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FINANSOWANIE DZIA£ALNOŒCI
PRZEDSIÊBIORSTW – PERSPEKTYWA
FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
2007-2013
dr Bogus³aw Klimczuk,
doradca w programie EQUAL

Fundusze strukturalne s¹ instrumentami polityki strukturalnej Unii Europejskiej. Ich zadaniem jest
wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów UE. W ten sposób wp³ywa siê na
zwiêkszenie spójnoœci ekonomicznej i spo³ecznej
Unii. Fundusze kierowane s¹ do tych sektorów
gospodarki i regionów, które bez pomocy finansowej nie s¹ w stanie dorównaæ do œredniego poziomu ekonomicznego w UE. Fundusze finansuj¹ programy operacyjne. Programy przyporz¹dkowano
rozwojowi ró¿nych dziedzin ¿ycia spo³ecznego
i gospodarczego. Wyznaczono priorytetowe dziedziny, które precyzuj¹ g³ówne kierunki zmian. Priorytety zaœ realizowane s¹ poprzez konkretne dzia³ania. Poni¿ej przedstawiono ró¿ne programy operacyjne, które w latach 2007-2013 finansowaæ bêd¹
dzia³alnoœæ przedsiêbiorstw.

1. PROGRAM OPERACYJNY
INNOWACYJNA GOSPODARKA
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) stanowi jeden z elementów systemu
s³u¿¹cego efektywnemu wykorzystaniu przez Polskê œrodków strukturalnych Unii Europejskiej w latach 2007-2013. Podstawowym œredniookresowym
dokumentem strategicznym, do którego za³o¿eñ
odnosi siê PO IG, jest przyjêta w 2000 r. Strategia
Lizboñska, zak³adaj¹ca uczynienie z gospodarki
europejskiej najlepiej prosperuj¹cej i najbardziej
konkurencyjnej gospodarki œwiata do 2010 r.
W zwi¹zku z nie osi¹gniêciem wiêkszoœci zak³adanych wskaŸników w 2005 r., w ramach przegl¹du Strategii Lizboñskiej zadecydowano o skoncentrowaniu siê na dwóch podstawowych celach –
wzroœcie gospodarczym i zatrudnieniu, przy zachowaniu pe³nej zgodnoœci z celami zrównowa¿onego rozwoju. Jednoczeœnie zdecydowano o koniecznoœci silniejszego zaanga¿owania pañstw
cz³onkowskich poprzez zobowi¹zanie do przygotowania Krajowych Programów Reform na lata
2005-2008, przedstawiaj¹cych sposób osi¹gniêcia
tych celów na poziomie krajowym.

Priorytet 3. – Kapita³ dla innowacji
Celem priorytetu jest zwiêkszenie liczby nowopowsta³ych przedsiêbiorstw innowacyjnych oraz
zwiêkszenie dostêpu do zewnêtrznych Ÿróde³ finansowania przedsiêwziêæ innowacyjnych. W ramach Priorytetu 3 zaprojektowano dzia³ania maj¹ce na celu kompleksowe wsparcie od momentu
powstania innowacyjnego pomys³u, poprzez doradztwo w procesie tworzenia nowej firmy, skoñczywszy na udzieleniu wsparcia kapita³owego
nowopowsta³emu przedsiêbiorcy. Instrument ten
zosta³ uzupe³niony mo¿liwoœci¹ uzyskania kapita³owego wsparcia dzia³alnoœci o charakterze innowacyjnym za pomoc¹ funduszy podwy¿szonego ryzyka inwestuj¹cych w szczególnoœci w fazy
seed oraz start-up oraz uzupe³niony dzia³aniem
maj¹cym na celu zaktywizowanie rynku indywidualnych inwestorów kapita³owych, np. tzw.: „anio³ów biznesu”.
W ramach priorytetu wspierane bêd¹ m.in. nastêpuj¹ce dzia³ania:
· dofinansowanie prac przygotowawczych oraz
poszukiwania, oceny i wyboru pomys³ów innowacyjnych;
· wsparcie inwestycji kapita³owych instytucji otoczenia biznesu w nowopowsta³e przedsiêbiorstwa o charakterze innowacyjnym;
· dokapitalizowanie funduszy podwy¿szonego
ryzyka inwestuj¹cych w fazy seed i start-up
(obejmuj¹ce równie¿ refundacjê czêœci kosztów zarz¹dzania funduszem);
· projekty o charakterze doradczym i promocyjne w zakresie aktywizacji rynku inwestorów
kapita³owych.
W ramach priorytetu udzielane bêdzie bezzwrotne wsparcie nastêpuj¹cym grupom beneficjentów:
Podmioty zarz¹dzaj¹ce funduszami podwy¿szonego ryzyka, instytucje otoczenia biznesu, organizacje zrzeszaj¹ce potencjalnych inwestorów, np.
„anio³ów biznesu”, organizacje przedsiêbiorców
i pracodawców, instytucje wspieraj¹ce powstawanie nowych firm innowacyjnych (inkubatory przedsiêbiorczoœci akademickiej, centra transferu technologii i innowacji, akceleratory technologii, parki naukowo-technologiczne) oraz przedsiêbiorcy.
Priorytet 4. – Inwestycje w innowacyjne przedsiêwziêcia
Celem priorytetu jest wzrost poziomu konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw poprzez wzmocnienie
popytu na nowe lub nowoczesne rozwi¹zania
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w gospodarce. Instrumenty zaprojektowane w ramach Priorytetu 4 stanowi¹ uzupe³nienie procesu
inicjowania dzia³alnoœci innowacyjnej wspieranego w ramach Priorytetu 3 poprzez umo¿liwienie
dofinansowania w zakresie prowadzenia dzia³alnoœci B+R w przedsiêbiorstwach oraz wdro¿eñ
wyników prac B+R, a tak¿e opracowania, przygotowania oraz uruchomienia produkcji nowych
i unowoczeœnionych produktów. Uzupe³nieniem
tych dzia³añ jest wsparcie projektów przedsiêbiorstw inwestuj¹cych w B+R (posiadaj¹cych lub
staraj¹cych siê o uzyskanie statusu CBR). Dofinansowanie bêd¹ mog³y równie¿ uzyskaæ projekty
przedsiêbiorstw w zakresie nowych inwestycji
wprowadzaj¹cych innowacje us³ugowe oraz procesowe. Du¿y nacisk zosta³ po³o¿ony na wsparcie powszechnego zastosowania rozwi¹zañ teleinformatycznych, w tym technik elektronicznego
biznesu w przedsiêbiorstwach oraz rozwi¹zañ
maj¹cych na celu ograniczenie szkodliwego oddzia³ywania na œrodowisko.
Wsparcie inwestycji o du¿ym znaczeniu dla gospodarki, przyczyniaj¹cych siê do generowania
du¿ej liczby nowych miejsc pracy oraz transferu
rozwi¹zañ innowacyjnych stanowi uzupe³nienie
obszaru interwencji Priorytetu 4. Dodatkowo zaplanowano dofinansowanie inwestycji w sektorze
turystyki maj¹ce na celu wzmocnienie konkurencyjnych i innowacyjnych produktów o znaczeniu
ponadregionalnym. Wsparcie inwestycji w zakresie ponadregionalnych produktów turystycznych,
w szczególnoœci o charakterze sieciowym przyczyni siê do wzrostu atrakcyjnoœci Polski. W ramach wsparcia na inwestycje mo¿liwe jest dofinansowanie niezbêdnego dla prawid³owej realizacji inwestycji specjalistycznego doradztwa oraz
szkoleñ w ramach jednego projektu.
W ramach priorytetu wspierane bêd¹ m.in. nastêpuj¹ce dzia³ania:
· Inwestycje zwi¹zane z opracowaniem i wdro¿eniem wyników prac B+R;
· Tworzenie nowych miejsc pracy niezbêdnych
do prowadzenia w³asnej dzia³alnoœci badawczo-rozwojowej;
· Realizacja nowych inwestycji;
· Projekty inwestycyjne zwi¹zane z nabyciem
i zastosowaniem nowych rozwi¹zañ technologicznych, produktowych, us³ugowych i procesowych;
· Projekty doradcze i inwestycyjne zwi¹zane
z przekszta³ceniem przedsiêbiorcy w CBR (Centrum Badawczo-Rozwojowe);

