Fundusze
dla biznesu

PORADNIK PRZEDSIĘBIORCY

4/2019

SPIS TREŚCI
2

4 Wydarzenie
Śląskie patrzy w przyszłość

10 Dobre praktyki
Ekologiczna droga

12 Dobre praktyki

Pierwsi w Polsce, konkurencyjni w Europie

14 Dobre praktyki

Inwestują w zdrowie

16 Strefa beneficjenta
Warto wiedzieć: „B” jak
Baza konkurencyjności

21 Strefa beneficjenta

Polub nas na Facebooku!

22 Harmonogram konkursów
Najbliższe nabory w ŚCP

„Fundusze dla Biznesu. Poradnik Przedsiębiorcy”
wydany na zlecenie
Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości,
ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów
www.scp-slask.pl, e-mail: scp@scp-slask.pl
Publikacja bezpłatna
ISSN 2451-2192
Nakład: 1000 egzemplarzy

Redakcja: Paulina Cius-Górska, Anna Trólka
Zespół ds. Kontaktów z Mediami, tel. 32 743 92 13
e-mail: paulina.cius@scp-slask.pl; e-mail: anna.trolka@scp-slask.pl
Wydawca: Wydawnictwo KA
ul. Opolska 23 c,
42-600 Tarnowskie Góry
Opracowanie graficzne: Wydawnictwo KA
Fot. ŚCP, Shutterstock, archiwum beneficjenta, Wydawnictwo KA

3

Z funduszami można więcej
Innowacje to słowo odmieniane w ostatnich
latach przez wszystkie przypadki. Nie bez powodu – napędzają rozwój w każdej dziedzinie
od gospodarki, przez medycynę, aż po codzienne życie. 20 listopada, podczas konferencji
organizowanej przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości na Stadionie Śląskim, to właśnie
innowacje były głównym tematem rozmów,
stając się zachętą do przybycia dla ponad stu
uczestników.
Obszerną relację z tego wydarzenia, wraz z wypowiedziami ekspertów, znajdziecie Państwo wewnątrz numeru. Piszemy o tym, jak za sprawą unijnych funduszy,
wspierane są nowatorskie pomysły w regionie, a dobre praktyki przedstawione na stronach najnowszego
wydania „Funduszy dla Biznesu” mogą być inspiracją
dla przyszłych beneficjentów Programu. Koniec roku
to dobry czas, by zaplanować inwestycje z udziałem
środków w ramach RPO WSL. W grudniu zakończyliśmy nabór do Innowacji w MŚP z kwotą ponad 153 mln
złotych, natomiast w związku z dużym zainteresowaniem przedsiębiorców, Nowy Rok rozpoczynamy również od tego konkursu. Szczegółowy harmonogram na
2020 rok publikujemy, jak zawsze, na ostatnich stro-

nach poradnika. Zachęcam do uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych, towarzyszących naszym naborom, oraz bieżącego śledzenia strony internetowej
ŚCP i profilu Fundusze dla Biznesu na FB.
Życzę przyjemnej lektury, a w 2020 roku samych sukcesów oraz udanych inwestycji.

Krzysztof Spyra
p.o. Dyrektora Śląskiego Centrum
Przedsiębiorczości
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Śląskie
patrzy w przyszłość
Być krok przed konkurencją, jest mottem nowocześnie zarządzanych przedsiębiorstw. To one wyznaczają trendy, czerpiąc z najnowszych zdobyczy nauki. Wsparciem służą im Fundusze Europejskie. O tym, jaką rolę odgrywają unijne dotacje w kreowaniu nowych rozwiązań, rozmawiano 20
listopada podczas konferencji „Zaprojektuj rozwój. Wsparcie UE dla firm”, zorganizowanej przez
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości na Stadionie Śląskim.

Śląskie jest regionem, które od lat konsekwentnie prowadzi politykę proinnowacyjną, wspierając kluczowe branże
gospodarki opartej na wiedzy. Katalizatorem wprowadzania na rynek nowatorskich rozwiązań są w regionie Fundusze Europejskie. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości,
działając na rzecz unowocześniania firm funkcjonujących
w regionie, sukcesywnie ogłasza nabory na dotacje z RPO
WSL 2014‒2020, które mogą być przeznaczane na badania, prace rozwojowe, powstawanie nowych technologii,
ich transfer i komercjalizację. Efekty tych działań są już
widoczne. Kwota przeznaczona na realizację projektów
proinnowacyjnych, dofinansowanych ze środków regionalnego programu, przekroczyła już 740 mln zł, a liczba firm,
które skorzystały z unijnego wsparcia, przekroczy wkrótce
1 tys. Tylko w 2019 roku ŚCP przeprowadziło sześć konkursów związanych z wprowadzaniem na rynek nowości
technologicznych, na łączną kwotę ponad 335 mln zł.
W trakcie spotkania na Stadionie Śląskim przedstawiciele
dziewięciu przedsiębiorstw, które pozyskały dotacje, odebrali z rąk Zarządu Województwa Śląskiego kolejne podpisane umowy.
– Rozwój nowoczesnych technologii, medycyny czy innowacyj-

