Instrumenty wsparcia MSP
w zakresie tworzenia i rozwoju
gospodarki elektronicznej
Radosław Runowski
Dyrektor Zespołu Własności Przemysłowej
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Wybrane instrumenty wsparcia:
 Działanie 8.1
Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki
elektronicznej.
 Działanie 8.2
Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.
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Działanie 8.1/8.2 PO IG
Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia ….. 2008 r.
w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, 2007-2013, na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki
elektronicznej.

4

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

6 czerwca 2008

2

Działanie 8.1/8.2 PO IG
Procedura aplikacyjna
Wniosek składany w wersji papierowej + elektronicznej i załączniki do
właściwej z punktu widzenia lokalizacji projektu RIF,
Ocena formalna i merytoryczna przeprowadzana w RIF,
Ocena przeprowadzana metodą zero-jedynkową,
Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania przesyłana do IW do
weryfikacji,
Weryfikacja listy przez IW, akceptacja przez IP i zatwierdzenie przez IZ







Nabór wniosków – tryb konkursowy, nabór ciągły.
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Działanie 8.1/8.2 PO IG
Kryteria formalne (1)

Wnioskodawca:
 Jest mikro-, małym i średnim (dot. Działania 8.2) przedsiębiorcą,
 Ma siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej miejsce zamieszkania na
terytorium RP i prowadzi działalność gospodarczą nie dłużej niż 1 rok
od daty rejestracji (dot. Działania 8.1),
 Nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.
Wniosek:
 Złożony we właściwej instytucji,
 Złożony na właściwym formularzu,
 Kompletny (w tym załączniki),
 Prawidłowo wypełniony i podpisany,
 Złożony w terminie.
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Działanie 8.1/8.2 PO IG
Kryteria formalne (2)
Projekt:
Projekt jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Realizacja przedsięwzięcia mieści się w ramach czasowych działania PO IG,
Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania
projektów obowiązujących dla działania,
Projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi,
Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych
z możliwości uzyskania wsparcia w ramach danego działania PO IG.
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Działanie 8.1/8.2 PO IG
Kryteria formalne specyficzne
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Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie
na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu PARP,
Okres realizacji projektu nie jest dłuższy niż 24 miesiące,
Wnioskowany udział wsparcia nie przekracza maksymalnej intensywności
określonej (dot. Działania 8.1),
Wnioskodawca współpracuje z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorcami
na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych (dot. Działania 8.2),
Wnioskowana intensywność pomocy publicznej jest zgodna z mapą
pomocy regionalnej (dot. Działania 8.2).

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
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Działanie 8.1/8.2 PO IG
Kryteria merytoryczne (1)
Przedmiot projektu zgodny z celami PO IG oraz działania 8.1/8.2 PO IG,
Wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum
5 lat, a w przypadku MSP – 3 lata od zakończenia projektu,
Planowane wydatki są kwalifikowane w ramach działania, uzasadnione,
racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu,
Środki będą wykorzystane w sposób efektywny (relacja nakład/rezultat),
Projekt wykonalny technicznie, szczegółowy harmonogram realizacji
projektu jest czytelny, szczegółowy i realny do wykonania,
Wskaźniki produktu i rezultatu są: obiektywnie weryfikowalne,
odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne dla danego rodzaju
projektu,
Projekt ma co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne UE
wymienione w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.