·
·

Projekty szkoleniowe oraz doradcze niezbêdne do realizacji projektów inwestycyjnych;
Innowacyjne inwestycje zwi¹zane z us³ugami
turystycznymi o znaczeniu ponadregionalnym.

W ramach priorytetu udzielane bêdzie bezzwrotne wsparcie nastêpuj¹cym grupom beneficjentów:
Przedsiêbiorcy, w przypadku inwestycji turystycznych: instytucje otoczenia biznesu, jednostki samorz¹du terytorialnego, przedsiêbiorcy dzia³aj¹cy w bran¿y turystycznej.
Priorytet 5 - Dyfuzja innowacji
Wsparcie w ramach priorytetu bêdzie przeznaczone na projekty maj¹ce na celu budowê i rozwój powi¹zañ kooperacyjnych przedsiêbiorców
o charakterze ponadregionalnym. Dzia³ania promocyjne pozwol¹ na zwiêkszenie œwiadomoœci
z korzyœci wynikaj¹cych z kooperacji i podejmowania wspó³pracy z jednostkami naukowymi. Ponadto w priorytecie przewidziane jest wsparcie
wzrostu innowacyjnoœci przedsiêbiorstw za poœrednictwem instytucji otoczenia biznesu – zarówno dzia³aj¹cych w sieciach o zasiêgu krajowym,
jak i pojedynczych wysoko wyspecjalizowanych
oœrodków wspierania innowacyjnoœci o istotnym
znaczeniu w skali ca³ej gospodarki kraju. Instytucje te przyczyniaj¹ siê do wzmocnienia powi¹zañ
przedsiêbiorców oraz przedsiêbiorców z jednostkami naukowymi poprzez udostêpnianie odpowiedniej infrastruktury i wiedzy niezbêdnej do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej z wykorzystaniem nowych rozwi¹zañ.
Instrumenty Priorytetu 5 nakierowane na profesjonalizacjê us³ug œwiadczonych przedsiêbiorcom
zostan¹ dodatkowo wzmocnione poprzez realizacjê projektów maj¹cych na celu ochronê i wykorzystanie praw w³asnoœci intelektualnej.
W ramach priorytetu wspierane bêd¹ m.in. nastêpuj¹ce dzia³ania:
· Inwestycje zwi¹zane z pokryciem kosztów zainicjowania lub prowadzenia dzia³alnoœci kooperacyjnej;
· Projekty inwestycyjne realizowane przez innowacyjne sieci otoczenia biznesu;
· Projekty inwestycyjne realizowane przez proinnowacyjne instytucje otoczenia biznesu
(m. in. parki naukowo-technologiczne, inkubatory technologii, centra transferu technologii);
· Projekty doradcze, szkoleniowe i promocyjne
wynikaj¹ce ze strategii realizowanej przez innowacyjne sieci otoczenia biznesu;
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·

·

Projekty doradcze, szkoleniowe i promocyjne
wynikaj¹ce ze strategii realizowanej przez proinnowacyjne instytucje otoczenia biznesu;
Projekty doradcze, szkoleniowe, promocyjne
oraz inwestycyjne zwi¹zane ze wsparciem wykorzystania praw w³asnoœci przemys³owej oraz
praw autorskich i pokrewnych.

W ramach priorytetu udzielane bêdzie bezzwrotne wsparcie nastêpuj¹cym grupom beneficjentów:
Grupy przedsiêbiorców, w tym: klastry, ³añcuchy
produkcyjne MSP i du¿ych przedsiêbiorców, sieci
technologiczne (MSP i jednostki naukowe) reprezentowane przez podmioty posiadaj¹ce zdolnoœæ
do wystêpowania w ich imieniu; platformy technologiczne; sieci instytucji otoczenia biznesu
o znaczeniu ponadregionalnym, wysoko specjalistyczne oœrodki innowacyjnoœci (podmioty zarz¹dzaj¹ce parkami naukowo-technologicznymi, inkubatorami technologii, centrami zaawansowanych technologii, centrami produktywnoœci oraz
innymi oœrodkami specjalistycznych us³ug dla
przedsiêbiorców), przedsiêbiorcy.
Priorytet 7. – Budowa i rozwój spo³eczeñstwa
informacyjnego
Priorytet 7 zak³ada stwarzanie warunków do
zwiêkszenia wydajnoœci i konkurencyjnoœci oraz
wzrostu zatrudnienia w gospodarce opartej na wiedzy, poprzez szeroko zakrojone dzia³ania wspieraj¹ce budowê i rozwój spo³eczeñstwa informacyjnego. W ramach Priorytetu 7 wspierane bêd¹ dzia³ania polegaj¹ce na tworzenie elektronicznych us³ug
publicznych na rzecz obywateli i przedsiêbiorców
bêdzie mo¿liwe dziêki przebudowie zaplecza administracji publicznej i utworzeniu w pe³ni zintegrowanych platform, które umo¿liwi¹ œwiadczenie
us³ug publicznych drog¹ elektroniczn¹ w kluczowych dla prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej
obszarach: m. in. rozliczeñ podatkowych, ce³, op³at
administracyjnych itp. Zak³ada siê, ¿e zintegrowany system informatyczny elektronicznych us³ug publicznych bêdzie bazowa³ na innowacyjnych technologiach informatycznych
W ramach priorytetu wspierane bêd¹ m. in. nastêpuj¹ce dzia³ania:
· budowa wspó³pracuj¹cych elektronicznych
platform us³ug publicznych, na których dostêpne bêd¹ eUs³ugi dla obywateli i przedsiêbiorstw
m. in.: zabezpieczenie spo³eczne, podatki, zamówienia publiczne, rejestracja dzia³alnoœci gospodarczej, rejestry s¹dowe, ochrona zdrowia,
ochrona œrodowiska,

·
·

·
·
·

rozwój systemów informacji publicznej (w tym
informacji prawnej),
wsparcie dla przedsiêbiorstw (tak¿e nowo tworzonych) œwiadcz¹cych eUs³ugi lub udostêpniaj¹cych treœci cyfrowe, tak¿e na potrzeby lokalnej spo³ecznoœci,
wspieranie eUs³ug miêdzy przedsiêbiorstwami
(B2B),
wspieranie dzia³añ z zakresu e-Integracji,
wspieranie w zakresie dostêpu obywateli do
szerokopasmowego Internetu z zachowaniem
konkurencji rynkowej i neutralnoœci technologicznej.