Marszałek Jakub Chełstowski

ne przedsięwzięcia w sferze tzw. zielonej gospodarki to główne
kierunki rozwoju województwa. Właśnie tych dziedzin dotyczą
umowy, które dziś wręczyliśmy przedsiębiorcom. Tworzenie
dobrego klimatu wokół małych i średnich oraz rodzinnych firm
to dla nas niezwykle ważne zadanie, które realizujemy także
poprzez wsparcie środkami europejskimi. Staramy się słuchać,
co mówi biznes i podążać za tymi podpowiedziami, tak by kolejne pieniądze, również te przeznaczone na transformację regionu, trafiały w potrzeby przedsiębiorców i były wykorzystane
w sposób efektywny – mówił marszałek Jakub Chełstowski.
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W trakcie spotkania przedsiębiorcy odebrali umowy na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach RPO WSL 2014-2020.
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Od pomysłu do przemysłu
Uczestnicy spotkania mieli okazję porozmawiać o rozwoju śląskich firm, rynku pracy, edukacji i roli funduszy UE
w tym zakresie.
– Wspieranie przedsiębiorców to kluczowe zadanie regionu.
Zależy nam przede wszystkim na wzmocnieniu potencjału firm
poprzez zintensyfikowanie współpracy na linii: biznes – nauka
– samorząd. Połączenie tych trzech sfer ma służyć wzmocnieniu rozwoju i zwiększeniu innowacyjności województwa
– mówił Wojciech Kałuża, Wicemarszałek Województwa
Śląskiego. – W sierpniu powołaliśmy Śląski Fundusz Rozwoju, który ma wspierać przedsiębiorczość i zarządzać środkami ze zwrotów instrumentów finansowych utworzonych
w ramach regionalnych programów operacyjnych w latach
2007‒2013 oraz 2014‒2020. Dzięki temu będziemy mogli
jeszcze bardziej inwestować w nowatorskie pomysły, których
źródłem są m.in. start up’y – podkreślał.

Krzysztof Spyra. p.o. Dyrektora Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości

Konferencja była okazją do rozmów o przyszłości regionu w kontekście budowania gospodarki opartej o Fundusze Europejskie.
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Kreowanie innowacyjności odbywa się dziś nie tylko
na poziomie produktów, ale też zarządzania firmą czy nawiązywania nowatorskich form współpracy, dlatego efektywne wspieranie przedsiębiorców powinno być możliwie
jak najszersze.
– Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, dostrzegając potrzeby
prowadzących działalność gospodarczą, przygotowuje nabory nie tylko w obszarze związanym z badaniami czy wdrażaniem technologii, ale też konkursy na umiędzynarodowienie
produktów i usług, udział w targach zagranicznych czy zakup
usług proinnowacyjnych – podsumował p.o. dyrektora ŚCP
Krzysztof Spyra.
Poza ścieżką
Choć coraz więcej firm zaczyna dostrzegać korzyści wynikające z kreowania innowacyjności, większość nadal jednak chodzi utartymi ścieżkami, często podkreślając, że brakuje im funduszy na prowadzenie specjalistycznych badań.
Rozwiązaniem może być współpraca ze środowiskiem uniwersyteckim, instytucjami badawczymi i stowarzyszeniami
promującymi innowacje. Bo im więcej perspektyw, opinii
i punktów widzenia, tym łatwiej wyjść z kolein sztampowego myślenia.
– Świat nauki jest gotowy na współpracę z przedsiębiorcami. Mamy sprzęt, merytorycznie przygotowaną kadrę i chęci
do tworzenia nowych rozwiązań. Już dziś wielu naukowców
z naszego ośrodka pracuje nad nowatorskimi rozwiązaniami,
związanymi chociażby z elektromobilnością czy technologią
IT – mówił Jacek Kowiński z Centrum Inkubacji i Transferu
Technologii Politechniki Śląskiej.
Kreowanie innowacyjności nie będzie jednak możliwe, jeśli
firmy nie będą dysponowały wysokiej klasy specjalistami,
dlatego równie ważne jak inwestowanie w infrastrukturę,
jest wspieranie pracowników.
– Aby zachować konkurencyjność, pracodawcy powinni inwestować w pracowników, pozwalając im podnosić kwalifikacje.
Tylko w ten sposób będą bardziej efektywni. W naszym regio-

Wojciech Kałuża
Wicemarszałek
Województwa Śląskiego
– W nowym rozdaniu unijnych środków jeszcze
większy nacisk położony zostanie na wspieranie
sektora B+R, a jednym z celów strategicznych będzie Inteligentna Europa. Większego znaczenia
nabiorą też instrumenty zwrotne, jednak mam nadzieję, że dotacje będą nadal ważną częścią polityki
spójności, gdyż, jak pokazują nasze doświadczenia,
nadal są potrzebne i pożądane.
nie interesujących szkoleń można szukać w Bazie Usług Rozwojowych. Można tam nawet „zamówić” usługę szkoleniową
„szytą na miarę” – mówił Grzegorz Sikorski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.
Spore środki dla przedsiębiorców czekają także w Funduszu Górnośląskim, gdzie pozyskać można dotacje, m.in.
na szkolenia czy usługi doradcze i rozwojowe, a także pożyczki z preferencyjnym oprocentowaniem.
– W czasach wzrostu kosztów związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, zdobywanie środków na rozwój
firmy jest kluczowe. Nasza placówka implementuje pieniądze
na rynek regionalny, zachęcam do korzystania z naszej oferty
– podkreślał Marcin Wilk, Wiceprezes Zarządu Funduszu
Górnośląskiego S.A.
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Stadion Śląski gościł ponad stu uczestników konferencji.

