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Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
PARP jest rządową agencją podległą Ministrowi Gospodarki,
powołaną na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
Główne zadania:
 rozwój przedsiębiorczości i działalności
innowacyjnej,

Informacje o organizacji PARP:
 Rada Nadzorcza,
 Prezes, Zastępcy Prezesa (3)

 wdrażanie nowych technologii,

 21 Zespołów,

 rozwój eksportu,

 500 pracowników

 rozwój regionalny,
 tworzenie nowych miejsc pracy,

(90% zaangażowanych we wdrażanie
programów współfinansowanych ze
środków unijnych).

 przeciwdziałanie bezrobociu,
 rozwój zasobów ludzkich,
 rozwój potencjału adaptacyjnego
przedsiębiorców.

Budżet na 2009 r.: 2.889 mln PLN

Warszawa, 28 maja 2009 r.

Działalność PARP – główne obszary
1. Badania i analizy (również Ocena Skutków Regulacji).
2. Podnoszenie świadomości przedsiębiorców oraz partnerów PARP.
3. Instrumenty bezpośredniego wsparcia – dotacje na inwestycje, szkolenia,
usługi doradcze i informacyjne.
4. Współpraca z partnerami:


instytucje społeczno-gospodarcze (np. Rada Konsultacyjna, Rada
Naukowa),



regiony (Urzędy Marszałkowskie),



Regionalne Instytucje Finansujące,



ministerstwa,



Entreprise Europe Network,



sieć KSU, w tym KSI i PK.
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Podnoszenie świadomości


w obszarze przedsiębiorczości, innowacyjności i rozwoju zasobów ludzkich;.



tworzenie zapotrzebowania na instrumenty bezpośredniego wsparcia;



informowanie w obszarze zmian w uwarunkowaniach prowadzenia
działalności gospodarczej;



przykłady:
− Konkurs Polski Produkt Przyszłości (eCO2 innowacja),
− Portal Innowacji www.pi.gov.pl,
− Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw,
− promocja szkoleń i popularyzacja idei Uczenia się przez całe życie

(LLL),
− imprezy kooperacyjne dla przedsiębiorstw,
− publikacje, np.: Raport o stanie sektora MSP, Raport Innowacyjność,

Benchmarking parków technologicznych.
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Instrumenty bezpośredniego wsparcia (1/10)
PARP w perspektywie finansowej 2007-2013 jest zaangażowana
we wdrażanie trzech programów operacyjnych, będących
instrumentami realizacji Narodowej Strategii Spójności:

PO Innowacyjna Gospodarka (PO IG)

Budżet: 3,9 mld EUR

PO Kapitał Ludzki (PO KL)

Budżet: 672 mln EUR

PO Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW)

Budżet: 2,6 mld EUR

Udział PO wdrażanych przez PAED w NSS:
7,2 mld EUR (8,4% budżetu NSRF)
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Instrumenty bezpośredniego wsparcia (2/10)
PO Innowacyjna Gospodarka – cele
Cel główny:
 rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa
Cele szczegółowe:
 zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw,
 wzrost konkurencyjności polskiej nauki,
 zwiększenie roli nauki w życiu gospodarczym,
 zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki
w rynku międzynarodowym,
 tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy,
 wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych
w gospodarce.
65% alokacji przeznaczonej na wsparcie bezpośrednie przedsiębiorstw
w ramach PO IG skierowana jest do sektora MSP.
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Instrumenty bezpośredniego wsparcia (3/10)
PO IG – wybrane wskaźniki













21 600 nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach,
400 wynalazków zgłoszonych do ochrony patentowej,
1 250 zgłoszonych wzorów przemysłowych i wzorów użytkowych,
800 wprowadzonych na rynek nowych produktów lub technologii,
250 dodatkowych lub ulepszonych prac z zakresu B+R,
1 400 przeszkolonych przedsiębiorców,
1 450 usług doradczych na rzecz przedsiębiorców,
4 000 klientów, którzy skorzystali z IOB,
2 000 MSP, które zwiększyły eksport lub sprzedaż na JRE,
885 MSP, które zdobyły pierwsze zamówienie z zagranicy,
9 000 usług elektronicznych przygotowanych do świadczenia,
12 000 przedsiębiorstw objętych wdrożonym lub zintegrowanym
systemem informatycznym typu B2B.
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Instrumenty bezpośredniego wsparcia (4/10)
PO IG – działania wdrażane przez PARP
Bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorców:
 dotacje na innowacyjne inwestycje,
 dotacje na B+R i wdrażanie wyników prac B+R,
 dotacje na rozwijanie działalności B+R przedsiębiorstw,
 ochrona własności przemysłowej,
 wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego,
 doradztwo i wsparcie w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania,
 projekty związane z gospodarką elektroniczną,
 dotacje na doradztwo w zakresie wchodzenia przedsiębiorców na
rynki zagraniczne.
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Instrumenty bezpośredniego wsparcia (5/10)
PO IG – działania wdrażane przez PARP
Bezpośrednie wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu:
 wsparcie rozwoju klastrów,
 wsparcie dla parków technologicznych i centrów transferu
technologii,
 wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu działających na rzecz
rozwoju innowacyjności,
 rozwój sieci instytucji otoczenia biznesu,
 rozwijanie alternatywnych form zewnętrznego finansowania rozwoju
przedsiębiorstw.
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Instrumenty bezpośredniego wsparcia (6/10)
Działania finansowane z budżetu państwa