9

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

6 czerwca 2008

Działanie 8.1/8.2 PO IG
Kryteria oceny merytorycznej (2)
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Projekt jest zgodny ze zdefiniowanymi potrzebami zidentyfikowanej grupy
odbiorców (dot. Działania 8.1),
Projekt polega na stworzeniu i świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz
ewentualnym wytworzeniu produktów cyfrowych niezbędnych do
świadczenia tych usług (dot. Działania 8.1),
Przedstawiono koncepcję promocji usługi cyfrowej wśród potencjalnych
odbiorców (dot. Działania 8.1),
Projekt jest zgodny ze zdefiniowanymi potrzebami wnioskodawcy oraz
współpracujących przedsiębiorstw (dot. Działania 8.2),
Projekt zwiększa efektywność procesów stosowanych przez wnioskodawcę
we współpracy z parterami biznesowymi (dot. Działania 8.2),
W projekcie stosowane są innowacyjne rozwiązania informatyczne (dot.
Działania 8.2).
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
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Działanie 8.1/8.2 PO IG
Rozpoczęcie realizacji projektu
Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia dofinansowaniem w ramach:
•Działania 8.1 – są wydatki poniesione przez przedsiębiorcę po dniu
złożenia wniosku o dofinansowanie;
•Działania 8.2 – są wydatki poniesione przed rozpoczęciem realizacji
projektu po uzyskaniu potwierdzenia ze strony RIF, że projekt,
z zastrzeżeniem szczegółowej weryfikacji wniosku o dofinansowanie,
kwalifikuje się do wsparcia.
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Działanie 8.1/8.2 PO IG
Budżet
Działanie 8.1 ponad 390 mln EUR (łącznie z projektami systemowymi).
Działanie 8.2 ponad 460 mln EUR.
Instytucje zaangażowane we wdrażanie Działania:
Instytucja Wdrażająca – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i
Administracji.
Instytucja Zarządzająca – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Regionalne Instytucje Finansujące (RIF).
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Działanie 8.1 PO IG
Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie
gospodarki elektronicznej
Cel działania:


Stymulowanie rozwoju rynku e-usług poprzez wsparcie mikro i małych
przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców
prowadzących działalność nie dłużej niż 1 rok od dnia rejestracji.



Działanie przyczyni się do zwiększenia polskich zasobów usług i produktów
cyfrowych, wpłynie na wykształcenia szerokiej grupy specjalistów łączących
wiedzę merytoryczną z różnych dziedzin z doświadczeniem w gospodarce
elektronicznej oraz wpłynie stymulująco na podaż usług i produktów
cyfrowych.

13

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

6 czerwca 2008

Działanie 8.1 PO IG
Pomoc publiczna
Pomoc udzielana przedsiębiorcom w ramach Działania 8.1 stanowi pomoc
de minimis i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE)
nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88
Traktatu WE do pomocy de minimis.
Wartość pomocy de minimis w okresie bieżącego roku i dwóch poprzednich
lat kalendarzowych nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość:
• 200 tys. EUR
• 100 tys. EUR (działalność w sektorze transportu)
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Działanie 8.1 PO IG
Wykluczone działalności
 sektor rybołówstwa i akwakultury,
 związane z produkcją pierwotną produktów rolnych,
 związane z przetwarzaniem i wprowadzeniem do obrotu produktów
rolnych,
 w sektorze górnictwa węgla.
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Działanie 8.1 PO IG
Rodzaje projektów, które mogą być przedmiotem dofinansowania:


Polegające na świadczeniu usług drogą elektroniczną (e-usług, usług
cyfrowych) i ewentualnym wytworzeniu produktów cyfrowych,
niezbędnych do świadczenia tych usług, których realizacja będzie
dofinansowywana przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące,



Przewidziano możliwość zakupu przez
doradczych, informatycznych i technicznych,



Dofinansowanie może także obejmować wydatki związane z wytworzeniem
produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia zaplanowanej usługi
cyfrowej.

16
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Działanie 8.1 PO IG
Usługi elektroniczne (e-usługi, usługi cyfrowe) – należy przez to
rozumieć usługi świadczone w sposób częściowo lub całkowicie
zautomatyzowany przez technologię informacyjną, za pomocą systemów
teleinformatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, na
indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron w tej
samej lokalizacji i wymagające niewielkiego udziału człowieka po stronie
usługodawcy.
Produkt cyfrowy – należy przez to rozumieć plik zawierający informację
zapisaną w postaci cyfrowej, będącą przedmiotem działalności
gospodarczej lub publicznej. Cztery główne typy produktów cyfrowych
to: dokumenty, pieniądze (instrumenty finansowe), oprogramowanie
i utwory autorskie (np. tekstowe, głosowe, wizyjne czy multimedialne).
17
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Działanie 8.1 PO IG
Kategorie wydatków kwalifikowanych:
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Zakup usług informatycznych, technicznych, doradczych
Wydatki w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (w tym
wydatki operacyjne, osobowe),
Zakup
szkoleń
specjalistycznych
związanych
bezpośrednio
z uruchomieniem i obsługą usługi cyfrowej (do 10% całkowitych wydatków
kwalifikowanych),
Zakupy inwestycyjne: środki trwałe (sprzęt elektroniczny ściśle związany
z realizacją projektu), wartości niematerialne i prawne (m.in.
oprogramowanie i niezbędne licencje),
Wydatki związane z promocją wdrożonych rozwiązań,
Zakup analiz przygotowawczych, usług doradczych, księgowych,
prawnych, translacyjnych i innych usług eksperckich,
Zakup usług pomocniczych: transportowych, telekomunikacyjnych
i pocztowych.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
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Działanie 8.1 PO IG
Minimalna i maksymalna wartość wsparcia
Wartość wydatków kwalifikowanych projektu zgłaszanego do
dofinansowania nie może być niższa niż 20 tyś PLN
i nie może jednocześnie przekroczyć 1 mln PLN.
Intensywność wsparcia nie może przekroczyć
85% wydatków kwalifikowanych (pomoc de minimis).