Strefa wiedzy
Podczas konferencji zainteresowani przedsiębiorcy mogli
zaczerpnąć wiedzy nie tylko na temat możliwości pozyskania funduszy na inwestycje, rozwój, eksport i promocję na zagranicznych rynkach na specjalnie przygotowanych stoiskach. Do dyspozycji uczestników, oprócz
pracowników ŚCP, byli eksperci z Głównego Punktu
Informacyjnego Funduszy Europejskich, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, instytucji otoczenia biznesu, Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych, Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, uczelni wyższych oraz Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Organizatorzy przygotowali również dwa warsztaty.
Na pierwszym z nich, przedsiębiorcy mogli dowiedzieć
się na czym polega ocena projektów badawczych w tzw.

panelu eksperckim. Drugi dotyczył obowiązków obecnych i przyszłych beneficjentów w zakresie kontroli i rozliczeń wniosków.
Konferencja pokazała, że Śląskie ma potencjał w zakresie
tworzenia i wdrażania nowatorskich rozwiązań. Naszą
mocną stroną jest kapitał intelektualny i zaplecze naukowo-badawcze. Aby możliwości przełożyły się na konkretne działania prekursorskie, niezbędne jest zacieśnianie
współpracy między wszystkimi uczestnikami procesu innowacyjności – przedsiębiorstwami, uczelniami wyższymi, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i władzą lokalną.
To kierunek, w którym podążać będzie nasz region w najbliższych latach.
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Uczestnicy konferencji.
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Ekologiczna droga
Wśród projektów składanych do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości wiele dotyczy poprawy
jakości produktów czy surowców używanych w technologiach z takich dziedzin jak budownictwo, dzięki czemu procesy te są nie tylko bardziej trwałe, ale i ekologiczne.

Silesia Invest sp. z o.o. jest jednym z beneficjentów działających od wielu lat w obszarze inwestycji drogowych.
To kolejna firma, która wykorzystała fundusze unijne
na różnych etapach prowadzenia działalności, najpierw
w trakcie prac B+R, a — po uzyskaniu pożądanych wyników — w trakcie wdrażania innowacji na rynek.
Krok pierwszy – badania
– Pomysł na przeprowadzenie prac badawczych w kierunku
wykorzystania materiałów odpadowych poprzez recykling
wziął się z naszej świadomości ekologicznej. Będąc osobą,
która w swojej karierze zawodowej uczestniczyła w charakterze technologa i inżyniera materiałowego w realizacji kilku
bardzo dużych inwestycji infrastrukturalnych zlokalizowanych
w różnych częściach Polski, jak i obserwując trendy w krajach
wysoko rozwiniętych, jak Szwecja, Norwegia, Dania, Niemcy,
gdzie świadomość ekologiczna budowana była od wielu lat,
jako firma pomyśleliśmy, że warto stworzyć produkt, który cechował się będzie parametrami nie gorszymi, a wręcz lepszymi
niż produkt wytworzony z materiałów niepoddanych recyklingowi – informuje Jarosław Szmitka.
Co wyróżnia nowości opracowane przez Silesia Invest?
– Będzie to produkt przyjazny dla środowiska, bez emisji gazów cieplarnianych w czasie produkcji i w momencie wbudowania. Prace nad mieszankami prowadziliśmy zarówno
w warunkach laboratoryjnych, jak i terenowych, to znaczy
w miarę możliwości sprawdzaliśmy mieszankę w warunkach

naturalnych i obserwowaliśmy, jak zachowuje się pod ciężkim
ruchem pojazdów. Efekt zamierzony osiągnęliśmy, a podwójną
satysfakcją było dla nas to, że możemy wdrażać ten produkt
zarówno na zdegradowanym obszarze naszego województwa,
jak i w całej Polsce – dodaje prezes Silesia Invest.
Badania dotyczyły obserwacji mieszanek w warunkach
rzeczywistych oraz laboratoryjnych, ich składu, procentowego określenia ilości materiałów odpadowych, a także
udziału spoiw i wypełniaczy. Taki proces wymaga ciągłych
korekt.
Na etapie projektowania zachodziła potrzeba kilkukrotnych zmian ilości poszczególnych składników, by w efekcie
powstała mieszanka o jak najbardziej optymalnym składzie,
która zagwarantuje bardzo długą żywotność konstrukcji. W konsekwencji przełoży się to zarówno na ekologię,
gdyż nie będzie konieczności usuwania warstw po kilku
czy kilkunastu latach i ich utylizacji, jak i niezmiernie ważny
aspekt finansowy dla zamawiających, czyli miast i gmin. Inwestorzy otrzymają produkt o dużo większej żywotności,
co przełoży się na jego użytkowanie w dłuższej perspektywie czasu (nakłady na remonty), jak i bieżące utrzymanie
(spękania nawierzchni, ubytki).
– Na etapie wdrożenia stworzyliśmy mieszankę, która spełniała te kryteria. Poddaliśmy ją badaniom i obserwacji wspólnie
z naukowcami. Razem z Politechniką Śląską prowadzimy pieczę nad interpretacją badań oraz próbujemy określić potencjalne zachowanie nawierzchni w najbliższych kilkudziesięciu
latach – podsumowuje Jarosław Szmitka.
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Silesia Invest Sp. z o.o. Sp. k. opracowała ekologiczną mieszankę do wypełniania nawierzchni dróg.