W ramach priorytetu udzielane bêdzie bezzwrotne wsparcie nastêpuj¹cym grupom beneficjentów:
· jednostki administracji rz¹dowej,
· jednostki samorz¹du terytorialnego oraz zwi¹zki i stowarzyszenia jednostek samorz¹du terytorialnego,
· jednostki podleg³e administracji rz¹dowej,
· konsorcja jednostek administracji publicznej
i jednostek naukowych,
· przedsiêbiorstwa, stowarzyszenia, organy samorz¹du zawodowego, jednostki organizacji
pozarz¹dowych,
· przedsiêbiorstwa,
· obywatele zak³adaj¹cy przedsiêbiorstwa œwiadcz¹ce lokalne eUs³ugi,
· obywatele bêd¹cy podmiotami polityki w³¹czenia cyfrowego, uzyskuj¹cy dostêp do szerokopasmowego Internetu.
Pomoc polegaæ bêdzie na dofinansowaniu czêœci wydatków kwalifikowanych w formie bezzwrotnej dotacji.

2. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
NA LATA 2007 – 2013
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2007 – 2013
wsparcie dla sektora MŒP przewidziane jest
w szczególnoœci w Priorytecie 1: „Przedsiêbiorczoœæ i Innowacje”.
Priorytet 1: „Przedsiêbiorczoœæ i Innowacje”
Dzia³anie 1.2 - Dotacje inwestycyjne dla przedsiêbiorstw
Poddzia³anie 1.2.1 - Dotacje dla nowopowsta³ych mikroprzedsiêbiorstw
Celem dzia³ania jest zwiêkszenie konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw poprzez nowe inwestycje.
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Dzia³anie jest realizowane poprzez wsparcie nowych inwestycji w przedsiêbiorstwach.

w szczególnoœci na projekty przyczyniaj¹ce siê do
utrzymania lub wzrostu zatrudnienia.

Beneficjenci: Mikroprzedsiêbiorstwa dzia³aj¹ce
krócej ni¿ 1 rok prowadz¹ce jako osoby prawne
i fizyczne dzia³alnoœæ gospodarcz¹ z wy³¹czeniem:
- projektów dotycz¹cych produkcji, przetwórstwa i marketingu produktów wskazanych
w Za³¹czniku I do Traktatu Ustanawiaj¹cego
Wspólnotê Europejsk¹,
- przedsiêbiorstw sektora budownictwa okrêtowego, rybo³ówstwa, górnictwa wêgla, hutnictwa
¿elaza i stali oraz w³ókien syntetycznych.

Beneficjenci: Przedsiêbiorcy prowadz¹cy mikroprzedsiêbiorstwa dzia³aj¹ce na terenie województwa lubelskiego d³u¿ej ni¿ 1 rok. Przedsiêbiorcy
prowadz¹cy ma³e przedsiêbiorstwa dzia³aj¹ce na
terenie województwa lubelskiego.

Rodzaje kwalifikuj¹cych siê projektów: Kwalifikuj¹ siê nowe inwestycje prowadz¹ce do polepszenia procesu produkcyjnego, produktu, jakoœci
us³ug, lub systemu zarz¹dzania przedsiêbiorstwem.
W ramach poddzia³ania przekazywane bêd¹ dotacje inwestycyjne zapewniaj¹ce niezbêdne
wsparcie finansowe dla nowopowstaj¹cych przedsiêbiorstw. Preferowane bêd¹ przedsiêwziêcia innowacyjne i przedsiêbiorstwa rozpoczynaj¹ce
dzia³alnoœæ w sferze innowacji, funkcjonuj¹ce
w ramach dziedzin szczególnie wspieranych oraz
przedsiêbiorstwa z sektora turystyki po³o¿one na
obszarach atrakcyjnych turystycznie (wskazanych
w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego).
Wartoœæ dotacji: od 10 000 z³ do 200 000 z³,
Maksymalny poziom dofinansowania projektów
w ramach dzia³ania
Przedsiêbiorcy prowadz¹cy mikro przedsiêbiorstwa (zgodnie z map¹ pomocy regionalnej) maksymalnie 70%.
Poddzia³anie 1.2.2. - Dotacje dla ma³ych i mikroprzedsiêbiorstw
Celem poddzia³ania jest zwiêkszenie konkurencyjnoœci mikro i ma³ych przedsiêbiorców dzia³aj¹cych na terenie województwa lubelskiego poprzez nowe inwestycje. W ramach poddzia³ania
mo¿liwa bêdzie realizacja nowych inwestycji prowadz¹cych do polepszenia procesu produkcyjnego, produktu, jakoœci us³ug lub systemu zarz¹dzania przedsiêbiorstwem poprzez zakup œrodków
trwa³ych. Preferowane bêd¹ przedsiêwziêcia innowacyjne, a w zakresie rodzajów beneficjentów
- przedsiêbiorstwa funkcjonuj¹ce w ramach dziedzin szczególnie wspieranych (wskazanych
w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego).
Wsparcie w ramach poddzia³ania skierowane jest