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
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Działanie 8.2 PO IG
Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Cel działania:
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Stymulowanie
tworzenia
wspólnych
przedsięwzięć
biznesowych
prowadzonych w formie elektronicznej,
Stworzenie mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom szansy na udział
w rynkach o zasięgu ponadregionalnym przy jednoczesnym zmniejszeniu
kosztów produkcji i dystrybucji,
Wdrażanie
ICT
(technologii
informacyjno-komunikacyjnych)
w przedsiębiorstwach i tworzenie usług elektronicznych dla przedsiębiorstw
oraz między przedsiębiorstwami (B2B) jest w coraz większym stopniu
stosowane zarówno na europejskim, jak i globalnym rynku. Szerokie
wprowadzenie wśród polskich przedsiębiorstw jest niezbędne dla
efektywnej współpracy z europejskimi partnerami.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
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Działanie 8.2 PO IG
Pomoc publiczna
Udzielona zgodnie z:
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Promocja – rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006;
Inwestycje – rozporządzenie Komisji (WE) nr 1628/2006;
Doradztwo – rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2001;
Szkolenia – rozporządzenie Komisji (WE) nr 68/2001.
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Działanie 8.2 PO IG
Rodzaje projektów, które mogą być przedmiotem dofinansowania:


Przedsięwzięcia
o
charakterze
zarówno
technicznym
(informatycznym), jak i organizacyjnym, które prowadzą do realizacji
procesów biznesowych w formie elektronicznej, obejmujących trzy lub
więcej przedsiębiorstw,



Obejmujące integrację systemów informatycznych przedsiębiorstw
lub wdrażanie nowych systemów mających na celu umożliwienie
automatyzacji wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi
współpracujących przedsiębiorstw.

22
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Działanie 8.2 PO IG
B2B (ang. Business to Business) – należy przez to rozumieć relację
usługową oraz klasę systemów teleinformatycznych przeznaczonych do
automatycznej komunikacji handlowej (wymiany danych) oraz koordynacji
działań pomiędzy przedsiębiorstwami, stanowiące niezbędne ogniwo procesów
biznesowych tych przedsiębiorstw, dotyczące różnego rodzaju współpracy
pomiędzy tymi przedsiębiorstwami, w tym również w modelu wirtualnego
przedsiębiorstwa, z zastosowaniem e-usług.
Funkcje B2B obejmują między innymi: prognozowanie, planowanie,
zaopatrzenie, produkcję, magazynowanie, realizację umów i kontraktów,
sprzedaż, serwis, doradztwo oraz wymianę doświadczeń uczestników rynku.
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Działanie 8.2 PO IG
Wykluczone działalności
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związane z produkcją pierwotną, przetwarzaniem oraz wprowadzaniem do
obrotu produktów rolnych,
związane z wytwarzaniem i obrotem produktami mającymi imitować lub
zastępować mleko i przetwory mleczne,
rybołówstwa i akwakultury,
sektor hutnictwa żelaza i stali oraz włókien syntetycznych,
sektor górnictwa węgla,
sektor budownictwa okrętowego,
związane z produkcją, przetwarzaniem oraz wprowadzeniem do obrotu
produktów rolnych,
związane z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich UE,
uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji towarowej w
stosunku do towarów sprowadzonych z zagranicy.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
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Działanie 8.2 PO IG
Kategorie wydatków kwalifikowanych:
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Zakupy
inwestycyjne:
środki
trwałe,
wartości
niematerialne
i prawne (w szczególności: sprzęt komputerowy, oprogramowanie
niezbędne do wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu typu
„przedsiębiorstwo-przedsiębiorstwo”),
Zakup szkoleń specjalistycznych dla osób zaangażowanych w realizację
projektu i niezbędnych do wdrożenia rozwiązania (do 10% całkowitych
wydatków kwalifikowanych),
Zakup analiz przygotowawczych, usług doradczych, informatycznych,
technicznych, wdrożeniowych, prawnych i innych usług eksperckich
związanych bezpośrednio z projektem,
Wydatki związane z promocją wdrożonych rozwiązań.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
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Działanie 8.2 PO IG
Minimalna i maksymalna wartość wsparcia
Kwota wsparcia na projekt w zakresie wspierania wdrażania
elektronicznego biznesu typu B2B nie może być niższa niż 20 000 PLN
i jednocześnie nie może przekraczać 2 000 000 PLN.
Intensywność wsparcia jest zróżnicowana w zależności od statusu
przedsiębiorcy, lokalizacji projektu i kategorii wydatków
kwalifikowanych:
Inwestycji – zgodnie z mapą pomocy regionalnej,
Doradztwo – nie może przekroczyć 50 % wydatków kwalifikowanych,
Szkolenia – do 45 % wydatków kwalifikowanych,
Promocja – do 85 % wydatków kwalifikowanych poniesionych w tym zakresie.
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Działanie 8.2 PO IG
Mapa pomocy regionalnej
Województwo