Krok drugi – innowacje
Pomysł o dofinansowaniu na kolejny etap prac zrodził
się później. Prowadząc badania, firma skupiła się na znalezieniu i opracowaniu najlepszej z możliwych mieszanek, która będzie na tyle dobra, by zagwarantować jej
jakość w dłuższej perspektywie.
– Ciągle zastanawialiśmy się, co jeszcze zrobić, aby wzmocnić aspekt ekologiczny, bo był dla nas jednym z kluczowych, modyfikowaliśmy i ciągle coś nowego dokładaliśmy.
W czasie tworzenia projektu badawczego zrodziły się kolejne pomysły, także dotyczące obszaru B+R. Gdy uznaliśmy,
że opracowany projekt jest naprawdę dobry, i po sprawdzeniu go w terenie przez okres dłuższy niż jeden rok, pomyśleliśmy: Dlaczego nie wdrażać go w szerszej skali i zarażać mia-

sta, gminy do propagowania rozwiązań proekologicznych?
I tak wystąpiliśmy z kolejnym projektem – relacjonuje.
Następnym krokiem jest innowacyjna konstrukcja, która
dotyczy etapu wdrażania technologii. To ważny moment,
bo pokazujemy miastom, gminom, projektantom plusy tej
mieszanki, jej ekologiczną i ekonomiczną stronę. Propagujemy zalety i bardzo cieszymy się, gdy jest wola rozmowy,
gdy nasi partnerzy otwierają się na nowości i mają świadomość ochrony środowiska. Nasza innowacyjna konstrukcja
znalazła zastosowanie w kilku inwestycjach realizowanych
w województwie śląskim, gdzie w sposób ciągły poddawana
jest obserwacjom i badaniom – podsumowuje Jarosław
Szmitka.
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Pierwsi w Polsce,
konkurencyjni w Europie
Ambicją firmy ERG SA jest sięganie po rozwiązania, które nie tylko usprawnią procesy produkcyjne. Przedsiębiorstwo ma na swoim koncie inwestycje wykraczające poza standardowe
możliwości czy nawet bariery technologiczne.

Takim przykładem jest projekt „Wdrożenie innowacyjnej
technologii w celu wprowadzenia na rynek polski innowacyjnych produktów”. Warto zaznaczyć, że to przedsięwzięcie poprzedziły przeprowadzone wcześniej przez
ERG badania, co jest mocno premiowane w przypadku
wniosków dofinansowanych z RPO WSL. Inwestycja dotyczyła przede wszystkim zakupu i instalacji odpowiednich maszyn do produkcji folii HDPE metodą rozdmuchu.
Utworzono dwie najnowocześniejsze w Europie linie
produkcyjne. Wcześniej, ze względu na barierę technologiczną, żadnemu polskiemu producentowi nie udało
się stworzyć odpowiedniego parku maszynowego, który
pozwoliłby na produkcję tych wyrobów z zachowaniem
wymaganych parametrów fizyko-mechanicznych ani
opracować składu surowcowego folii HDPE. Innowacją
na skalę europejską jest także tasiemka do worków, która charakteryzuje się ponadprzeciętną wytrzymałością
mechaniczną na zrywanie. Nowości zastosowane przez
ERG w ramach projektu pozwolą na dalszy rozwój eksportu firmy i pozyskanie nowych rynków zbytu.
Bez badań nie ma innowacji
To teza, która często pojawia się podczas rozmów na temat poszukiwania pomysłów na rozwój. Wprowadzenie
na rynek nowych technologii zwykle poprzedzają pra-

ce nad prototypem, testowanie, by finalnie udostępnić
użytkownikom doskonały produkt trafiający w ich potrzeby. Trendy te wspomagają również fundusze unijne
poprzez możliwości dofinansowania przedsiębiorstw
na różnych etapach działalności. Od pomysłu do przemysłu – taką ścieżkę można przebyć, korzystając z dotacji na przeprowadzenie prac badawczych w pierwszym
etapie, a wdrożenie wyników tych prac i produkcję czy
wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi w kolejnym.
Można dodać jeszcze ostatni komponent całego procesu– promocję na targach branżowych, na co od 2019
roku również można uzyskać środki.
Każdy z projektów ERG, złożonych w ramach naborów
w ŚCP, jest poprzedzony odpowiednimi pracami B+R,
co z pewnością przyczynia się do powodzenia tych inwestycji. Firma przeprowadza badania rynkowe także
pod kątem popytu na rynkach zagranicznych. Innowacje są wynikiem własnych prac badawczo-rozwojowych,
a ich realizacja docelowo ma się przyczyniać nie tylko
do wzrostu produkcji czy udoskonalenia procesów, ale
również na rozwój eksportu i zwiększenia rentowności sprzedaży. Te wskaźniki zdecydowanie się zmieniły
po realizacji inwestycji związanej z nabyciem nowoczesnej linii produkcyjnej do wytwarzania folii, z możliwo-
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Dzięki unijnej dotacji firma zakupiła nowoczesną linię produkcyjną do wytwarzania zadrukowanej folii.