Rodzaje kwalifikuj¹cych siê projektów: Projekty
inwestycyjne obejmuj¹ce m.in.:
1. rozszerzenie zakresu dzia³alnoœci gospodarczej;
2. realizacjê zasadniczych zmian produkcji, procesu produkcyjnego lub zmianê w zakresie sposobu œwiadczenia us³ug;
3. unowoczeœnienie wyposa¿enia niezbêdnego do
prowadzenia i rozwoju dzia³alnoœci gospodarczej firmy;
4. racjonalizacjê logistyki sprzeda¿y towarów
i us³ug;
5. informatyzacjê, w tym m. in. systemy zarz¹dzania przedsiêbiorstwem;
Dofinansowanie nie mo¿e byæ udzielone na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w zakresie:
1. produkcji, przetwarzania oraz wprowadzania
do obrotu produktów wymienionych w Za³¹czniku I do Traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê
Europejsk¹;
2. wymienionych w Rozporz¹dzeniu Komisji
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej;
3. projektów dotycz¹cych ochrony œrodowiska
oraz sektora turystycznego wspieranych w ramach Poddzia³ania 1.2.4 i 1.2.5 RPO.
Wartoœæ dotacji: od 50 000 z³ do 1 000 000 z³.
(maksymalna wartoœæ projektu 4 mln z³)
Maksymalny poziom dofinansowania projektów
w ramach dzia³ania
Przedsiêbiorcy prowadz¹cy przedsiêbiorstwa
(zgodnie z map¹ pomocy regionalnej): mikro i ma³e
- max. 70%
Poddzia³anie 1.2.3. - Dotacje inwestycyjne
Celem poddzia³ania jest zwiêkszenie konkurencyjnoœci œrednich i du¿ych przedsiêbiorców dzia³aj¹cych na terenie województwa lubelskiego poprzez nowe inwestycje. W ramach poddzia³ania
mo¿liwa bêdzie realizacja nowych inwestycji prowadz¹cych do polepszenia procesu produkcyjnego, produktu, jakoœci us³ug, lub systemu zarz¹dzania przedsiêbiorstwem poprzez zakup œrodków
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trwa³ych. Preferowane bêd¹ przedsiêwziêcia innowacyjne, a w zakresie rodzajów beneficjentów
- przedsiêbiorstwa funkcjonuj¹ce w ramach dziedzin szczególnie wspieranych (wskazanych
w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego).
Wsparcie w ramach poddzia³ania skierowane jest
w szczególnoœci na projekty przyczyniaj¹ce siê do
utrzymania lub wzrostu zatrudnienia.
Beneficjenci: Przedsiêbiorstwa dzia³aj¹ce na terenie województwa lubelskiego inne ni¿: mikroprzedsiêbiorstwa, lub ma³e przedsiêbiorstwa dzia³aj¹ce do 1 roku lub ubiegaj¹ce siê o dotacjê
wiêksz¹ ni¿ 500 tys. z³ prowadz¹ce jako osoby
prawne i fizyczne dzia³alnoœæ gospodarcz¹ z wy³¹czeniem:
- projektów dotycz¹cych produkcji, przetwórstwa i marketingu produktów wskazanych
w Za³¹czniku I do Traktatu Ustanawiaj¹cego
Wspólnotê Europejsk¹,
- projektów dotycz¹cych sektora turystycznego,
tzn: hotele i restauracje, dzia³alnoœæ agencji turystycznych, pilotów i przewodników wycieczek; pozosta³a dzia³alnoœæ zwi¹zana z turystyk¹, dzia³alnoœæ zwi¹zana z rekreacj¹, kultur¹ i sportem,
- przedsiêbiorstw sektora rybo³ówstwa, górnictwa
wêgla, hutnictwa, ¿elaza i stali oraz w³ókien
syntetycznych.
Rodzaje kwalifikuj¹cych siê projektów: Projekty
inwestycyjne obejmuj¹ce m. in.:
1. rozszerzenie zakresu dzia³alnoœci gospodarczej;
2. realizacjê zasadniczych zmian produkcji, procesu produkcyjnego lub zmianê w zakresie sposobu œwiadczenia us³ug;
3. unowoczeœnienie wyposa¿enia niezbêdnego do
prowadzenia i rozwoju dzia³alnoœci gospodarczej firmy;
4. racjonalizacjê logistyki sprzeda¿y towarów
i us³ug;
5. informatyzacjê, w tym m. in. systemy zarz¹dzania przedsiêbiorstwem;
Dofinansowanie nie mo¿e byæ udzielone na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w zakresie:
1. produkcji, przetwarzania oraz wprowadzania
do obrotu produktów wymienionych w Za³¹czniku I do Traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê
Europejsk¹;
2. wymienionych w Rozporz¹dzeniu Komisji
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej;
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3. projektów dotycz¹cych ochrony œrodowiska
oraz sektora turystycznego wspieranych w ramach Poddzia³ania 1.2.4 i 1.2.5 RPO
Wartoœæ dotacji: od 100 000 z³ do 5 000 000 z³.
Maksymalny poziom dofinansowania projektów
w ramach dzia³ania
Przedsiêbiorcy prowadz¹cy przedsiêbiorstwa
(zgodnie z map¹ pomocy regionalnej):
œrednie- max. 60%
du¿e- max. 50%
Poddzia³anie 1.2.4. - Dotacje inwestycyjne
w zakresie ochrony œrodowiska
Celem poddzia³ania jest zwiêkszenie konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw zobowi¹zanych do dostosowania swojej infrastruktury do wymogów ochrony œrodowiska. W ramach poddzia³ania wspierana bêdzie realizacja projektów inwestycyjnych
w przedsiêbiorstwach z zakresu systemów zarz¹dzania œrodowiskiem, gospodarki wodno-œciekowej, ochrony powietrza oraz racjonalizacji gospodarki zasobami i odpadami ze szczególnym
uwzglêdnieniem naturalnych odpadów przemys³owych i niebezpiecznych. Preferowane bêd¹ projekty inwestycyjne w zakresie wdra¿ania najlepszych dostêpnych technik w zakresie ochrony œrodowiska (BAT), co wynika z koniecznoœci uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Dofinansowaniu
podlegaj¹ równie¿ projekty inwestycyjne zwi¹zane z popraw¹ efektywnoœci energetycznej
w przedsiêbiorstwach energetycznych
Beneficjenci:
grupa a) Przedsiêbiorcy dzia³aj¹cy na terenie województwa lubelskiego
grupa b) Przedsiêbiorstwa energetyczne zgodnie z definicj¹ w ustawie Prawo energetyczne.
Rodzaje kwalifikuj¹cych siê projektów:
Kategoria 1: Wsparcie dla przedsiêbiorstw w zakresie:
1. systemów zarz¹dzania œrodowiskowego,
2. racjonalizacji gospodarki zasobami i odpadami
(przemys³owymi lub niebezpiecznymi),
3. gospodarki wodno – œciekowej,
4. ochrony powietrza,
5. wdra¿ania najlepszych dostêpnych technik
w zakresie ochrony œrodowiska (BAT);
Kategoria 2: Inwestycje zwi¹zane z popraw¹ efektywnoœci energetycznej w zakresie robót budowlanych (z wyj¹tkiem budowy) lub modernizacji:
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1. obiektów spalania paliw wraz z zakupem urz¹dzeñ (z wyj¹tkiem zakresu wymienionego
w za³¹czniku XII do Traktatu o przyst¹pieniu
Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej),
2. jednostek wytwarzania energii elektrycznej
i ciep³a w skojarzeniu,
3. istniej¹cych sieci ciep³owniczych i wêz³ów
cieplnych oraz budowa lub modernizacja urz¹dzeñ do produkcji i przesy³u energii z odnawialnych Ÿróde³ energii.
Dofinansowanie nie mo¿e byæ udzielone na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w zakresie:
1. produkcji, przetwarzania oraz wprowadzania
do obrotu produktów wymienionych w Za³¹czniku I do Traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê
Europejsk¹;
2. wymienionym w Rozporz¹dzeniu Komisji
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej.
Wartoœæ dotacji:
grupa a) od 50 000 z³;
grupa b) do 20 mln z³,
Maksymalny poziom dofinansowania projektów
w ramach dzia³ania:
Przedsiêbiorcy prowadz¹cy przedsiêbiorstwa
(zgodnie z map¹ pomocy regionalnej):
mikro i ma³e - max. 70%
œrednie - max. 60%
du¿e - max. 50%
Poddzia³anie 1.2.5. - Dotacje inwestycyjne dla
przedsiêbiorstw turystycznych
Celem poddzia³ania jest zwiêkszenie konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw dzia³aj¹cych na terenie
województwa lubelskiego w sektorze turystyki i rekreacji. Realizacja poddzia³ania przyczyni siê do:
poprawy bazy noclegowej i gastronomicznej, przystosowania obiektów zabytkowych na cele turystyczne, rozwoju infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej zwiêkszaj¹cej atrakcyjnoœæ turystyczn¹ województwa lubelskiego. Zmiany w obszarze turystyki bêd¹ stymulowa³y rozwój nowych przedsiêbiorstw
i powstawanie nowych miejsc pracy.
Beneficjenci: Przedsiêbiorcy dzia³aj¹cy na terenie województwa lubelskiego, prowadz¹cy jako
osoby prawne i fizyczne dzia³alnoœæ gospodarcz¹
w ramach sektora turystycznego i rekreacji.
Rodzaje kwalifikuj¹cych siê projektów:
1. Roboty budowlane lub modernizacja obiektów
pe³ni¹cych funkcje turystyczne (w tym infra-