Pożyczka na innowacje – wsparcie MSP;
budżet: 19 165 040,59 PLN (4,3 mln EUR);



Bony na innowacje – wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorstw,
rozwój współpracy pomiędzy małymi przedsiębiorstwami a JBR;
budżet: 7 650 000 PLN (1,7 mln EUR);



Innovation express – wsparcie klastrów, rozwój współpracy
międzynarodowej w zakresie B+R i innowacji;
budżet: 3 150 000 PLN (0,7 m EUR).
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Instrumenty bezpośredniego wsparcia (7/10)
Usługi szkoleniowe i doradcze
PARP wdraża dwa działania w ramach Priorytetu II PO KL „Rozwój
zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw ”:
 współfinansowanie szkoleń (I) - beneficjenci: przedsiębiorcy,

i ich partnerzy, jednostki naukowe, parki technologiczne, centra
transferu technologii, inkubatory przedsiębiorczości, instytucje
szkoleniowe, IOB, osoby zamierzające rozpocząć
działalnośćgospodarczą, administracja publiczna, media;
 rozwój systemu wspierania przedsiębiorczości (II) tworzenie i rozwój instytucjonalnego systemu zapewniającego
przedsiębiorcom, ich pracownikom oraz osobom chcącym
rozpocząć działalność gospodarczą dostęp do kompleksowej
oferty usług biznesowych i doradczych.
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Instrumenty bezpośredniego wsparcia (8/10)
Usługi szkoleniowe i doradcze
Współfinansowanie szkoleń (I)
•

Konkursy dla przedsiębiorstw – szkolenia oparte na strategii rozwoju zasobów
ludzkich w przedsiębiorstwie;

•

Szkolenia organizowane przez PARP – projekty systemowe;

•

Przykłady:
− Program szkoleń rozwoju małych przedsiębiorstw w Polsce Wschodniej;
− Firmy rodzinne;
− Klastry;
− Nowe podejście do zamówień publicznych;
− Szkolenia w zakresie przepisów środowiskowych;

Akademia PARP - (szkolenia e-learning’owe).
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Instrumenty bezpośredniego wsparcia (9/10)
Usługi szkoleniowe i doradcze
Rozwój systemu wspierania przedsiębiorczości (II) – działania:


Poprawa jakości usług dla przedsiębiorstw poprzez szkolenie
instytucji wspierających przedsiębiorczość i innowacyjność, w
szczególności przez:


podnoszenie standardów w instytucjach wspierania biznesu i
standardów usług świadczonych przez te instytucje (obserwatorium sieci
KSU);

•

rozwój kwalifikacji i umiejętności pracowników świadczących usługi
szkoleniowe i doradcze wspierające rozwój przedsiębiorczości i
innowacyjności;

•



wsparcie procesu certyfikacji trenerów.

Wsparcie systemu kompleksowych usług kierowanych do
przedsiębiorców i osób zamierzających rozpoczęcie działalności
gospodarczej.
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Oś priorytetowa 4: Inwestycja w innowacyjne
przedsięwzięcia
Na Priorytet „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”
przeznaczono 3,42 mld euro.
Alokacja finansowa na priorytet
ogółem

3 429 710 588 euro

Wkład ze środków unijnych na
priorytet

2 915 254 000 euro

Wkład ze środków publicznych
krajowych na priorytet

496 956 588 euro

Instytucja Pośrednicząca

Ministerstwo Gospodarki
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PO IG Działanie 1.4 - 4.1


Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R daje
przedsiębiorcom szanse m.in. na rozwój nowych technologii, produktów,
zmiany procesów produkcyjnych;



Wielkość dofinansowania zależnie od wielkości MSP wynosi 60 – 70% na
prowadzenie badań przemysłowych oraz 35-45% na realizację prac
rozwojowych;



Poziom dofinansowania wdrożeń wynika z mapy pomocy regionalnej;



Wśród kryteriów wyboru operacji finansowych brak jest takich, które mogłyby
dyskwalifikować projekt, którego celem jest rozwój technologii
środowiskowych;
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PO IG Działanie 1.4 - 4.1


W trakcie procesu oceny przyznawane są punkty za posiadanie
certyfikowanego systemu zarządzania środowiskiem zgodnego z normą ISO
14001 lub EMAS;



W ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych dodatkowo punktowane
są projekty należące do kluczowych grup tematycznych info, techno oraz bio;



W wyniku I naboru punkty za realizację polityki zrównoważonego rozwoju
otrzymało 9 projektów (na 34 pozytywnie ocenione wnioski).
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PO IG Działanie 1.4 - 4.1 - budżet


Budżet Działania 1.4 wynosi: 390 352 176 EUR



Budżet Działania 4.1 wynosi: 390 000 000 EUR



Łączna wartość całego projektu celowego nie może przekroczyć
równowartości w złotych kwoty 50 milionów euro