ścią jej jednoczesnego zadruku. Rozwiązanie wprowadzone w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy
Europejskich, pozwoliło firmie na niezależność i obniżenie kosztów, które wcześniej ponosiła w związku z koniecznością podzlecania zadruku produkowanej folii.
Przedstawiciele firmy w listopadzie podpisali kolejną
umowę na realizację projektu innowacyjnego, który

tym razem dotyczy wdrażania zgłoszonego przez spółkę patentu. Nowa technologia pozwoli na zaoferowanie klientom innowacyjnych produktów, bazujących
na zoptymalizowanych własnościach folii, co będzie
miało również pozytywny wpływ na środowisko naturalne, gdyż pozwoli na spadek ilości odpadów oraz ograniczenie zużycia surowców.
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INWESTUJĄ W ZDROWIE
Centrum Zdrowia Sanvita nie stroni od odważnych projektów i śmiałych inwestycji. W ostatnim
czasie, z wykorzystaniem Funduszy Europejskich, wypowiedziało wojnę miażdżycy i chorobom
obwodowego układu krążenia.

Miażdżyca nazywana jest chorobą cywilizacyjną XXI
wieku. To rozwijający się nawet latami podstępny proces. Często zaczyna się niewinnie: szybciej się męczymy, bolą nas nogi, mamy kłopoty z koncentracją i zapamiętywaniem. Tymczasem nieleczona choroba może
skończyć się zawałem serca czy udarem mózgu. Według
raportu Eurostatu z 2019 roku, miażdżyca odpowiada
za 40% zgonów osób przed 75. rokiem życia w całej
Europie.
Dla pacjentów
Przychodnia powstała w 1999 roku. Usługi dla pacjentów świadczone są tutaj w ponad 20 różnych gabinetach i poradniach.

Prezes Kamilla Buszka-Wieprzycka odebrała podczas konferencji
umowę na realizację unijnego projektu.

– Naszym celem jest nie tylko, co oczywiste, leczenie pacjentów, ale także szeroko pojęta profilaktyka chorób –
mówi Kamilla Buszka-Wieprzycka, prezes NZOZ Centrum Zdrowia Sanvita. – Dlatego w naszych poradniach
pracują najlepsi specjaliści, którzy do dyspozycji mają najwyższej jakości sprzęt diagnostyczny i rehabilitacyjny – dodaje.
Centrum rozwija się dynamicznie niemal od początku
swojego istnienia. Inwestycje w nowe poradnie oraz
urządzenia pozwoliły na osiąganie coraz lepszych wyników zarówno jeśli chodzi o leczenie, jak i wykrywanie
chorób. Wsparcia, od kilku lat, udzielają placówce Fundusze Europejskie.
– Dotychczas zrealizowaliśmy cztery duże projekty w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, dzięki którym mogliśmy rozszerzyć zakres świadczonej pomocy medycznej. Nie boimy się aplikować o fundusze
unijne. Owszem – to niełatwa i długa droga, jednak za każdym razem, kiedy widzi się efekty, wniosek nasuwa się sam.
Warto! – przekonuje Kamilla Buszka-Wieprzycka.
Pierwsi na świecie
W Centrum Zdrowia Sanvita działają również poradnie
kardiologiczna, chirurgii naczyń, prowadzona jest także
nowoczesna rehabilitacja. To właśnie tych dziedzin dotyczy kolejny projekt, na które Sanvita właśnie otrzymała prawie 900 tys. zł dofinansowania.
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– Analiza literatury pozwoliła na opracowanie diagnostyki
i leczenia zaburzeń krążenia obwodowego, przede wszystkim na tle miażdżycy, poprzez wprowadzenie kontrolowanego, zindywidualizowanego intensywnego treningu w warunkach hipoksji normobarycznej, czyli przy sztucznym,
ściśle kontrolowanym obniżeniu procentowego udziału tlenu w mieszance oddechowej pacjenta. W takich warunkach
wydziela się czynnik wzrostu śródbłonka naczyń, który może
cofnąć objawy miażdżycy i zregenerować naczynia. Służyć
będzie do tego specjalna komora i urządzenia do monitorowanego treningu – tłumaczy Kamilla Buszka-Wieprzycka.
W ramach projektu Centrum zakupi specjalistyczny
sprzęt do diagnostyki i rehabilitacji pacjentów z chorobami układu krążenia.
– Dotacja pomoże nam sfinansować nowoczesne urządzenie do wczesnej diagnostyki nawet niewielkich zaburzeń
krążenia, wtedy, kiedy jeszcze nie są odczuwalne przez pacjenta. Pozwoli to stworzyć spersonalizowane warunki treningu z wykorzystaniem instalacji hipoksycznej, która również powstanie w ramach projektu, tak aby były one w pełni
bezpieczne i efektywne dla zdrowia pacjenta – mówi.
Jak zapewnia prezes, to przełomowy projekt dla Centrum i dla pacjentów.
– W Polsce jest kilka ośrodków, które posiadają komorę
hipoksyjną. Korzystają z niej sportowcy, u których efekty
metaboliczne poprawiają się o wiele szybciej, niż w warunkach zwykłego treningu. Nikt jednak, na całym świecie, nie
próbował takich rozwiązań w leczeniu pacjentów z objawami chorobowymi. Do tej pory stosowane jest objawowe,
farmakologiczne leczenie miażdżycy, trening w komorze
hipoksyjnej jest leczeniem przyczynowym, mogącym odwrócić przyczyny choroby i zregenerować naczynia– mówi
Kamilla Buszka-Wieprzycka.
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Warto wiedzieć:

„B” JAK Baza konkurencyjności
Od 9 września 2019 r. obowiązuje nowa wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Jak sobie poradzić w gąszczu przepisów oraz nie
przeoczyć najważniejszych zmian, wyjaśnia Agnieszka Mieszczok, kierownik Wydziału Rozliczeń
Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.
Pamiętaj o bazie
Zgodnie z Wytycznymi…, zapytanie ofertowe o wartości
netto przekraczającej 50 000 złotych należy upublicznić
w Bazie konkurencyjności na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Ogłoszenie,
dotyczące nabycia przedmiotu, usługi lub robót budowlanych, można zamieścić w bazie, gdy na stronie ŚCP zostanie opublikowana informacja o planowanym naborze
(wraz z jego regulaminem oraz pozostałymi dokumentami), w ramach którego złożony zostanie projekt.

Dotrzymaj terminu
Terminy wyznaczone na złożenie oferty (decyduje data
wpływu do zamawiającego) wynoszą odpowiednio:
co najmniej 7 dni — w przypadku dostaw i usług oraz
co najmniej 14 dni — w przypadku robót budowlanych
o wartości niższej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeśli wartość szacunkowa zamówienia
jest równa lub przekracza kwoty określone w nich, termin wynosi co najmniej 30 dni.

Baza konkurencyjności
jest systemem informatycznym, służącym do realizacji zasady konkurencyjności opisanej w Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Dzięki tej zasadzie beneficjenci, na potrzeby realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich, dokonują wyboru najkorzystniejszej oferty z zachowaniem uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
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Bieg terminu rozpoczyna się w dniu następującym
po dniu upublicznienia zapytania ofertowego, a kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli koniec terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny
od pracy, termin upływa dnia następującego po dniu lub
dniach wolnych od pracy.
Wartości progów
Wytyczne… w tej chwili nie wskazują wprost kwoty,
od której obowiązuje próg decydujący o konieczności
zastosowania 30-dniowego terminu na składanie ofert,
tylko odsyłają do przepisów wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Obecnie
progi te zostały ustalone na poziomie 221 000 euro –
dla dostaw lub usług oraz 5 548 000 euro – dla robót
budowlanych.
Nie zawieraj znajomości z taryfikatorem
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w przypadku stwierdzenia błędu w przeprowadzonym w ramach projektu
postępowaniu o udzielenie zamówienia, zobowiązane
jest do zastosowania korekty przewidzianej zapisami
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 29 stycznia 2016 r.
w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (z późn. zm.). Załącznikiem
do Rozporządzenia… jest taryfikator zawierający ustalone
stawki procentowe, według których dokonuje się korekty kosztów kwalifikowalnych.
Dopilnuj szczegółów
Należy pamiętać o konieczności zachowania pozostałych
zobowiązań wynikających z Wytycznych…, w tym m.in.
o zawarciu w zapytaniu wszystkich wskazanych w nich
elementów czy — w przypadku zamówienia powyżej

50 000 złotych — podpisaniu z wybranym wykonawcą/
dostawcą umowy w formie pisemnej lub elektronicznej
(wraz z kwalifikowalnym podpisem elektronicznym).
Co zmieniło się we wrześniu 2019 roku?
Najważniejsze, omówione poniżej, korekty dotyczą rozeznania rynku (rozdział 6.5.1 Wytycznych…) oraz zasady konkurencyjności (6.5.2).
Kiedy można nie stosować procedur związanych z rozeznaniem rynku lub zasadą konkurencyjności?
a) Wskazujesz wprost osoby wykonujące prace B+R
—

Gdy w złożonym w ŚCP wniosku o dofinansowanie
projektu, dotyczącym prac B+R, wprost wskażesz
osobę lub osoby realizujące te prace, podając ich
imiona i nazwiska, a także wymagane kwalifikacje, możesz odstąpić od zasad związanych z rozeznaniem rynku lub zasadą konkurencyjności opisanych odpowiednio w rozdziałach 6.5.1 i 6.5.2
Wytycznych… Nie ma znaczenia, czy są to osoby
fizyczne czy też osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Istotne jest natomiast, aby
dana usługa była świadczona osobiście — i z tego
względu wyłączenie nie obejmuje osób prawnych.

—

W przeciwnym przypadku — jeśli nie wskażesz
wprost osoby wykonującej prace B+R, zaplanowane w projekcie, wraz z jej kompetencjami,
co pozwala ekspertowi na wydanie opinii w trakcie oceny merytorycznej projektu — jesteś zobowiązany udzielić zamówienia na prace B+R
w trybie rozeznania rynku lub zasady konkurencyjności.
dokończenie na str. 20
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Firmy niezobowiązane
do stosowania Pzp
ZAPYTANIE OFERTOWE

Do 20 000 zł netto
Wydatek musi być poniesiony
w sposób przejrzysty, racjonalny
i efektywny, z zachowaniem zasad
uzyskiwania najlepszych efektów
z danych nakładów.