struktura noclegowa i gastronomiczna) wraz
z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹ i wyposa¿eniem
oraz zagospodarowaniem terenu wokó³ obiektów.
2. Prace konserwatorskie i restauratorskie, modernizacja i roboty budowlane zabytków z przystosowaniem ich na cele turystyczne (w tym
infrastruktura noclegowa i gastronomiczna)
wraz z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹ i wyposa¿eniem oraz zagospodarowaniem terenu
wokó³ obiektów.
3. Roboty budowlane lub modernizacja parków
rozrywki, wyci¹gów narciarskich, turystycznych itp. wraz z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹.
4. Roboty budowlane, zakup i modernizacja infrastruktury zwiêkszaj¹cej atrakcyjnoœæ turystyczn¹ (np. po³¹czenia promowe, kolejki drogowe i szynowe, pola golfowe) wraz z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹.
Preferowane bêd¹ przedsiêwziêcia z sektora turystyki zlokalizowane na obszarach atrakcyjnych
turystycznie (wskazanych w Strategii Rozwoju
Województwa Lubelskiego) .
Dofinansowanie nie mo¿e byæ udzielone na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w zakresie:
1. produkcji, przetwarzania oraz wprowadzania
do obrotu produktów wymienionych w Za³¹czniku I do Traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê
Europejsk¹;
2. wymienionym w Rozporz¹dzeniu Komisji
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej.
Wartoœæ dotacji: od 50 000 z³ do 3 000 000 z³
Maksymalny poziom dofinansowania projektów
w ramach dzia³ania:
Przedsiêbiorcy prowadz¹cy przedsiêbiorstwa
(zgodnie z map¹ pomocy regionalnej):
mikro i ma³e - max. 70%
œrednie - max. 60%
du¿e - max. 50%
Dzia³anie 1.3. - Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach
Celem dzia³ania jest wsparcie procesu opracowania i transferu nowoczesnych technologii do
przedsiêbiorstw. Realizacja dzia³ania przyczyni
siê do wzmocnienia wspó³pracy miêdzy stref¹ badawczo - rozwojow¹ a gospodark¹ w strategicznych dla regionu dziedzinach. W ramach dzia³ania realizowane bêd¹ przedsiêwziêcia zgodne
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z Regionaln¹ Strategi¹ Innowacji Województwa
Lubelskiego prowadz¹ce do:
- zwiêkszenia transferu nowoczesnych rozwi¹zañ technologicznych, produktowych oraz organizacyjnych do przedsiêbiorstw i instytucji,
- rozwoju wspó³pracy pomiêdzy sfer¹ B+R a gospodark¹ oraz wzrostu udzia³u nak³adów przedsiêbiorstw na B+R
- wspomagania przedsiêbiorców w zdobywaniu
nowych rozwi¹zañ niezbêdnych dla rozwoju
ich dzia³alnoœci i poprawy pozycji konkurencyjnej na rynku poprzez podniesienie atrakcyjnoœci oferty instytucji sfery B+R, pe³ni¹cych rolê
partnerów dla przedsiêbiorstw.
Beneficjenci: przedsiêbiorcy, grupy przedsiêbiorców, parki naukowo - technologiczne i przemys³owe. W ramach dzia³ania wsparcie udzielone zostanie nastêpuj¹cym rodzajom projektów:
1. Badania i prace badawczo - rozwojowe realizowane przez przedsiêbiorstwa lub grupy
przedsiêbiorstw.
2. Badania przemys³owe realizowane przez
przedsiêbiorstwa lub grupy przedsiêbiorców,
których kluczowym celem jest zdobycie nowej
wiedzy przydatnej w opracowaniu nowych produktów, procesów i us³ug lub które przyczyni¹
siê do znaczniej poprawy istniej¹cych produktów, procesów i us³ug.
3. Badania pre-konkurencyjne realizowane przez
przedsiêbiorstwa lub grupy przedsiêbiorców,
których celem jest tworzenie nowego, zmienionego lub ulepszonego produktu, procesu lub
us³ugi, niezale¿nie czy one s¹ przeznaczone
do sprzeda¿y lub wykorzystania.
4. Projekty wdro¿eniowe dotycz¹ce wyników prac
B+R.
Wartoœæ projektu: od 20 000,00 z³ do 200 000,00 z³
w przypadku przedsiêbiorstw
Maksymalny poziom dofinansowania projektów
w ramach dzia³ania
Przedsiêbiorcy prowadz¹cy przedsiêbiorstwa
(zgodnie z map¹ pomocy regionalnej):
mikro i ma³e - max. 70%
œrednie - max. 60%
du¿e - max. 50%
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3. PROGRAM OPERACYJNY
INFRASTRUKTURA I ŒRODOWISKO
– (2007 - 2013)
Z perspektywy przedsiêbiorstw zainteresowanych bezpoœrednimi mo¿liwoœciami pozyskiwania
zewnêtrznych Ÿróde³ finansowania najwa¿niejsze
priorytety tego programu operacyjnego to Priorytet IV: Przedsiêwziêcia dostosowuj¹ce przedsiêbiorstwa do wymogów ochrony œrodowiska.
Priorytet IV: Przedsiêwziêcia dostosowuj¹ce
przedsiêbiorstwa do wymogów ochrony œrodowiska.
G³ównym celem Priorytetu jest ograniczanie
negatywnego wp³ywu istniej¹cej dzia³alnoœci przemys³owej na œrodowisko i dostosowanie przedsiêbiorstw do wymogów prawa wspólnotowego.
W ramach Priorytetu wspierane bêd¹ projekty
du¿ych przedsiêbiorstw redukuj¹ce iloœæ zanieczyszczeñ emitowanych do atmosfery, odprowadzanych ze œciekami oraz redukuj¹ce iloœæ powstaj¹cych odpadów i zwiêkszaj¹ce udzia³ odpadów odzyskiwanych. W ramach priorytetu wspierane bêd¹ te¿ projekty z zakresu systemów zarz¹dzania œrodowiskowego (z wy³¹czeniem inwestycji) przygotowanie niezbêdnych audytów w celu
uzyskania certyfikatów oraz pomoc we wdro¿eniach niezbêdnych do uzyskania certyfikatów, projekty dla uzyskania eko-znaków dla produktów,
projekty z zakresu racjonalizacji gospodarki odpadami w przedsiêbiorstwach, projekty wsparcia dla
przedsiêbiorstw w zakresie wdra¿ania najlepszych
dostêpnych technik (BAT), inwestycje maj¹ce na
celu ograniczenie iloœci substancji niebezpiecznych odprowadzanych wraz ze œciekami lub iloœci œcieków, przedsiêwziêcia z zakresu ochrony
powietrza dotycz¹ce istniej¹cych instalacji o mocy powy¿ej 50 MW, prowadz¹ce do zmniejszenia
emisji py³ów, SO2 lub NOx.
Dzia³anie 4.1. Wsparcie systemów zarz¹dzania
œrodowiskowego
Cel Dzia³ania: Rozpowszechnienie systemów zarz¹dzania œrodowiskowego objêtych certyfikacj¹.
Opis Dzia³ania: W ramach dzia³ania popularyzowane bêdzie wprowadzanie systemów zarz¹dzania œrodowiskowego poprzez przedstawienie mo¿liwych do osi¹gniêcia efektów. Udzielana bêdzie
tak¿e pomoc przedsiêbiorstwom w przygotowaniu
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niezbêdnych audytów w celu uzyskania odpowiednich certyfikatów oraz we wdro¿eniach niezbêdnych do uzyskania certyfikatu œrodków. Wspieranie rozpowszechnienia wprowadzania dobrowolnych systemów zarz¹dzania œrodowiskowego na
poziomie przedsiêbiorstw oraz innych komórek organizacyjnych ma na celu ograniczenie ujemnych
skutków oddzia³ywania na œrodowisko. Wprowadzenie takiego systemu zarz¹dzania na poziomie
komórki organizacyjnej czy przedsiêbiorstwa gwarantowaæ bêdzie zastosowanie siê do norm ochrony œrodowiska oraz wprowadzenie takiej organizacji, aby minimalizowaæ negatywne oddzia³ywania na œrodowisko przy racjonalnym wykorzystaniu zasobów naturalnych. Wprowadzony system
zapewniaæ bêdzie sta³e d¹¿enie do osi¹gniêcia takiego celu i dostosowanie do zmieniaj¹cej siê sytuacji. Usprawnienia systemów zarz¹dzania œrodowiskowego przynosiæ bêd¹ te¿ przedsiêbiorstwom efekty ekonomiczne oraz promocyjne.
Rodzaje projektów:
• publikacja materia³ów uzasadniaj¹cych wprowadzenie systemów zarz¹dzania œrodowiskowego;
• wykonanie audytu niezbêdnego dla uzyskania
certyfikatu;
• projekty dostosowawcze dla przedsiêbiorstw,
warunkuj¹ce uzyskanie certyfikatu;
• projekty dla uzyskania eko-znaków dla produktów;
• projekty zwi¹zane z wprowadzeniem eko-etykiet.
Rodzaje beneficjentów: Przedsiêbiorcy.
Wartoœæ projektu: Wsparcie wed³ug typu projektu
bez wzglêdu na wartoœæ. Dzia³anie objête jest pomoc¹ publiczn¹.
Poziom dofinansowania: Zgodnie z projektami nowych rozporz¹dzeñ UE maksymalny poziom dofinansowania zostanie ograniczony poprzez limity
wynikaj¹ce z pomocy publicznej.
Dzia³anie 4.2. : Racjonalizacja gospodarki
zasobami i odpadami.
Celem dzia³ania jest racjonalizacja gospodarki
zasobami naturalnymi i odpadami, w tym zmniejszenie iloœci odpadów innych ni¿ komunalne
i zwiêkszenie poziomu odzysku tych odpadów. Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami dokonywana bêdzie poprzez wsparcie dla wdro¿enia nowych technologii w zakresie ograniczania

