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+ 13. POMOC TECHNICZNA



ZMIANA CHARAKTERU FINANSOWANIA

* Instrumenty finansowe = pożyczki lub kredyty, poręczenia, produkty kapitałowe itp.

Środki te mają wejść dopiero w III kw. 2016 r., czekamy na wybór Pośredników

Finansowych .



INTELIGENTNE SPECJALIZACJE
KRAJOWE:

19 branż w 5 sektorach

www.mg.gov.pl

REGIONALNE:

www.malopolskie.pl

* Inteligentne specjalizacje – oznaczają identyfikowanie wyjątkowych cech i aktywów kraju oraz regionu, w ramach

polityki spójności na lata 2014-2020 Komisja Europejska zaproponowała aby inteligentna specjalizacja stała się

warunkiem wstępnym dla wspierania inwestycji.

Szczególnie ważne w przypadku Projektów Badawczo-Rozwojowych.

Oś.1 i 2 – warunkiem jest obszar zgodny z RIS-ami, a więc projekt musi odnosić się do tych specjalizacji



ŚRODKI NA START



OŚ PRIORYTETOWA 8. RYNEK PRACY

 DZIAŁANIE 8.3 WSPARCIE NA ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 PODDZIAŁANIE 8.3.1 Wsparcie na zakładanie dział.gosp. w formie dotacji

GRUPY DOCELOWE: osoby bez pracy w wieku 30 lat i więcej, należące do co najmniej

jednej z grup: osób powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotnych,

niepełnosprawnych, niskowykwalifikowanych oraz kobiet.

* Pośrednikiem będzie Wojewódzki Urząd Pracy – w II kw. 2016 wyłonieni zostaną OPERATORZY, kursy i

szkolenia będą elementem naboru, który ruszy pewnie dop. w III kw. 2016 r., każdy z Operatorów może

mieć swoje kryteria.

 PODDZIAŁANIE 8.3.2 Wsparcie na zakładanie dział.gosp. w formie instrumentów

zwrotnych (pożyczki).

Kompleksowe wsparcie w tym pożyczka (do 50tys.) dla osób pozostających bez pracy

GRUPY DOCELOWE: osoby bez pracy w wieku 30 lat i więcej

* Będzie tylko jeden pośrednik finansowy



OŚ PRIORYTETOWA 8. RYNEK PRACY – c.d
 DZIAŁANIE 8.4 ROZWÓJ KOMPETENCJI KADR I ADAPTACJA DO ZMIAN

 PODDZIAŁANIE 8.4.2 Adaptacja do zmian – wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz

dotacje w wysokości 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę

GRUPY DOCELOWE: osoby zwolnione/zagrożone zwolnieniem z przyczyn zakładu

pracy – należące do jednej z poniższych grup:

a) Osób o niskich kwalifikacjach

b) Osób powyżej 50 roku życia

c) Osób w wieku poniżej 30 lat

d) Osób niepełnosprawnych

e) Kobiet

f) Osoby odchodzące z rolnictwa posiadające gosp.rolne o powierzchni powyżej 2ha

przeliczeniowych lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS

* W poprzednim roku np. w przypadku osób zagrożonych zwolnieniem wystarczyło mieć

zaświadczenie od pracodawcy.



PROGRAM OPERACYJNY 

WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
WSPARCIE DLA OSÓB DO 29 ROKU ŻYCIA:

Pomoc dla osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej
poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji w wysokości 6-krotności przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia za pracę) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz
doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do
podjęcia i prowadzenia dział.gosp., a także wsparcie pomostowe

GRUPĘ DOCELOWĄ będą stanowić osoby młode (15-29 lat) pozostające bez pracy,
spełniające łącznie trzy warunki:

1. Nie pracujące (bezrobotne lub bierne zawodowo)

2. Nie kształcące się (formalnie, w trybie stacjonarnym)

3. Nie szkolące się

* Nabory w Grodzkim i Powiatowym Urzędzie Pracy już ruszyły, Grodzki UP wymagał np. min 1 miesiąca
zarejestrowania + dodatkowe kryteria.

W innych województwach kwoty max mogą być inne np. śląskie 30tys.