Do 50 000 zł netto
Rozeznanie rynku
Należy udokumentować przeprowadzoną analizę cenników potencjalnych wykonawców zamówienia.
Cenniki można pozyskać np. ze stron
internetowych wykonawców, poprzez
upublicznienie opisu przedmiotu zamówienia wraz z zapytaniem o cenę
na własnej stronie internetowej lub
skierowanie zapytań o cenę wraz
z opisem przedmiotu zamówienia
do potencjalnych wykonawców.
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POWYŻEJ 50 000 zł netto
Zasada konkurencyjności
Konieczne jest zamieszczenie zapytania ofertowego
w Bazie konkurencyjności.

7 dni na złożenie ofert
usługi
i dostawy

14 dni na złożenie ofert
roboty
budowlane
dni
30 dni na30złożenie
ofert

usługi i dostawy
od 221 000 euro

roboty budowlane
od 5 548 000 euro
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dokończenie ze str. 17

b) Gdy prawidłowo zastosowałeś zasadę konkurencyjności, ale w ramach postepowania nikt nie złożył
oferty lub wszystkie oferty podlegały odrzuceniu
—

—

Jeśli zamieściłeś ogłoszenie w Bazie konkurencyjności, jednak nie wpłynęła żadna oferta, wszystkie oferty zostały odrzucone, wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania lub nie
spełnili warunków udziału w nim, możliwe jest
zawarcie umowy z pominięciem zasady konkurencyjności, o ile pierwotne warunki zamówienia
nie zostały zmienione.
Oznacza to, że w trakcie rozliczania projektu pracownicy ŚCP sprawdzą, czy ogłoszenie zostało
prawidłowo przeprowadzone z zachowaniem
zapisów Wytycznych…. Skontrolujemy także, czy
nie zmieniłeś pierwotnych warunków zamówienia podczas wyboru wykonawcy z pominięciem
rozeznania rynku lub zasady konkurencyjności.

Nie musisz aktualizować szacowania
Szacowanie przeprowadzone w trakcie rozeznania rynku
dokumentujesz jak dotąd, np. w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu lub w notatce służbowej,
przechowując jednocześnie dokumenty z szacowania,
np. wysłane maile czy zebrane cenniki. Natomiast w nowej wersji Wytycznych… zrezygnowano z obowiązku aktualizacji szacowania wartości przedmiotu zamówienia
przed wszczęciem postępowania. Oznacza to, że możesz uznać za właściwe szacowanie przeprowadzone
w czasie wcześniejszym niż trzy miesiące od momentu
zamieszczenia ogłoszenia w Bazie konkurencyjności.
Zdobądź cenniki
Pamiętaj, że niezbędne jest udokumentowanie analizy

dokonanej w trakcie rozeznania rynku, co oznacza konieczność pozyskania co najmniej dwóch cenników.
Kiedy można stosować zasadę konkurencyjności zamiast
rozeznania rynku?
Obecnie, w przypadku zamówień o wartości
do 50 tys. PLN netto włącznie, możliwe jest zastosowanie zasady konkurencyjności zamiast rozeznania rynku. Oznacza to, że w trakcie rozliczania projektu ocenie
konsekwentnie podlegać będzie w takim przypadku prawidłowość przeprowadzonego postępowania ofertowego w oparciu o zasadę konkurencyjności, opisaną w rozdziale 6.5.2 Wytycznych...
Co zrobić, gdy wykonawca odstąpi od zawarcia umowy?
W przypadku, gdy wybrany wykonawca odstąpi od zawarcia umowy z zamawiającym, zamawiający zawiera
umowę z wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną, najwyższą liczbę punktów. Oznacza to konieczność wyboru, a nie — jak dotychczas wskazywały zapisy Wytycznych… — możliwość
wyboru kolejnego wykonawcy.
Pamiętaj o adresie i cenie
W upublicznionej informacji o wynikach postępowania
ofertowego, poza nazwą wybranego wykonawcy, należy
obecnie zamieścić również adres siedziby wykonawcy
oraz cenę zamówienia.
Treść umowy a zapytanie ofertowe
Nie dokonuj istotnych zmian w umowie podpisanej z wykonawcą w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy zmiany zostały
przewidziane w zapytaniu ofertowym w postaci jednoznacznych postanowień, określających zakres, charakter
oraz warunki ich wprowadzenia.
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Polub nas na facebooku!
Fundusze dla Biznesu to nasz fanpage w mediach społecznościowych. Dołącz do nas, a jeszcze szybciej dowiesz się
o planowanych naborach, ważnych terminach, nowościach dotyczących RPO i ciekawych artykułach. Od teraz nie przegapisz spotkań informacyjnych, zdążysz na warsztaty i będziesz na bieżąco z naborami wniosków w ŚCP.