Maksymalna dopuszczalna
intensywność wsparcia

Mikro i małe

Średnie

lubelskie

70%

60%

podkarpackie

70%

60%

warmińsko-mazurskie

70%

60%

podlaskie

70%

60%

świętokrzyskie

70%

60%

opolskie

70%

60%

małopolskie

70%

60%

lubuskie

70%

60%

łódzkie

70%

60%

kujawsko-pomorskie

70%

60%
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Działanie 8.2 PO IG
Mapa pomocy publicznej cd
Województwo

Maksymalna dopuszczalna
intensywność wsparcia

Mikro i małe

Średnie

pomorskie

60%

50%

zachodniopomorskie

60%

50%

dolnośląskie

60%

50%

wielkopolskie

60%

50%

śląskie

60%

50%

mazowieckie (w okresie od 1 stycznia
2007 r. - 31 grudnia 2010 r.) z wyłączeniem
miasta stołecznego Warszawy

60%

50%

miasto stołeczne Warszawa

50%

40%

województwo mazowieckie (w okresie od
dnia 1 stycznia 2011 do 21 grudnia 2013 r.)

50%

40%
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Dziękuję za uwagę
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
INFOLINIA: 0 801 33 22 02
INFOLINIA: 0 801 406 416
tel. (0 22) 432 89 91-93
http://www.parp.gov.pl e-mail:info@parp.gov.pl
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Wsparcie gospodarki elektronicznej
Program Operacyjny Innowacyjna
Gospodarka 2007-2013
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Informatyzacji
Wydział Funduszy Strukturalnych
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

6 maja 2008 6 czerwca
2008

1

Plan Prezentacji
•

Ogólne informacje dotyczące Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka

•

7 oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej
administracji

•

8 oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie
innowacyjności gospodarki
– Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie elektronicznej
gospodarki
– Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
– Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion
– Działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”

•

Gdzie szukać informacji ?
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

6 maja 2008 6 czerwca
2008

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
9 osi priorytetowych
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Infrastruktura sfery B+R
Kapitał dla innowacji
Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Dyfuzja innowacji
Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji
Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Pomoc techniczna

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
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Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Instytucje zaangażowane we wdrażanie:
Instytucja Zarządzająca - minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, który
wykonuje swoje funkcje przy pomocy Departamentu Zarządzania
Programami Konkurencyjności i Innowacyjności w Ministerstwie Rozwoju
Regionalnego.
Instytucja Zarządzająca przekazała realizację części swoich zadań
Instytucjom Pośredniczącym:
Priorytety I-II – minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego
Priorytety III-VI – minister właściwy ds. gospodarki
Priorytet VII- VIII – minister właściwy ds. informatyzacji
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

6 maja 2008 6 czerwca
2008

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Instytucje zaangażowane we wdrażanie:
Instytucja Wdrażająca w zakresie 7 osi priorytetowej – Władza Wdrażająca
Programy Europejskie
Instytucja Wdrażająca w zakresie działań 8.1 oraz 8.2
- Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Instytucja Wdrażająca w zakresie działań 8.3 oraz 8.4
- Władza Wdrażająca Programy Europejskie.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
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7 oś priorytetowa PO Innowacyjna Gospodarka
„Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji”
Celem osi priorytetowej 7 jest poprawa warunków prowadzenia działalności
gospodarczej poprzez zwiększenie dostępności zasobów informacyjnych
administracji publicznej oraz usług publicznych w formie cyfrowej dla
obywateli i przedsiębiorców.
Budżet:
Ogółem 788 235 294 euro
Środki EFRR 670 000 000 euro

