„Świętokrzyskie - buduj z energią” (Kielce, 25 listopada 2016 r.)



• 2 Przyjazdowe Misje gospodarcze dla branży spożywczej 2016 i 2017,

• 2 Międzynarodowe Konferencje – SANDOMIERZ 2016 i 2017.



• 2 Przyjazdowe Misje gospodarcze dla branży uzdrowiskowej 2016 i 2017,

• 2 Międzynarodowe Konferencje – Busko-Zdrój 2016 i 2017,

• ASTANA EXPO 2017 – udział 19 przedsiębiorców 

z województwa świętokrzyskiego, 

z branży uzdrowiskowej i energetycznej 

w Wystawie Światowej ASTANA EXPO 2017 .



• Spotkania B2B na Tragach Agrotravel 2017,

• Targi dla branży przemysłowej HANNOVER MESSE 2017 i 2018,

• Misja gospodarcza: Zagrzeb, Belgrad, Budapeszt 2017. 



• Świętokrzyskie Forum Gospodarcze w Brukseli: 24.IX.2018 r.
Panele eksperckie:
− Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach perspektywy finansowej 2021-

2027 oraz wnioski z perspektywy 2014- 2020,
− Przyszłość Programu Polska Wschodnia w ramach nowej perspektywy

finansowej 2021-2027.



• Misja gospodarcza do Brna, Wiednia i Bratysławy: 30.IX.2018 r. – 5.X.2018 r. 
W Misji wzięli udział przedsiębiorcy z branży metalowo-odlewniczej,
działający na terenie Województwa Świętokrzyskiego. Wyjazd umożliwił:
− udział w Międzynarodowych Targach Maszynowych MSV w Brnie,
− odbycie spotkań B2B z przedsiębiorcami z innych krajów, m.in. Czech,

Słowacji i Austrii,
− nawiązanie nowych kontaktów i współpracy.



OŚ PRIORYTETOWA 2. 
KONKURENCYJNA GOSPODARKA

alokacja (EFRR) – 161,25 mln €

Beneficjenci:

 mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa (MŚP).

Ostateczni odbiorcy wsparcia:

 mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa (MŚP).

ALOKACJA na Działanie 2.5
69 794 983 EUR =  298 534 081 PLN





W wyniku realokacji środków (9 mln EUR) 

z Działania 2.1 na Działanie 2.5, 

w 2019 r. planowane 

jest uruchomienie 

dodatkowego wsparcia 

dotacyjnego dla MŚP 

w ramach Działania 2.5.



OŚ PRIORYTETOWA 2. 
KONKURENCYJNA GOSPODARKA

alokacja (EFRR) – 161,25 mln €

ALOKACJA na Działanie 2.6
61 500 000 EUR =  263 053 950 PLN



• Wybór Menadżera Funduszu Funduszy (MFF) 
przez IZ RPOWŚ

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 
(IZ)

• Wybór Pośredników Finansowych (PF) 
na podstawie otwartych, przejrzystych, 
proporcjonalnych i niedyskryminujących 
procedur

Menadżer funduszu Funduszy 
(MFF)

• Dystrybucja wkładu  do ostatecznych odbiorców  
przez udzielanie pożyczek i poręczeńPośrednicy Finansowi

(PF)

STRUKTURA WDRAŻANIA 
INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH



Beneficjent:
 Podmiot wdrażający instrument finansowy w formule funduszu funduszy

(na podstawie ustawy wdrożeniowej):

Ostateczni odbiorcy wsparcia:
 mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa (MŚP).

 Celem projektu jest poprawa dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania
działalności sektora świętokrzyskich MŚP, które na dzień podpisania umowy
pożyczki / poręczenia posiadają zakład lub oddział na terenie Województwa
Świętokrzyskiego.

 Projekt, na który zaciągnięto pożyczkę / udzielono poręczenia musi być
realizowany na terenie Województwa Świętokrzyskiego.

Projekt: „FUNDUSZ FUNDUSZY 
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO”.



 Menadżer Funduszu Funduszy: BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - część
zadań wdrożeniowych, w szczególności bezpośrednie udzielanie pożyczek
i poręczeń na rzecz MŚP – powierzył pośrednikom finansowym.