21

HARMONOGRAM KONKURSÓW
22

Najbliższe nabory w ŚCP
I NOWOCZESNA GOSPODARKA
Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach
Termin naboru wniosków:
od 30 września 2019 do 29 stycznia 2020

Termin naboru wniosków:
od 30 listopada 2019 do 9 stycznia 2020

35 mln zł

26 mln zł

2 typ projektu: Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach*
„Silesia pod błękitnym niebem”

3 typ projektu: Zakup usług proinnowacyjnych przez MŚP

Przeznaczony dla: przedsiębiorstw, spółek celowych/spin-off ustanawianych przez publiczne instytucje badawcze
oraz przedsiębiorstwa, konsorcjów przedsiębiorstw oraz
jednostek naukowych, uczelni i instytutów badawczych,
konsorcjów przedsiębiorstw

Przeznaczony dla: mikro-, małych i średnich
przedsiębiorstw

Można uzyskać dofinansowanie:
na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych,
w tym między innymi koszty wynajmu/leasingu/amortyzacji
urządzeń i aparatury badawczej, wynagrodzenia pracowników badawczych, technicznych i pozostałych pracowników
pomocniczych zatrudnionych przy projekcie, koszty amortyzacji, wynajmu powierzchni laboratoryjnej i uzyskania
patentów;
na prace przedwdrożeniowe (zakup usług doradczych,
szkolenia z zakresu transferu wiedzy, nabywania i ochrony
wartości niematerialnych i prawnych oraz poprawy współpracy) oraz komponent wdrożeniowy (nabycie nowych
środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
także w formie leasingu finansowego)

Można uzyskać dofinansowanie:
na wydatki związane z nabyciem proinnowacyjnych
usług, m.in. ocenę potrzeb technologicznych, promocję
technologii i nowych rozwiązań organizacyjnych, wdrażanie
nowych technologii, transfer wiedzy lub innowacyjnej technologii oraz udostępnienie przestrzeni biurowej, banków
danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu
opracowania bardziej efektywnych produktów procesów
i usług

Maksymalny poziom dofinansowania: 85%

Maksymalny poziom dofinansowania: 85%

* W tym typie projektu można uzyskać wsparcie na komponent wdrożeniowy umożliwiający komercjalizację wyników prac B+R w ramach jednego projektu.
** Istnieje ryzyko nieuruchomienia naboru.

HARMONOGRAM KONKURSÓW
23
III KONKURENCYJNOŚĆ MŚP
Działanie 3.2
Innowacje w MŚP

Działanie 3.5
Umiędzynarodowienie
gospodarki regionu

Termin naboru wniosków:
luty 2020**

Przewidywany termin
rozpoczęcia naboru
wniosków:
styczeń 2020

Przewidywany termin
rozpoczęcia naboru
wniosków:
kwiecień 2020

20 mln zł

80 mln zł

4 mln zł

1 typ projektu: Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza
badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach, służącego ich
działalności innowacyjnej
2 typ projektu: Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach*

Wdrożenie i komercjalizacja innowacji
produktowych oraz
procesowych

Poddziałanie 3.5.3 Internacjonalizacja MŚP

Przeznaczony dla: przedsiębiorstw, spółek celowych/spin-off
ustanawianych przez publiczne instytucje badawcze oraz
przedsiębiorstwa, konsorcjów przedsiębiorstw oraz jednostek
naukowych, uczelni i instytutów badawczych, konsorcjów
przedsiębiorstw

Przeznaczony dla: mikro-,
małych i średnich przedsiębiorstw

Przeznaczony dla: mikro-,
małych i średnich
przedsiębiorstw

Można uzyskać dofinansowanie:
na infrastrukturę służącą pracom B+R przedsiębiorstw,
w tym m.in.: zakup oprogramowania i licencji na oprogramowanie,
zakup aparatury badawczej
na przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych, w tym m.in.
koszty wynajmu/leasingu/amortyzacji urządzeń i aparatury badawczej, wynagrodzenia pracowników badawczych, technicznych
i pozostałych pracowników pomocniczych zatrudnionych przy
projekcie, koszty amortyzacji, wynajmu powierzchni laboratoryjnej
i uzyskania patentów
na prace przedwdrożeniowe (zakup usług doradczych, szkolenia
z zakresu transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz poprawy współpracy) oraz komponent
wdrożeniowy (nabycie nowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, także w formie leasingu finansowego)

Można uzyskać dofinansowanie:
m.in. na koszty nabycia nowych środków
trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych, robót i materiałów
budowlanych oraz zakup
nieruchomości

Można uzyskać dofinansowanie:
na wydatki związane
z umiędzynarodowieniem produktów i usług
MŚP, m.in. wynajem
powierzchni wystawienniczej, budowę
i obsługę stoiska, zwrot
kosztów noclegu, usługi
doradcze przed rozpoczęciem targów i w ich
trakcie, np. tłumaczenie,
reprezentowanie firmy
podczas negocjacji handlowych

Maksymalny poziom
dofinansowania: 45%

Maksymalny poziom
dofinansowania: 50%

Maksymalny poziom dofinansowania: 85%

Wszystkim konkursom towarzyszą bezpłatne spotkania informacyjne. Zachęcamy do składania wniosków.

Główny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich
ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C
40-037 Katowice
poniedziałek 7.00-17.00
od wtorku do piątku 7.30-15.30
Telefony:
32 774 01 72
32 774 01 93
32 774 01 94

Punkt Kontaktowy ŚCP
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47, 1 piętro, pokój 101
41-500 Chorzów
od poniedziałku
do piątku 7.30-15.30
Telefony:
32 743 91 71
32 743 91 77
Fax: 32 743 91 61

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
– Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020