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
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7 oś priorytetowa PO Innowacyjna Gospodarka
Beneficjenci:
•

jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe;

•

instytucje prowadzące państwowe ewidencje i rejestry na podstawie ustaw;

•

konsorcja jednostek administracji publicznej z przedsiębiorstwami,
organizacjami pozarządowymi, organami samorządu zawodowego lub
jednostkami badawczo – rozwojowymi.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
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7 oś priorytetowa PO Innowacyjna Gospodarka
System wdrażania
W ramach 7 osi priorytetowej będą realizowane projekty znajdujące się
na liście projektów kluczowych opublikowanej w obwieszczeniu
Ministra Rozwoju Regionalnego.

Aktualnie lista zawiera 15 projektów, zgodnie z Wytycznymi Ministra
Rozwoju Regionalnego będzie weryfikowana co pół roku.
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8 oś priorytetowa PO Innowacyjna Gospodarka
„Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”
Celem 8 osi priorytetowej PO IG jest stymulowanie rozwoju gospodarki
elektronicznej poprzez wspieranie tworzenia nowych, innowacyjnych
eUsług, innowacyjnych rozwiązań elektronicznego biznesu oraz
zmniejszanie technologicznych, ekonomicznych i mentalnych barier
wykorzystywania eUsług w społeczeństwie.
Budżet:
Środki EFRR 1 203 485 200 euro
Ogółem 1 415 864 941 euro

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
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8 oś priorytetowa PO Innowacyjna Gospodarka

Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie elektronicznej
gospodarki
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion
Działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
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Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie
elektronicznej gospodarki
Celem działania jest stymulowanie rozwoju rynku e-usług poprzez wsparcie
mikro i małych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą.
Pozwoli to:

• zwiększyć polskie zasoby usług i produktów cyfrowych;
• wykształcić szeroką grupę specjalistów łączących wiedzę merytoryczną
z różnych dziedzin z doświadczeniem w gospodarce elektronicznej;
• stymulować podaż usług i produktów cyfrowych.

Budżet:
Środki EFRR 332 040 000 euro
Ogółem 390 635 294 euro

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
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Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie
elektronicznej gospodarki
Definicja usługi cyfrowej
Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną świadczenie usług drogą elektroniczną oznacza wykonanie
usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą
systemów informatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez
jednoczesnej obecności stron, przy czym dane są transmitowane za
pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych.
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Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie
elektronicznej gospodarki

Wsparcie w formie dotacji na realizację indywidualnych projektów mikro- oraz
małych przedsiębiorców (dofinansowanie przez okres 2 lat realizacji projektu
mającego na celu świadczenie usług drogą elektroniczną i ewentualne
wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych
usług);

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
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Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie
elektronicznej gospodarki

Beneficjenci
Przedsiębiorcy z grupy mikro- i małych, posiadający siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku osoby fizycznej – miejsce
zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzący działalność
gospodarczą nie dłużej niż rok od dnia rejestracji.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
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Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Celem działania jest stymulowanie tworzenia wspólnych przedsięwzięć
biznesowych prowadzonych w formie elektronicznej. Szczególnie istotne
jest stymulowanie tej formy współpracy z partnerami biznesowymi wśród
mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, którym stwarza ona szansę udziału
w rynkach o zasięgu ponadregionalnym, jednocześnie znacząco
zmniejszając koszty produkcji i dystrybucji.
Budżet:
Środki EFRR 391 695 200 euro
Ogółem 460 817 882 euro
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Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Beneficjenci:
• Mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy:
–
współpracujący na zasadzie zawartych umów z co najmniej
dwiema innymi firmami,
–
planujący współpracę biznesową w oparciu o rozwiązania
elektroniczne poprzez wdrażanie i integrację nowych systemów
informatycznych (lub dotychczasowych systemów
informatycznych) i automatyzację procesów biznesowych –
z wyłączeniem klastrów innowacyjnych.
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Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Typy projektów:
• Przedmiotem wsparcia będą przedsięwzięcia o charakterze zarówno
technicznym (informatycznym), jak i organizacyjnym, które prowadzą do
realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej, obejmujących trzy
lub więcej przedsiębiorstw.
• Typowy projekt obejmuje integrację systemów informatycznych
przedsiębiorstw w celu umożliwienia automatyzacji wymiany informacji
pomiędzy systemami informatycznymi niezależnych, choć
współpracujących, przedsiębiorstw.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