STATUS PRZEDSIĘBIORSTWA

+ POWIĄZANIA



INNOWACJA, CZYLI CO ?
INNOWACJA – wprowadzenie do praktyki w gospodarce nowego lub znacząco

ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu,

marketingu lub organizacji



OŚ PRIORYTETOWA 1. GOSPODARKA WIEDZY

* Nabór planowany I lub II kw. 2016



* Nabór planowany na II kw. 2016 r. (Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości)



* Badania przemysłowe – nie posiadamy wiedzy na moment rozpoczęcia prac











* Konkursy mają odbywać się cyklicznie do 2018 r., przedsiębiorca może składać wniosek co rok



* Na moment składania wniosku trzeba wybrać wykonawcę, zgodnie z listą na stronie Ministerstwa Gospodarki 

- w formie REFUNDACJI



OŚ PRIORYTETOWA 3. PRZEDSIĘBIORCZA 

MAŁOPOLSKA



* Kredyty i pożyczki m.in. na środki trwałe, na „obrotówkę”, na nieruchomości – tu będą najprawdopodobniej limity

Planowane nabory – ok III lub IV kw. 2016 r.



* Możliwe, że będzie wymóg co do okresu działania firmy w branży prod. urządzeń i instalacji





* Dla firm, które chcą wejść na rynek zagraniczny z nową ofertą

Planowany nabór ok I-II kw. 2016 (Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości)



OŚ PRIORYTETOWA 4. REGIONALNA 

POLITYKA ENERGETYCZNA

* Trzeba wykonać audyt energetyczny przed złożeniem wniosku

Możliwe, że będą na to DOTACJE – nabory dopiero w 2017 r.

Realizacja tylko na ISTNIEJĄCYCH BUDYNKACH – nie trzeba będzie być właścicielem budynku



DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

NA SZKOLENIA



OŚ PRIORYTETOWA 8. RYNEK PRACY

 DZIAŁANIE 8.4 ROZWÓJ KOMPETENCJ KADR I ADAPTACJA DO ZMIAN

 PODZDZIAŁANIE 8.4.1 ROZWÓJ KOMPETENCJI KADR SEKTORA MŚP

TYP PROJEKTU:

A. Wsparcie dotyczące podnoszenia kompetencji i/lub kwalifikacji kadr sektora MŚP w
ramach podmiotowego finansowania usług rozwojowych.

GRUPA DOCELOWA:

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz ich pracownicy, w tym osoby prowadzące
działalność na własny rachunek. Wsparcie będzie kierowane w szczególności do
pracowników w wieku 50+ i więcej, niskowykwalifikowanych oraz o dodatkowe wsparcie
mogą się ubiegać się przedsiębiorstwa tzw. wysokiego wzrostu oraz działających w
branżach lub sektorach istotnych z punktu widzenia rozwoju Województwa Małopolskiego.

* Planowany nabór – I kw. 2016 r.



OŚ PRIORYTETOWA 8. RYNEK PRACY
 DZIAŁANIE 8.5 WSPARCIE NA RZECZ ŁĄCZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO Z PRYWATNYM

TYP PROJEKTU:

A. wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat

3, w tym żłobków i klubów dziecięcych, a także działania przyczyniające się do

zwiększenia liczby miejsc w istniejących placówkach np. wydłużenie czasu pracy

żłobka/klubu i dostosowanie go do potrzeb osób pracujących w godzinach

popołudniowych

B. kreowanie warunków dla rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 przez dziennego

opiekuna np. podnoszenie kompetencji osób pełniących funkcję opiekuna dziennego,

działania informacyjno-promocyjne dotyczące korzystania z tej formy opieki oraz

pełnienia funkcji opiekuna

* ŚRODKI Z EFS – TYLKO NA ISTNIEJĄCE JUŻ PODMIOTY

NA DODATKOWY PERSONEL, ZAKUP SPRZĘTU, DROBNE REMONTY

NABORY W II kw. 2016 r.

MINIMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU 50tys.



DZIAŁANIE 8.5 WSPARCIE NA RZECZ ŁĄCZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO Z PRYWATNYM C.D

Beneficjenci:

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 

działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) w szczególności:

- przedsiębiorcy i pracodawcy,

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

- jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,

- partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe).

Ostateczni odbiorcy:

Osoby powracające/wchodzące na rynek pracy, które do tej pory w nim nie uczestniczyły ze 

względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (pozostające bez pracy, 

przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym)

Uwagi:

 podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie



DZIĘKUJĘ 