 Pośrednicy finansowi (fundusze pożyczkowe i poręczeniowe) wybierani są,
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wkrótce dostępneObecnie dostępne



Dotychczas wybrani pośrednicy finansowi

w ramach instrumentu POŻYCZKA dla MŚP:

 Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica,

 Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o.,

 Lubelska Fundacja Rozwoju,

 Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości,

 Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach. 



OŚ PRIORYTETOWA 3. 
EFEKTYWNA I ZIELONA ENERGIA

alokacja (EFRR) – 174,72 mln €

CELE SZCZEGÓŁOWE:
 Zwiększony udział energii produkowanej z OZE w ogólnej produkcji energii.
 Zwiększona efektywność energetyczna przedsiębiorstw. 
 Zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych oraz sektora 

mieszkaniowego.
 Ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery.

Wsparcie ma na celu:
- poprawę efektywności energetycznej, 
- zwiększenie poziomu wykorzystania energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych. 



Beneficjenci:
 mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa (MŚP).

ALOKACJA na Działanie 3.2
20 453 874 EUR =  87 487 355 PLN





 Obecnie trwa nabór wniosków o dofinansowanie!
Nabór rozpoczął się 28 września 2018 r. 

i zakończy się 30 listopada 2018 r.

 Realizowane projekty muszą

znajdować się na terenie

Województwa 
Świętokrzyskiego.



W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte będą projekty, obejmujące

swym zakresem poprawę efektywności energetycznej (z uwzględnieniem OZE

wykorzystywanej na potrzeby własne) mikro, małych i średnich

przedsiębiorstw, mające na celu zmniejszenie zużycia i strat wody, energii

elektrycznej, energii cieplnej, polegające na głębokiej, kompleksowej

modernizacji energetycznej budynków w przedsiębiorstwach, w tym wymiana

lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności

energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia

energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE.



 Kwota przeznaczona na dofinansowanie 
projektów w obecnym konkursie 
wynosi: 42 000 000 zł.

Minimalna wartość dofinansowania 
dla projektu to: 
50 000 zł.



INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW
Wszyscy zainteresowani zdobyciem unijnego dofinansowania, mogą skorzystać

z fachowej, bezpłatnej pomocy Pracowników Punktów Informacyjnych,

działających w ramach Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ:

Lokalizacja Punktów Informacyjnych:

• Kielce – ul. Św. Leonarda 1,

• Busko-Zdrój – ul. Mickiewicza 15,

• Sandomierz – ul. Mickiewicza 34.



GŁÓWNY PUNKT INFORMACYJNY
Kielce – ul. Św. Leonarda 1 

Czynny w dniach:
poniedz.-piątek:   8.00 - 18.00
sobota:    10.00 - 14.00

Infolinia: 800 800 440
Telefon:   41 343 22 95

41 340 30 25

e-mail: PIFE@sejmik.kielce.pl
www.gpi-swietokrzyskie.pl

mailto:gpi@sejmik.kielce.pl
http://www.gpi-swietokrzyskie.pl/
http://www.gpi-swietokrzyskie.pl/
http://www.gpi-swietokrzyskie.pl/


GŁÓWNY PUNKT INFORMACYJNY
Busko-Zdrój – ul. Mickiewicza 15

Czynny w dniach:
poniedziałek:          7.30 - 17.30
wtorek - piątek:      7.30 - 15.30

Telefon:   41 378 12 06
41 370 97 17

e-mail: PIFE@sejmik.kielce.pl
www.gpi-swietokrzyskie.pl

mailto:gpi@sejmik.kielce.pl
http://www.gpi-swietokrzyskie.pl/
http://www.gpi-swietokrzyskie.pl/
http://www.gpi-swietokrzyskie.pl/


GŁÓWNY PUNKT INFORMACYJNY
Sandomierz – ul. Mickiewicza 34

Czynny w dniach:
poniedziałek:          7.00 - 17.00
wtorek - piątek:      7.00 - 15.00

Telefon:   15 832 33 54
15 864 20 74

e-mail: PIFE@sejmik.kielce.pl
www.gpi-swietokrzyskie.pl

mailto:gpi@sejmik.kielce.pl
http://www.gpi-swietokrzyskie.pl/
http://www.gpi-swietokrzyskie.pl/
http://www.gpi-swietokrzyskie.pl/


Departament Polityki Regionalnej 
UMWŚ

Dziękuję za uwagę
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