6 maja 2008 6 czerwca
2008

9

Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion
Celem działania jest zapewnienie dostępu do Internetu dla osób
zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej
lub niepełnosprawności.
Wsparcie będzie miało charakter dotacji przekazanej JST lub konsorcjom JST
i organizacji pozarządowych, które będą odpowiedzialne za kompleksową
realizację zadań związanych z udzieleniem wsparcia uprawnionym
użytkownikom końcowym.
Budżet:
Środki EFRR 309 750 000 euro
Ogółem 364 411 765 euro
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Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

Beneficjenci:
• jednostki samorządu terytorialnego,
• konsorcja jednostek samorządu terytorialnego,
• konsorcja jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami
pozarządowymi.
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Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

Grupa docelowa:
• gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do
otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,
• gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do
otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,
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Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

Grupa docelowa (2):
• dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej
i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych,
typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub
ośrodkami pomocy społecznej,
• osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.
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Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion
Komponenty projektu:
– dotacja całkowicie lub częściowo pokrywająca koszty dostępu do Internetu
– pokrycie kosztów dostarczenia, instalacji oraz
serwisowania sprzętu komputerowego i/lub niezbędnego oprogramowania
– zakup usługi przeprowadzenia szkoleń z zakresu obsługi komputera oraz
korzystania z Internetu dla użytkowników końcowych projektu,
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Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion
Komponenty projektu (2):
– dofinansowanie kosztów operacyjnych oraz kosztów zatrudnienia
i szkolenia pracowników JST i/lub organizacji pozarządowej
zaangażowanych w projekt
– dofinansowanie promocji projektu na obszarze objętym projektem

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
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Działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”
Działanie ma na celu stworzenie możliwości bezpośredniego dostarczania
usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu na etapie tzw. ostatniej
mili dla grupy docelowej (dostarczanie Internetu bezpośrednio do użytkownika)
poprzez wsparcie mikro- małych i średnich przedsiębiorców zamierzających
dostarczać tę usługę na obszarach, na których inicjowanie tej działalności na
zasadach rynkowych jest nieopłacalne finansowo.
Budżet:
Środki EFRR 170 000 000 euro
Ogółem 200 000 000 euro
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Działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”

Beneficjenci

• Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy
• Organizacje pozarządowe non-profit

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
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Działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”

Typy projektów
• W ramach działania przewiduje się projekty polegające na dofinansowaniu
budowy dedykowanej infrastruktury teleinformatycznej stworzonej pomiędzy
najbliższym lub najbardziej efektywnym punktem dystrybucji Internetu a
beneficjentem (-ami) ostatecznym (-i);

• Na obszarze gminy może być realizowany więcej niż 1 projekt tego typu.
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Działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”

Grupa docelowa
Społeczność lokalna, w tym min. 50% udział przedstawicieli następujących
grup: dzieci młodzież uczące się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej
i społecznej, osoby bezrobotne oraz osoby niepełnosprawne, beneficjenci
działania 8.1.
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Gdzie szukać informacji ?
Instytucja Zarządzająca
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Zarządzania Programami
Konkurencyjności i Innowacyjnegości
www.mrr.gov.pl
www.funduszestrukturalne.gov.pl
www.poig.gov.pl
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Gdzie szukać informacji ?
Instytucja Pośrednicząca
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Informatyzacji:
tel. (0-22) 52-92-364
fax. (0-22) 52-92-392
www.mswia.gov.pl
poig@mswia.gov.pl
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Gdzie szukać informacji ?
Instytucja Wdrażająca – działania 8.1 i 8.2
Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości
Infolinia 0 801 33 22 02
www.parp.gov.pl
biuro@parp.gov.pl
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Gdzie szukać informacji ?
Instytucja Wdrażająca – działania 8.3 i 8.4
Władza Wdrażająca Programy Europejskie
Zespół do Spraw Informatyzacji
fax. (0-22) 461-93-42
www.wwpe.gov.pl
poig@wwpe.gov.pl
Kierownik Zespołu
Katarzyna Kowalska
tel. (0-22) 461 89 85
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
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Wsparcie gospodarki elektronicznej
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Dziękuję za uwagę
Elżbieta Kroszczyńska
poig@mswia.gov.pl
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Program Operacyjny
Innowacyjna Gospodarka w
Kontekście polityki
Proinnowacyjnej Samorządu
Województwa Lubelskiego