materia³och³onnoœci i iloœci wytwarzanych odpadów. Wspierana bêdzie rozbudowa i modernizacja istniej¹cych instalacji przemys³owych prowadz¹ca do zmniejszenia zu¿ycia surowców, materia³ów oraz wytwarzanych iloœci odpadów oraz ich
wp³ywu na œrodowisko, zgodnie ze standardami
unijnymi.
Rodzaje projektów:
• zastêpowanie surowców pierwotnych surowcami wtórnymi z odpadów;
• ograniczanie iloœci powstawania odpadów;
• ograniczanie zu¿ycia surowców naturalnych,
w tym wody oraz ograniczanie zu¿ycia energii.
Rodzaje beneficjentów: Przedsiêbiorcy.
Wartoœæ projektu: Wsparcie wed³ug typu projektu
bez wzglêdu na wartoœæ. Dzia³anie objête jest pomoc¹ publiczn¹. Zgodnie z projektami nowych
rozporz¹dzeñ UE maksymalny poziom dofinansowania zostanie ograniczony poprzez limity wynikaj¹ce z pomocy publicznej.
Dzia³anie 4.3.: Wsparcie dla przedsiêbiorstw
w zakresie wdra¿ania najlepszych dostêpnych
technik (BAT)
Cel Dzia³ania: Zapobieganie powstawaniu i redukcja zanieczyszczeñ ró¿nych komponentów œrodowiska poprzez dostosowanie istniej¹cych instalacji do wymogów najlepszych dostêpnych technik
(BAT - najlepsze dostêpne techniki).
Opis Dzia³ania: W ramach dzia³ania wspierane bêd¹
inwestycje pozwalaj¹ce przedsiêbiorcy wdro¿yæ
najlepsze dostêpne techniki, umo¿liwiaj¹ce dostosowanie przedsiêbiorstw do wymogów prawa
wspólnotowego (dyrektywa 96/61/WE w sprawie
zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeñ), co jest czêsto niezbêdne do ich funkcjonowania w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego (JRE). Instalacja, której ma dotyczyæ inwestycja,
powinna podlegaæ przepisom rozporz¹dzenia Ministra Œrodowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie
instalacji, które mog¹ powodowaæ znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo œrodowiska jako ca³oœci.
Rodzaje projektów:
• zmiany technologii s³u¿¹ce eliminowaniu szkodliwych oddzia³ywañ i uci¹¿liwoœci poprzez
zapobieganie emisjom do œrodowiska;
• zmiany technologii s³u¿¹ce zmniejszeniu zapotrzebowania na energiê, wodê oraz surow-
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ce, ze szczególnym uwzglêdnieniem wtórnego wykorzystania ciep³a odpadowego oraz eliminacji wytwarzania odpadów;
• zmiany technologii ukierunkowane na ograniczenie wielkoœci emisji niektórych substancji
i energii do poziomu okreœlonego w przepisach
krajowych i wspólnotowych oraz w dokumentach referencyjnych BAT;
• inwestycje w urz¹dzenia ograniczaj¹ce emisje
do œrodowiska (tzw. urz¹dzenia „koñca rury”),
których zastosowanie jest niezbêdne dla spe³nienia zaostrzaj¹cych siê standardów emisyjnych lub granicznych wielkoœci emisji.
Rodzaje beneficjentów: Przedsiêbiorcy.
Wartoœæ projektu: Wsparcie wed³ug typu projektu
bez wzglêdu na wartoœæ. Dzia³anie objête jest pomoc¹ publiczn¹.
Poziom dofinansowania: Zgodnie z projektami nowych rozporz¹dzeñ UE maksymalny poziom dofinansowania zostanie ograniczony poprzez limity
wynikaj¹ce z pomocy publicznej.
Dzia³anie 4.4. Wsparcie dla przedsiêbiorstw
w zakresie gospodarki wodno-œciekowej.
Cel Dzia³ania: Ograniczenie ³adunku zanieczyszczeñ (w szczególnoœci substancji niebezpiecznych) odprowadzanych przez przemys³ do œrodowiska wodnego oraz zmniejszenie iloœci nieoczyszczonych œcieków przemys³owych odprowadzanych do wód lub do ziemi.
Opis Dzia³ania: Wsparcie mog¹ otrzymaæ inwestycje w technologie oraz infrastrukturê gospodarki wodno-œciekowej maj¹ce na celu ograniczenie
iloœci wytwarzanych œcieków przemys³owych,
szczególnie œcieków niebezpiecznych oraz s³u¿¹ce zwiêkszeniu stopnia redukcji ³adunku zanieczyszczeñ w œciekach odprowadzanych do wód.
Rodzaje projektów:
• inwestycje maj¹ce na celu zmniejszenie zu¿ycia wody oraz iloœci substancji niebezpiecznych
odprowadzanych wraz ze œciekami;
• budowa lub modernizacja oczyszczalni lub podczyszczalni œcieków przemys³owych.
Rodzaje beneficjentów: Przedsiêbiorcy.
Wartoœæ projektu: Wsparcie wed³ug typu projektu
bez wzglêdu na wartoœæ. Dzia³anie objête jest pomoc¹ publiczn¹.
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Poziom dofinansowania: Zgodnie z projektami nowych rozporz¹dzeñ UE maksymalny poziom dofinansowania zostanie ograniczony poprzez limity
wynikaj¹ce z pomocy publicznej.

