Sprzyjamy rozwojowi firm, tworzeniu nowych produktów i usług oraz
gospodarczemu wykorzystaniu pomysłów.

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego na lata
2014-2020

Zapewnimy pomoc dla MŚP w przygotowaniu nowych modeli biznesowych w oparciu o TIK
Inwestycje ukierunkowane będą na:
• wsparcie MŚP na wczesnym etapie rozwoju (start-upy), w szczególności w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji
• rozbudowę przedsiębiorstwa, prowadzącą do pojawienia się na rynku nowych produktów/usług
• dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmian
w sposobie świadczenia usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych nowych technologii lub w wyniku wdrożenia wyników prac
B+R
• wdrożenie do produkcji prototypu zrealizowanego i przetestowanego w ramach „pierwszej produkcji”
Przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie na realizację inwestycji, które:
• zwiększą ich potencjał konkurencyjny
• zapewnią im rozwój
• podniosą poziom innowacyjności
• pozwolą zwiększyć liczbę miejsc pracy

Konkurencyjna
gospodarka
w stronę innowacji

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego na lata
2014-2020
11 Osi Priorytetowych
z alokacją (w mln euro)
96,17
OŚ 1. Innowacje i nauka
161,25
OŚ 2. Konkurencyjna gospodarka
167,30
OŚ 3. Efektywna i zielona energia
176,56
OŚ 4. Dziedzictwo naturalne
			 i kulturowe
129,52
OŚ 5. Nowoczesna komunikacja
118,64
OŚ 6. Rozwój miast
131,28
OŚ 7. Sprawne usługi publiczne

Wsparcie w formie dotacji kierujemy dla projektów charakteryzujących się wysokim poziomem innowacyjności oraz zakładających
znaczący wzrost zatrudnienia.

Dowiedz się więcej na temat Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020:

www.rpo-swietokrzyskie.pl

109,19
OŚ 8. Rozwój edukacji
			 i aktywne społeczeństwo
99,57
OŚ 9. Włączenie społeczne
			 i walka z ubóstwem
125,08
OŚ 10. Otwarty rynek pracy
50,00
OŚ 11. Pomoc techniczna

Dowiedz się więcej!
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Kto jeszcze może liczyć na wsparcie w ramach Osi Priorytetowej1?

Nauka dla biznesu

Innowacyjne przedsiębiorstwa, wykorzystujące wiedzę i badania naukowe, to lokomotywy konkurencyjnej gospodarki. Dlatego w nowym okresie programowania kładziemy nacisk na nowatorskie firmy
i wsparcie jednostek badawczo-rozwojowych. W ramach Osi Priorytetowej 1 Innowacje i nauka interwencja skierowana będzie na projekty
realizowane w obszarze inteligentnych specjalizacji regionu,
czyli w branżach o największym potencjale. Pozwoli to mądrze i efektywnie wspierać regionalną gospodarkę.

Przedsiębiorstwa, które chcą:
• zakupić wyniki prac B+R
• opatentować wyniki swoich prac
• sfinansować zakup wyposażenia lub budowę infrastruktury niezbędnej do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych
Jesteś dużym przedsiębiorcą, współpracującym z MŚP, NGO i instytucjami badawczymi? Twoje nowatorskie pomysły również mogą
liczyć na dofinansowanie!
Inwestujemy w innowacje – od fazy badań, przez prace rozwojowe,
aż po pierwszą produkcję.

Inteligentne specjalizacje
województwa świętokrzyskiego:
• przemysł metalowo-odlewniczy
• zasobooszczędne
budownictwo
• nowoczesne rolnictwo
i przetwórstwo spożywcze
• turystyka zdrowotna
i prozdrowotna

Specjalizacje horyzontalne
województwa świętokrzyskiego:
• technologie informacyjno-komunikacyjne ICT
• branża targowo-kongresowa
• zrównoważony rozwój
energetyczny

Będziemy sprzyjać nawiązywaniu silnej współpracy na linii sektor
B+R i sektor przedsiębiorczości tak, by firmy mogły wykorzystywać
wyniki badań w praktyce.
Sfinansujemy budowę oraz zakup wyposażenia i aparatury naukowo-badawczej jednostek naukowych. Powstała infrastruktura B+R będzie
wykorzystywana przez sektor biznesu.

Zapewnimy realizację pomysłów IOB
na tworzenie kompleksowych pakietów
usług dla przedsiębiorstw, zachęcających
do podejmowania działań B+R

Podniesienie jakości
i rozszerzenie usług
IOB pozwoli uzupełnić
wsparcie przedsiębiorczości w regionie

W ramach Osi Priorytetowej 2 Konkurencyjna gospodarka tworzymy klimat dla biznesu po to, by świętokrzyskie firmy z powodzeniem
konkurowały na rynku krajowym i międzynarodowym. Zwiększamy potencjał instytucji otoczenia biznesu, które profesjonalizują swoje
usługi i rozwijają przedsiębiorczość.
Wzmacniamy niezbędną dla biznesu infrastrukturę. Inwestujemy
w niezagospodarowane tereny, a także te poprzemysłowe – odpowiednio zaadaptowane, które stanowić będą atrakcyjne miejsca
do lokowania nowych przedsięwzięć.
Na szczególne wsparcie mogą liczyć inwestycje:
• na terenach zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie znaczącej infrastruktury transportowej
• realizowane na terenach zdegradowanych
• wykazujące dużą zdolność do pozyskania inwestorów

