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Cel główny: 

Inteligentny, zrównoważony rozwój 

zwiększający spójność społeczną i terytorialną 

przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy  

Cel strategiczny: 

Rozwój konkurencyjnej gospodarki regionu 

opartej na innowacyjności, przedsiębiorczości, 

chłonnym rynku pracy i zrównoważonych zasobach

RPO WM 2014 – 2020
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I oś priorytetowa

Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej 

w gospodarce

Działanie 1.2

Cel – Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa 

przedsiębiorstw

Beneficjenci – przedsiębiorstwa (MŚP, duże -

warunek efekty dyfuzji), powiązania kooperacyjne

RPO WM 2014 – 2020
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Typy projektów:

 projekty badawczo-rozwojowe; 

 tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-

rozwojowego

 proces eksperymentowania i poszukiwania nisz  

rozwojowych i innowacyjnych - konkursy 

związane z wyłanianiem nowych inteligentnych 

specjalizacji;

 rozwój regionalnego systemu innowacji

RPO WM 2014 – 2020, Działanie 1.2
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Projekty badawczo-rozwojowe:

 cały proces powstawania innowacji lub jego wybrane 

elementy

 faza badań przemysłowych, prac rozwojowych do 

pierwszej produkcji 

 rozwój technologii (opracowanej przez przedsiębiorcę lub 

nabytej), która nie została jeszcze skomercjalizowana i 

wykorzystana w działalności gospodarczej

 badania realizowane samodzielnie przez przedsiębiorcę 

lub we współpracy z jednostką naukową 

RPO WM 2014 – 2020, Działanie 1.2
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Tworzenie lub rozwój zaplecza  badawczo-rozwojowego:

 inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną 

niezbędną infrastrukturę, która służy tworzeniu 

innowacyjnych produktów i usług

 powstawanie działów B+R i laboratoriów w 

przedsiębiorstwach lub tworzenie przez firmy centrów 

badawczo-rozwojowych

 ! wsparcie infrastruktury będzie możliwe jedynie pod 

warunkiem przedstawienia przez przedsiębiorstwo planów 

dotyczących prac B+R

RPO WM 2014 – 2020, Działanie 1.2
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Kryteria kierunkowe

 projekty zgodne ze strategią na rzecz inteligentnej 

specjalizacji regionu, włącznie z procesem 

eksperymentowania

 projekty, które bez wsparcia środkami publicznymi 

nie mogłyby osiągnąć zakładanych celów

 projekty charakteryzujące się utrzymaniem 

pozytywnych efektów inwestycji w przyszłości

RPO WM 2014 – 2020, Działanie 1.2
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Preferowane będą:

 projekty zgodne z celami RIS w zakresie kooperacji, tj. przewidujące współpracę 

z innymi podmiotami, w szczególności z przedsiębiorstwami i instytucjami 

naukowymi; 

 projekty zgodne z założeniami polityki klastrowej zawartej w RIS; 

 projekty realizowane w partnerstwie, oparte na współpracy przedsiębiorstw oraz 

jednostek naukowych i/lub wzmacniające współpracę sieciową; 

 w przypadku projektów realizowanych przez duże przedsiębiorstwa - projekty 

podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidujące współpracę z MŚP, NGO i 

instytucjami badawczymi; 

 w przypadku projektów infrastrukturalnych - projekty powiązane z realizowanymi 

pracami B+R; 

 projekty promujące niskoemisyjność, oszczędność energii i efektywne 

wykorzystanie zasobów naturalnych; 

 projekty promujące staże dla studentów i pracowników naukowych w 

przedsiębiorstwach

RPO WM 2014 – 2020, Działanie 1.2
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Alokacja: 153 mln €, w tym

- 15,3 mln € na proces eksperymentowania 

- 2 mln € na projekt pozakonkursowy dot. rozwoju 

regionalnego systemu innowacji

Pomoc publiczna

B+R – rozporządzenia krajowe w oparciu o Zasady ramowe 

dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i 

innowacyjną  (badania przemysłowe: M – 70%, Ś – 60%, D – 50%, 

prace rozwojowe: M – 45%, Ś – 35%, D – 25%)

Infrastruktura B+R – rozporządzenia w sprawie regionalnej pomocy 

inwestycyjnej (radomski, ostrołęcko-siedlecki, ciechanowsko-płocki, 

warszawski wschodni – 35%, warszawski zachodni – 20%, 

Warszawa  – 15% do 31.12.2017 r., 10% od 1.01.2018r.)