4. PROGRAM OPERACYJNY „KAPITA£
LUDZKI” – (2007 - 2013)
Z perspektywy przedsiêbiorstw zainteresowanych bezpoœrednimi mo¿liwoœciami pozyskiwania
zewnêtrznych Ÿróde³ finansowania najwa¿niejsze
priorytety tego PO bêd¹ Priorytet 2 - Rozwój zasobów ludzkich i potencja³u adaptacyjnego przedsiêbiorstw oraz Priorytet 7 - Regionalne kadry gospodarki.
Priorytet 2 - Rozwój zasobów ludzkich i potencja³u
adaptacyjnego przedsiêbiorstw.
Cel Priorytetu bêdzie realizowany w szczególnoœci poprzez:
a) rozwój kadr nowoczesnej gospodarki
· otwarte i zamkniête szkolenia oraz doradztwo dla przedsiêbiorstw o charakterze ponadregionalnym;
· szkolenia i doradztwo dla wsparcia procesów restrukturyzacji na poziomie ponadregionalnym;
· prognozowanie kierunków rozwoju, kwalifikacji i zawodów;
· promowanie nowych form i metod organizacji pracy, planowania strategicznego i zarz¹dzania oraz outsourcingu;
· opracowywanie standardów dzia³añ zarz¹dzania procesami w przedsiêbiorstwach;
· podnoszenie jakoœci us³ug szkoleniowych
i doradczych œwiadczonych dla przedsiêbiorstw przez instytucje szkoleniowe oraz instytucje wspierania przedsiêbiorczoœci;
· profesjonalizacja funkcji zarz¹dzaj¹cego zasobami ludzkimi oraz promowanie doskonalenia zawodowego;
· popularyzowanie dzia³añ badawczo-rozwojowych, innowacyjnych oraz powi¹zañ kooperacyjnych wœród przedsiêbiorstw celem
transferu wiedzy, w tym wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu w zakresie promowania dzia³alnoœci kooperacyjnej (np. mapowanie klastrów, popularyzacja i wymiana najlepszych praktyk);
· wspieranie wspó³pracy przedsiêbiorstw
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w zakresie tworzenia i zarz¹dzania struktur¹
organizacyjn¹ powi¹zania kooperacyjnego;
b) wykorzystanie e-learningu na rzecz podnoszenia kwalifikacji kadr przedsiêbiorstw
oraz rozwoju przedsiêbiorczoœci
· rozwój systemu kszta³cenia e-learning;
· promowanie szkoleñ e-learningowych;
· tworzenie i rozwijanie platform oraz programów szkoleñ e-learningowych;
c) wsparcie systemu adaptacyjnoœci kadr
· tworzenie i rozwój istniej¹cych instytucji
œwiadcz¹cych us³ugi na rzecz rozwoju
przedsiêbiorczoœci oraz ich sieci, w tym na
obszarach wiejskich;
· rozwój i upowszechnianie standardów organizacyjnych instytucji oraz standardów
œwiadczonych przez nie us³ug;
· nadzór nad procesem certyfikacji;
· wsparcie kompleksowych us³ug dla przedsiêbiorców oraz osób pragn¹cych rozpocz¹æ
dzia³alnoœæ gospodarcz¹, tworzenie i utrzymanie sieci regionalnych centrów wiedzy
oraz jednostki nadzoruj¹cej centra na poziomie krajowym;
d) projekty innowacyjne i wspó³praca ponadnarodowa.
Priorytet 8 - Regionalne kadry gospodarki.
Cel priorytetu: Celem Priorytetu jest podniesienie
konkurencyjnoœci regionów poprzez wsparcie
przedsiêbiorstw i pracowników w dostosowaniu siê
do potrzeb regionalnej strategii rozwoju.
Cel Priorytetu bêdzie realizowany w szczególnoœci poprzez:
a) wsparcie rozwoju kadr przedsiêbiorstw w regionie
· ogólne i specjalistyczne szkolenia i doradztwo dla kadr zarz¹dzaj¹cych pracowników
przedsiêbiorstw w regionie;
· wsparcie w zakresie zarz¹dzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, poprawy organizacji pracy, zarz¹dzania BHP oraz uelastycznienia form
œwiadczenia pracy;
· podwy¿szanie kwalifikacji pracowników
o niskim poziomie przygotowania do pracy;
b) zarz¹dzanie zmian¹ gospodarcz¹
· pomoc w podniesieniu lub nabyciu nowych
kwalifikacji przez pracowników restrukturyzowanych przedsiêbiorstw;
· szkolenia przekwalifikowuj¹ce i us³ugi doradcze w zakresie wyboru nowego

