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Projekt „Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej  
i regionalnej” jest realizowany w ramach konkursu dotacji 

organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju, współfinansowanego 
ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach 

Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 



 dla dziennikarzy 
lokalnych  
i regionalnych 
redakcji,  

 przedstawicieli 
środowiska 
telewizyjnych 
nadawców lokalnych  
i regionalnych  

 przedstawicieli 
lokalnych rozgłośni 
radiowych  

Zapraszamy  
na 4 z cyklu 5 webinariów 
 
listopad-grudzień 2016  
http://gazetylokalne.pl/ 
 

http://gazetylokalne.pl/


Webinaria to kontynuacja warsztatów 
tematycznych – utrwalamy i poszerzamy wiedzę  
przekazaną podczas warsztatów  
w 16 województwach, w ramach projektu: 
 

Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej 
i regionalnej 



Naszym ekspertem będzie 

Zenon Kosiński 

Trener Szkoły Trenerów 
Organizacji Pozarządowych 
(STOP), koordynator 
autorskich projektów 
dofinansowanych ze środków 
UE, m.in. PO KL, EFS. 

Prowadzi własną działalność 
edukacyjną-szkoleniową  
i doradczą, także w zakresie 
funduszy UE.  
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1 
Programy  
operacyjne  
na lata 2014-2020 
wspierające innowacje 



Wspieranie innowacyjności  
i konkurencyjności polskiej gospodarki 

 Inteligentny Rozwój  



 innowacyjność i działalność 
badawczo-rozwojowa 

 

 jakość i interdyscyplinarność 
badań naukowych i prac 
rozwojowych 

 

 komercjalizacja oraz 
umiędzynarodowienie badań 
naukowych i prac rozwojowych 

 Obszary wsparcia 



Tworzenia się pomysłu   

 

Prace badawczo-rozwojowe  

 

Przygotowanie prototypu 

 

Komercjalizacja B+R   

Wsparcie projektów  
od pomysłu do rynku  



 Wzmacnianie badań 
naukowych,  
rozwoju 
technologicznego  
i innowacji 

 

Cele Programu 



 Wzmacnianie 
konkurencyjności 
MŚP 

 

Cele Programu 



 Instrument wsparcia 
finansowego  

rozwoju 
gospodarczego  
i społecznego  

5 województw Polski 
Wschodniej 

Program Operacyjny  
Polska Wschodnia 



 Wsparcie MŚP w zakresie 
działalności innowacyjnej 

 Tworzenie warunków 
sprzyjających powstawaniu 
innowacyjnych MŚP  
w Polsce Wschodniej 

 Tworzenie nowych modeli 
biznesowych w celu 
umiędzynarodowienia 
działalności MŚP 

Wzrost konkurencyjności  
i innowacyjności Polski Wschodniej 



Program Operacyjny  
Wiedza Edukacja Rozwój 

PO WER - Oś IV  
   

Innowacje 
społeczne  

i współpraca 
ponadnarodowa 

 zwiększenie 
wykorzystania 
innowacji 
społecznych  

mikro-innowacje  
makro-innowacje 



Program Operacyjny  
Wiedza Edukacja Rozwój 

Odpowiednia 
koordynacja zakresu 

tematycznego 
projektów 

(powiązanie z 
„właścicielami 

problemu”) 

Zwiększenie 
wykorzystania 

rozwiązań 
innowacyjnych w 

odpowiednich 
politykach i praktyce 

Zwiększenie 
widoczności i rangi 

projektów 
innowacyjnych 
(koordynacja 

centralna) 



Regionalne Programy Operacyjne 

Zwiększenie 
konkurencyjności 
przedsiębiorstw 
 
Wzmocnienie 
regionalnych 
inteligentnych 
specjalizacji 



Regionalne Programy Operacyjne 

Łączna alokacja na 16 RPO 
to 31,3 mld Euro  
ze środków EFRR i EFS 
 
 
 
 
 
Szacowana wielkość środków 
na projekty innowacyjne  
to ok. 6 mld Euro z EFRR 
 



Gdzie szukać informacji 
 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl 
www.poir.gov.pl 

www.popw.gov.pl  
www.power.gov.pl  

 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.poir.gov.pl/
http://www.popw.gov.pl/
http://www.power.gov.pl/


ODPOWIEDZ NA CZACIE: 
 

CZEGO POTRZEBUJA POLSKIE FIRMY  
DO POZYSKIWANIA FUNDUSZY UE  

NA WDRAŻANIE INNOWACJI W SWEJ DZIAŁALNOŚCI? 