Kwota wsparcia na prace badawcze i rozwojowe musi być niższa niż
równowartość w złotych kwoty 7,5 miliona euro dla jednego
przedsiębiorcy na jeden projekt



Kwota wsparcia na wdrożenie wyników prac badawczych i rozwojowych nie
może przekroczyć 20 milionów złotych dla jednego przedsiębiorcy na
jeden projekt
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PO IG Działanie 4.4 – Nowe inwestycje o wysokim potencjale
innowacyjnym


Działanie ukierunkowane na dofinansowanie przedsięwzięć
charakteryzujących się wysokim potencjałem innowacyjnym (skutkującym
wprowadzeniem na rynek innowacji produktowej lub technologicznej, co
najmniej w skali branży);



rozwiązania technologiczne i organizacyjne stosowane na świecie nie dłużej
niż 3 lata;



Wartość przedsięwzięcia nie może być niższa niż 8 mln pln;



Projekty szkoleniowe oraz doradcze niezbędne dla realizacji projektów
inwestycyjnych;



Tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami.
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PO IG Działanie 4.4 – Nowe inwestycje o wysokim potencjale
innowacyjnym
Zgodnie z zapisami Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007
– 2013


projekty współfinansowane w ramach programu operacyjnego będą w pełni
zgodne z postanowieniami dyrektyw Oceny oddziaływania na środowisko
(OOŚ), siedliskowej i ptasiej;



W fazie wyboru projektów zostaną zastosowane odpowiednie kryteria
kwalifikacyjne celem zagwarantowania, że projekty spełniają wymagania
nakreślone przez powyżej wymienione dyrektywy;



Współfinansowanie projektów, które negatywnie oddziałują na potencjalne
obszary NATURA 2000 nie będzie dozwolone.

.
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Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)


W ramach poddziałania 2.1.3 PARP uruchomi projekt „Szkolenia z zakresu
zarządzania środowiskiem”:


Cel główny projektu: zwiększenie świadomości i wiedzy przedsiębiorców w
zakresie uwzględniania kwestii środowiskowych w prowadzeniu działalności
gospodarczej oraz funkcjonowanie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju



Cele szczegółowe:
•

uświadomienie MSP konieczności dostosowania prowadzonej przez nich działalności do
wymogów ochrony środowiska;

•

uświadomienie MSP korzyści, jakie daje dostosowanie prowadzonej przez nich działalności
do wymogów ochrony środowiska oraz stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju;

•

zwiększenie praktycznej wiedzy MSP w zakresie regulacji dotyczących ochrony
środowiska;

•

zwiększenie wiedzy przedsiębiorstw nt. nowych oraz dostępnych technologii w obszarze
ochrony środowiska, metod ich wdrażania, a także możliwości pozyskiwania środków na
inwestycje proekologiczne;

•

przedstawienie przedsiębiorcom korzyści związanych z wdrożeniem SZŚ (System
Zarządzania Środowiskowego) lub innych zbliżonych programów (np. program czystej
produkcji) oraz zwiększenie wiedzy nt. procesu ich wdrażania.
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Enterprise Europe Network (EEN) - seminaria



„Efektywność energetyczna w budownictwie – nowe regulacje prawne i trendy.
Prezentacja programów i działań UE wspierających efektywność
energetyczną”. Seminarium zorganizowane 11 kwietnia 2008 r. przez PARP
jako członka i koordynatora europejskiej sieci Enterprise Europe Network.
Uczestniczyło w nim 50 osób.



„Obowiązki przedsiębiorców w świetle dyrektyw: w sprawie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego (WEEE) oraz w sprawie ograniczenia
stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektronicznym
„RoHS).



Ponadto w roku 2008 ośrodek EEN z Krakowa zorganizował 16 spotkań
brokerskich w zakresie ochrony środowiska.
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Enterprise Europe Network (EEN) – działalność wydawnicza



„EEN prowadzi również działalność wydawniczą służącą zwiększaniu MSP w
zakresie ochrony środowiska. W 2008 r. opublikowano następujące artykuły:
•

Fundusze strukturalne a ochrona środowiska/ Andrzej M. Świątek, Biuletyn Euro Info
listopad 2008;

•

Program PEMP. Możliwości współpracy dla przedsiębiorstw/ Tomasz Zieliński,
Biuletyn Euro Info ,wrzesień 2008;

•

Silniki energooszczędne. Dlaczego warto je kupować/ Jarosław Buczek, Biuletyn
Euro Info ,wrzesień 2008;

•

Zielone zamówienia publiczne. Ekologia a publiczne pieniądze/ Joanna Orłowska,
Biuletyn Euro Info wrzesień 2008 ;

•

Certyfikacja energetyczna budynków/ Dariusz Koc, Andrzej Węglarz; Biuletyn Euro
Info luty 2008 ;

•

Ochrona środowiska a MSP- możliwość uzyskania finansowania na szczeblu
krajowym/ Justyna Kulawik, Biuletyn Euro Info 2008.

Warszawa, 28 maja 2009 r.
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