RPO WM 2014 – 2020, Działanie 1.2
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III oś priorytetowa

Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości

Działanie 3.1 

Cel – Ulepszone warunki do rozwoju MŚP 

Beneficjenci – m.in. MŚP, NGO, powiązania 

kooperacyjne, porozumienia/konsorcja ww., 

proinnowacyjne instytucje otoczenia biznesu - ośrodki 

innowacyjności

RPO WM 2014 – 2020
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Typy projektów:

wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw

wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności 

przedsiębiorstw

uporządkowanie i przygotowanie terenów 

inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji 

gospodarczych; 

 integrowanie usług istniejących IOB w celu tworzenia 

kompleksowej oferty – obejmującej rozwój produktu; 

dostęp do kapitału; specjalistyczne doradztwo dla MŚP

RPO WM 2014 – 2020, Działanie 3.1



12

Wsparcie początkowej fazy rozwoju, prowadzenia i rozwoju 

działalności przedsiębiorstw

 poprawa dostępu sektora MŚP do dobrej jakości usług 

doradczych, w tym usług wysokospecjalistycznych

 wsparcie przedsiębiorstw na różnych etapach rozwoju –

wspomaganie MŚP w osiąganiu kolejnych etapów dojrzałości 

gospodarczej

 doradztwo w zakresie zakładania działalności gospodarczej, 

opracowania strategii, monitorowania biznesu, transferu 

technologii i prognozowania

 instrumenty wiążące realizację projektu z identyfikowanym 

popytem np. w formie voucherów – mechanizmy popytowe 

RPO WM 2014 – 2020, Działanie 3.1
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Alokacja: 72,1 mln €

Kryteria kierunkowe:

 projekty realizowane przez proinnowacyjne instytucje otoczenia 

biznesu, ukierunkowane na wsparcie obszarów inteligentnej 

specjalizacji (…)

Preferowane będą:

 projekty zgodne z celami RIS i przyczyniające się do skutecznego 

wdrażania koncepcji inteligentnej specjalizacji 

 projekty wprowadzające na rynek innowacyjne wyroby lub usługi 

i/lub nowe rozwiązania, w tym wykorzystujące technologie 

cyfrowe

 projekty przyczyniające się do powstawania miejsc pracy 

 projekty angażujące kapitał prywatny

RPO WM 2014 – 2020, Działanie 3.1
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III oś priorytetowa

Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości

Działanie 3.2  

Cel – Zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora 

MŚP

Beneficjenci – MŚP, jednostki naukowe, spółki celowe, 

powiązania kooperacyjne, JST, organizacje pozarządowe, 

samorząd gospodarczy

RPO WM 2014 – 2020
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Typy projektów:

 internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost 

eksportu towarów i usług; 

promocja gospodarcza regionu w wymiarze krajowym i 

międzynarodowym.

RPO WM 2014 – 2020, Działanie 3.2
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Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu 

towarów i usług 

 wsparcie przedsiębiorców w zakresie wzrostu ich 

internacjonalizacji, poprzez udział m.in. w misjach 

gospodarczych, krajowych i międzynarodowych imprezach 

targowo-wystawienniczych, w ramach wizyt studyjnych

 podstawą udziału w imprezach wystawienniczo –

targowych, misjach gospodarczych, wizytach studyjnych 

jest posiadanie przez przedsiębiorstwo strategii rozwoju 

eksportu, która w szczególności przeanalizuje i wskaże 

nowe rynki docelowe działalności eksportowej firmy

RPO WM 2014 – 2020, Działanie 3.2
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Alokacja: 33,1 mln €

Kryteria kierunkowe:

 projekty oparte na strategii biznesowej, identyfikującej działania mające na 

celu skuteczną internacjonalizację przedsiębiorstw

 projekty wykazujące znaczącą poprawę w zakresie zwiększenia wysokości 

eksportu

 projekty dostosowujące formy wsparcia do indywidualnych potrzeb 

przedsiębiorstwa

Preferowane będą:

 projekty ukierunkowane na wspieranie obszarów gospodarczych o 

największym potencjale rozwoju, zgodne z inteligentną specjalizacją regionu

 projekty realizowane w partnerstwie, oparte na współpracy przedsiębiorstw 

oraz jednostek sfery B+R i/lub wzmacniające współpracę sieciową

 projekty przyczyniające się do powstawania miejsc pracy

 projekty angażujące kapitał prywatny

RPO WM 2014 – 2020, Działanie 3.2
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III oś priorytetowa

Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości

Działanie 3.3

Cel – Zwiększone zastosowanie innowacji w 

przedsiębiorstwach sektora MŚP

Beneficjenci – MŚP; porozumienia/konsorcja ww., 

powiązania kooperacyjne, podmiot, który wdraża instrumenty 

finansowe

RPO WM 2014 – 2020
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Typy projektów:

wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych 

produktów lub usług

rozwój produktów i usług opartych na handlu 

elektronicznym oraz zaawansowanych 

rozwiązaniach TIK

RPO WM 2014 – 2020, Działanie 3.3



20

Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług

 wsparcie aktywności inwestycyjnej istniejących MMŚP, poprzez 

wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, organizacyjnych i 

marketingowych

 wsparcie inwestycyjne istniejących MŚP

 rozwój produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-

komunikacyjnych, w tym sprzedaż produktów i usług w internecie, 

tworzenie i udostępnianie usług elektronicznych, optymalizację 

procesów ułatwiających zarządzanie przedsiębiorstwem

 preferowane będzie zwiększanie zdolności do wdrażania, 

upowszechnienia i wprowadzania na rynek nowych rozwiązań w 

kluczowych obszarach tematycznych zidentyfikowanych w ramach 

inteligentnej specjalizacji, stanowiących innowacje co najmniej w skali 

regionu

RPO WM 2014 – 2020, Działanie 3.3
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Alokacja: 108,1 mln €

Preferowane będą:

 projekty zgodne z celami RIS i przyczyniające się do skutecznego 

wdrażania koncepcji inteligentnej specjalizacji

 projekty realizowane w partnerstwie, oparte na współpracy 

przedsiębiorstw oraz jednostek sfery B+R i/lub wzmacniające współpracę 

sieciową

 projekty przyczyniające się do powstawania miejsc pracy

 projekty zakładające wdrożenie prac B+R realizowanych w ramach Dz.1.1

 projekty, w których zakupiony sprzęt/maszyny zostaną wykorzystane do 

szkoleń praktycznych młodzieży i osób dorosłych objętych wsparciem w 

ramach PI 10iv

 projekty promujące niskoemisyjność, oszczędność energii i efektywne 

wykorzystanie zasobów naturalnych

RPO WM 2014 – 2020, Działanie 3.3
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Cele strategiczne:

I.   Zwiększenie i wzmocnienie współpracy w procesach 

rozwoju innowacji i innowacyjności 

II.  Wzrost internacjonalizacji ukierunkowany na rozwój 

innowacyjności województwa mazowieckiego

III. Wzrost efektywności wsparcia i finansowania działalności 

proinnowacyjnej w regionie 

IV. Kształtowanie i promowanie postaw proinnowacyjnych 

oraz proprzedsiębiorczych sprzyjających kreatywności i 

kooperacji 

V. Rozwój społeczeństwa informacyjnego

Regionalna Strategia Innowacji 

dla Mazowsza do 2020 roku
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Polityka klastrowa:

 wykazanie przez klaster realnej działalności podejmowanej zgodnie z 

celami określonymi w statucie lub innym dokumencie regulującym 

funkcjonowanie klastra;

 podejmowanie przez klaster działań wspierających rozwój gospodarki 

regionu w obszarach określonych przez inteligentną specjalizację; 

 udział w strukturach klastra podmiotów: 

 w zakresie reprezentacji różnych środowisk (nauki, biznesu i 

otoczenia), zgodnie z definicją klastra; 

 w zakresie reprezentacji różnych poziomów wspólnego łańcucha 

wartości (tj. zapewnienie infrastruktury, zarządzanie zasobami 

ludzkimi, technologie, badania i rozwój, zaopatrzenie, logistyka, 

produkcja i świadczenie usług, marketing i sprzedaż, serwis i 

utylizacja), tworzonego przez członków klastra na rzecz osiągnięcia 

celów klastra

Regionalna Strategia Innowacji 

dla Mazowsza do 2020 roku
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Inteligentna specjalizacja województwa mazowieckiego

Bezpieczna żywność

Inteligentne systemy zarządzania 

Nowoczesne usługi dla biznesu

Wysoka jakość życia 

Grupy robocze ds. inteligentnej specjalizacji – otwarte 

 agendy badawcze – priorytetowe kierunki prac badawczych IS

 identyfikacja nowych, potencjalnych obszarów IS 

 udział w formułowaniu zasad i warunków wsparcia 

specyficznych dla obszarów IS

Regionalna Strategia Innowacji 

dla Mazowsza do 2020 roku
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Dziękuję za uwagę 

Małgorzata Rudnicka

Wydział Innowacyjności

Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 

www.rpo.mazovia.pl

www.ris.mazovia.pl

dsrr@mazovia.pl