Mariusz Majkutewicz Dyrektor Departamentu Gospodarki i Innowacji
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

1

Polityka proinnowacyjna
Samorządu Województwa

2

1

RSI i WPRSI
dokumenty strategiczne

3

Rolą dokumentów jest
Wskazanie kierunków
Rozwoju dla regionu i
wszelkich instytucji

4

2

RSI i WPRSI wdrażane są głównie
Poprzez realizację Regionalnego
Programu Operacyjnego
Polityka innowacyjna jest elementem całości
Regionalnego Programu Operacyjnego - także na
poziomie kryteriów wyboru projektów oraz preferencji dla
beneficjentów nastawionych na realizację projektów
innowacyjnych

5

Cele programów: (RSI)
`

Innowacyjna Lubelszczyzna - przeobrażenie pomysłów w działanie
◦ Wzrost przedsiębiorczości
◦ Poprawa efektywności rolnictwa klasycznego
◦ Rozwój sektor produktów ekologicznych
◦ Wzrost konkurencyjności oferty naukowo dydaktycznej

6

3

Cele programów: (WPRSI)
`

`

Transformacja społeczeństwa Lubelszczyzny w społeczeństwo
informacyjne
Wywołanie rynku teleinformatycznego na poziomie lokalnym:
◦ Infrastruktura teleinformatyczna
◦ Systemy usług
◦ Edukacja

7

Społeczeństwo informacyjne w
Kontekście środków pomocowych
`

`

`

Infrastruktura
◦ Budowa sieci szerokopasmowych w ramach PO RPW
◦ Projekty infrastrukturalne z RPO - wsparcie procesu rozwoju sieci
lokalnych
◦ Infrastruktura ostatniej mili – sieci operatorskie w ramach PO IG - dla
przedsiębiorstw. Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja obszarów
podlegających interwencji
Systemy usług
◦ System Informacji Przestrzennej Lubelszczyzny
◦ Rozwój usług telemedycznych
Edukacja
◦ Przyporządkowanie zadań edukacyjnych do zadań infrastrukturalnych i
budowy systemów Usług
8

4

Innowacyjne projekty kluczowe
Województwa Lubelskiego
`

`

Budowa sieci szerokopasmowej w ramach PO RPW
System Informacji Przestrzennej Lubelszczyzny
w ramach RPO WL

9

Projekty systemowe realizowane przez
Departament Gospodarki i Innowacji w
ramach PO KL
`

Wsparcie Regionalnego Systemu Innowacji
◦ Transfer wiedzy z uczelni do przedsiębiorstw omija formalne struktury
instytucjonalne.
◦ Celem projektu jest stworzenie funkcjonalnej sieci współpracy
pomiędzy środowiskiem nauki i biznesu (zakłada wsparcie dla
naukowców realizujących zadania wskazane przez przedsiębiorstwa)
◦ Jego realizacja przyczyni się do wzrostu aktywności środowisk
naukowych nastawionych na innowacje (powstaną nowe więzi i
struktury społeczne, które spowodują zwiększenie transferu
technologii)
◦ Transfer wiedzy o charakterze prakseologicznym do uczelni wpłynie
na zmianę kierunków i metod kształcenia na potrzeby
przedsiębiorstw
10
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Projekty systemowe realizowane przez
Departament Gospodarki i Innowacji w
Ramach PO KL
`

Stypendia naukowe dla doktorantów
◦ Celem projektu jest wsparcie procesów innowacyjnych w regionalnej
gospodarce poprzez system wsparcia stypendiami doktorantów
kształcących się na kierunkach uznanych za przyczyniające się do
wzmocnienia konkurencyjności i rozwoju gospodarczego
Lubelszczyzny
◦ Realizacja projektu przyczyni się promocji badań prac naukowych w
dziedzinach i tematach ważnych z punktu widzenia rozwoju regionu
◦ Przyczyni się do podniesienia konkurencyjności sektora MŚP w
regionie, a w konsekwencji wywoła pozytywne skutki
makroekonomiczne
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Projekty systemowe realizowane przez
Departament Gospodarki i Innowacji w
Ramach PO KL
`