zawodu i osi¹gniêcia nowych umiejêtnoœci
zawodowych, w tym indywidualne plany
dzia³añ;
· pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych
wspomagaj¹cych pracodawców przechodz¹cych restrukturyzacjê;
· wsparcie pracodawców przechodz¹cych
restrukturyzacjê w realizacji programów
zwolnieñ monitorowanych (outplacement);
c) transfer wiedzy
· sieci wspó³pracy miêdzy szko³ami wy¿szymi a przedsiêbiorstwami;
· stypendia dla doktorantów na kierunkach
wynikaj¹cych z obszarów uznanych za
szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju regionu;
· wspó³praca pracowników przedsiêbiorstw
i pracowników naukowych w celu transferu
wiedzy miêdzy sektorem nauki a przedsiêbiorstwami;
· wsparcie dla studentów i pracowników szkó³
wy¿szych zamierzaj¹cych podj¹æ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ (firmy typu spin off).

5. PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW
WIEJSKICH (PROW) W LATACH
2007 - 2013
Najistotniejszym priorytetem PROW z perspektywy osób zamierzaj¹cych rozpoczêcie i prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ jest trzecia oœ
wsparcia programu. W du¿ej mierze dotyczy ona
ró¿nicowania dzia³alnoœci gospodarczej na terenach wiejskich. Dzia³ania ukierunkowane na stymulowanie przedsiêbiorczoœci na obszarach wiejskich to Dzia³anie 3.1. - Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej oraz Dzia³anie 3.4. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw.
Dzia³anie 3.1. Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej
W ramach dzia³ania wspierane bêd¹ projekty
zwi¹zane z realizacj¹ inwestycji s³u¿¹cych podjêciu przez rolników, domowników i ma³¿onków
rolników, dodatkowej dzia³alnoœci nierolniczej lub
zwi¹zanej z rolnictwem.
W ramach dzia³ania mog¹ byæ wspierane projekty w zakresie:
· agroturystyki;
· us³ug w tym w szczególnoœci: us³ug dla gospo-
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darstw rolnych i leœnych, us³ug dla ludnoœci,
us³ug budowlanych oraz instalacyjnych, us³ug
turystycznych oraz zwi¹zanych z wypoczynkiem, us³ug transportowych;
przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leœnych;
magazynowania i przechowywania towarów;
sprzeda¿y bezpoœredniej produktów pochodz¹cych z w³asnego gospodarstwa rolnego;
wytwarzania materia³ów energetycznych
z biomasy w tym zagospodarowania s³omy,
odpadów ³¹kowych, leœnych itp.;
rzemios³a i rêkodzielnictwa.

Beneficjenci: Osoby fizyczne: rolnicy, ma³¿onkowie rolników lub domownicy.
Forma i wysokoœæ pomocy: Pomoc bêdzie udzielana w formie grantów inwestycyjnych na zasadzie
refundacji poniesionych kosztów. Projekty mog¹
byæ realizowane w dwóch etapach. Maksymalna
wysokoœæ pomocy udzielonej w ramach dzia³ania,
w okresie realizacji Programu, jednemu beneficjentowi i gospodarstwu rolnemu nie mo¿e przekroczyæ 100 tys. z³. Oznacza to, ¿e:
· jeden beneficjent mo¿e otrzymaæ pomoc w wysokoœci nie wy¿szej ni¿ 100 tys. z³ w okresie
realizacji Programu;
· kwota pomocy przyznana beneficjentom na
realizacjê projektów w jednym gospodarstwie
mo¿e wynosiæ ³¹cznie nie wiêcej ni¿ 100 tys. z³
w okresie realizacji Programu.
Poziom wsparcia: Poziom pomocy udzielanej beneficjentowi wynosi maksymalnie 50% kosztów
kwalifikowalnych projektu.
Dzia³anie 3.4. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw
Cel dzia³ania: Zwiêkszenie konkurencyjnoœci gospodarczej obszarów wiejskich objêtych strategi¹
rozwoju Lokalnych Grup Dzia³ania (LGD) poprzez
tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw.
Opis dzia³ania: Pomoc udzielana bêdzie na realizacjê projektów w zakresie tworzenia i rozwijania mikroprzedsiêbiorstw, w szczególnoœci:
a) zakup sprzêtu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz sprzêtu biurowego do wysokoœci 15% pozosta³ych kwalifikowalnych kosztów
projektu wymienionych w lit. b-g;

b) opracowanie strategii umieszczenia produktu na
nowym rynku zbytu, w tym wprowadzenie na
rynek nowego produktu (reklama, promocja) nie mo¿e stanowiæ wiêcej ni¿ 5% kosztów kwalifikowalnych projektu;
c) pomoc doradcza i ekspercka zwi¹zana z tworzeniem przedsiêbiorstwa (doradztwo finansowe, podatkowe, prawne oraz marketingowe)
- nie mo¿e stanowiæ wiêcej ni¿ 2% kosztów
kwalifikowalnych projektu;
d) zakup lub instalacja maszyn lub urz¹dzeñ niezbêdnych do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej;
e) zakup obiektów przeznaczonych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej;
f) budowa, adaptacja lub remont po³¹czony z modernizacj¹ obiektów przeznaczonych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej;
g) zakup œrodków transportu na potrzeby prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej; pomoc¹ nie
jest objêty zakup samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej ni¿ 8 osób wraz
z kierowc¹, a kwalifikowalny koszt zakupu
œrodków transportu nie mo¿e stanowiæ wiêcej
ni¿ 50% kosztów kwalifikowalnych projektu;
Beneficjenci: Osoby fizyczne lub prawne prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹, tj. przedsiêbiorcy
wpisani do rejestru przedsiêbiorców w Krajowym
Rejestrze S¹dowym lub ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej, w rozumieniu art. 104 ustawy z dnia 2
lipca 2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej.
Forma i wysokoœæ pomocy: Pomoc ma formê zwrotu czêœci kosztów kwalifikowalnych projektu.
Maksymalna wysokoœæ pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi nie mo¿e przekroczyæ
500 tys. z³. W przypadku przetwórstwa produktów
rolnych lub jadalnych produktów leœnych maksymalna wysokoœæ pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi wynosi 100 tys. z³.
Poziom wsparcia: Poziom pomocy udzielanej beneficjentowi wynosi maksymalnie 50% kosztów
kwalifikowalnych projektu