Moduł Portalu Gospodarczego dotyczący zagadnień innowacji i
transferu technologii w regionie
◦ Celem projektu jest wsparcie systemu komunikowania się i wymiany
informacji oraz budowa sieci współpracy gospodarczej w regionie
poprzez wykorzystanie i dalszy rozwój funkcjonalny Regionalnego
Portalu Gospodarczego
◦ Realizacja projektu przyczyni się wzrostu procesów innowacyjnych w
przedsiębiorstwach sektora MŚP wdrążających nowoczesne
technologie produkcji, zarządzania i marketingu
◦ Przyczyni się do trwałej wymiany wiedzy oraz wzmocnienia popytu na
innowacje
◦ Wzmocni konkurencyjność sektora MŚP w regionie
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Co można sfinansować w ramach
PO IG?
JAKIE PROJEKTY DLA LUBELSZCZYZNY?
`
`

`

Jak najwięcej środków dla innowacyjnych projektów komercyjnych
Konieczność zbudowania systemu pomocy dla potencjalnych beneficjentów
◦ Wynik doświadczeń z wcześniejszego okresu programowania
◦ Bardzo niewiele instytucji i przedsiębiorstw skorzystało o programów
ogólnopolskich
◦ Jest to objaw słabości instytucjonalnej regionu, jego peryferyjności
i hermetyczności
Problem do rozwiązania
◦ Większa liczba przedsiębiorstw z Lubelszczyzny powinna aplikować do
PO IG. Jak to zrobić?
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Wyzwania dla regionu, których
możliwym źródłem finansowania
jest PO IG
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Oś priorytetowa 1.- Badania i rozwój
nowoczesnych technologii
`

Dostosowanie ofert naukowych, badawczych i
dydaktycznych do potrzeb lokalnej gospodarki i jej
specyfiki, przy wykorzystaniu potencjału zaplecza
uniwersyteckiego Lublina
◦
◦
◦
◦

Rolnictwo
Turystyka
Logistyka
Wysokie technologie
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Oś priorytetowa 2. Infrastruktura
sfery B+R
`

`

Priorytetowy obszar dla wspólnych działań
samorządu miasta i środowisk naukowych
Niezbędna jest koordynacja współpracy między
uczelniami. Konieczna jest dalsza realizacji idei
Lublin - Miasto Wiedzy
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Oś priorytetowa 3. Kapitał dla
innowacji
`

Niezbędne są rozwiązania instytucjonalne,
wspierające rozwój przedsiębiorstw akademickich
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Oś priorytetowa 4. Inwestycje w
innowacyjne przedsięwzięcia
`

`

Niezbędna jest większa aktywność
przedsiębiorstw.
Projekty generujące dużo miejsc pracy

Departament Gospodarki i Innowacji deklaruje pomoc
doradczą potencjalnym beneficjentom.
Kontakt: ul. Graniczna 4, 20-010 Lublin,
tel. 081 537 16 51
e-mail: dpi@lubelskie.pl
fax. 081 537 16 37
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Oś priorytetowa 5. Dyfuzja Innowacji
`

Potrzebne nowe innowacyjne usługi dla firm
lokalnym pozwalające na ułatwienie dostępu do
globalnego rynku
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Oś priorytetowa 6. Polska
gospodarka na rynku
międzynarodowym
`

`

Lubelszczyzna charakteryzuje się
niezadowalającym poziomem eksportu
przedsiębiorstw na tle innych regionów
Trzeba to zmienić, poprzez indywidualne wsparcie
oraz rozwiązania instytucjonalne
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Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo
informacyjne – budowa
elektronicznej administracji
`

`

Niezbędna jest standaryzacja tego typu usług.
Należy mieć nadzieję, że realizacja tego priorytetu
stanie się standaryzacyjnym punktem odniesienia
dla budowy systemów lokalnych.
Wyznawanie ogólnopolski system autoryzacji np.
oparty o bazę PESEL
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Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo
informacyjne – zwiększenie
innowacyjności gospodarki
`

Dotacje dla operatorów teleinformatycznych tzw.
Ostatnia mila. Problem z Internetem socjalnym
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` Dziękuję

za uwagę
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