2 
Obszary Wdrażania 
Innowacji 



INNOWACJA PRODUKTOWA 

Nowy lub istotnie ulepszony 
wyrób lub usługa.  
 
Udoskonalenia techniczne. 
  
Przyjazność dla użytkownika.  



INNOWACJA PROCESOWA 
Zmiany w metodach 
wytwarzania. 
   

Nowe sposoby docierania  
z produktem do odbiorców.  
 

Dokonywanie zmian  
w urządzeniach lub  
w organizacji produkcji. 
   

Zwiększenie efektywności 
produkcji lub dostarczenia 
istniejących produktów.  



INNOWACJA MARKETINGOWA 

Nowa koncepcja lub strategia 
marketingowa.  
Promocja produktów, zmiana 
wyglądu, polityki cenowej.  
Twórcza modyfikacja wizerunku 
danego produktu  
lub pakowania. 
Opracowanie nowego znaku 
towarowego i jego 
zastosowanie.  



INNOWACJA ORGANIZACYJNA 

Nowa metoda organizacji.  
 
Nowa organizacja miejsca 
pracy. 
  
Nowe relacje ze 
środowiskiem zewnętrznym. 



ODPOWIEDZ NA CZACIE: 
 

CZY ZNASZ PRZYKŁAD POLSKIEGO INNOWACYJNEGO 
PRODUKCJI SFINANSOWANEGO Z FUNDUSZY UE? 



3 
Działania  
innowacyjne 



Wdrażanie wyników prac B+R 

Prace badawczo-rozwojowe  
Wprowadzenie produktu na rynek  
 



Wsparcie powiązań kooperacyjnych  

 Ponadregionalne 
powiązania kooperacyjne 

 Konsorcja MŚP 
 Produkty sieciowe 
 



Internacjonalizacja przedsiębiorstw  

 Przełamanie barier wejścia na rynki zagraniczne 
 Nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi partnerami 

zagranicznymi. 



Współpraca nauki i biznesu  

Konsorcja naukowe  
i naukowo-przemysłowe.  
 
Strategiczne  
programy badawcze. 
 
Prowadzenie  
prac badawczo-rozwojowych.  
  
 
 



Programy międzynarodowe  

Realizacja Międzynarodowych 
Agend Badawczych (MAB). 
 
Współpraca z renomowanymi 
ośrodkami naukowymi  
z innych państw.  
 
Krajowe Inteligentne ̨ 

Specjalizacje. 



Ochrona własności przemysłowej  

Uzyskanie prawa ochrony 
własności przemysłowej. 
 
Wsparcie przygotowania  
procesu komercjalizacji. 
 
Ochrona prawa  
własności przemysłowej. 



Tworzenie prototypów - testowanie  

Przygotowywanie 
prototypów  
doświadczalnych  
oraz instalacji 
pilotażowych.  



Komercjalizacja innowacji  

Wdrożenie wyników 
projektu. 
  
Udzielenie licencji. 
 
Sprzedaż wyników 
projektu. 



Innowacje społeczne 
 

Projekty grantowe – wybór operatorów  
(beneficjentów) w określonym temacie 

Grantobiorca – podmiot publiczny lub prywatny 
wybrany w drodze otwartego naboru  
(w tym osoby indywidualne i grupy 
nieformalne) 

Zadania operatora: 
1.Strategia wdrażania projektu grantowego  

(na etapie wniosku o dofinansowanie) 
2.Nabór grantobiorców 

3.Przekazywanie grantów na innowacje oraz 
wsparcie na każdym etapie inkubacji 

rozwiązania (w tym testowanie i ewaluacja) 
4.Upowszechnianie 

Projekty koncepcyjne (tzw. policy 
innovations) na skalę kraju lub regionu 
 

Beneficjenci – podmioty z potencjałem 
do oddziaływania na polityki i 
możliwością szerszego upowszechniania 
rozwiązania w kraju lub regionie 

Główne zadania beneficjenta: 
1. Testowanie  
2. Ewaluacja 

3. Włączenie do polityki i praktyki 
 
 
 
 
 

Mikro-innowacje Makro-innowacje 



4 
Przykłady  
innowacyjnych projektów 
zrealizowanych 
z Funduszy Europejskich 



Naczynia i opakowania 
jednorazowe i biodegradowalne 



Kwantowe nanostruktury 
półprzewodnikowe  
do zastosowań  
w biologii  
i medycynie 



ZAPRASZAMY 
DO 

WYPEŁNIENIA 
ANKIETY 



 

 

Dziękuję za uwagę 
 

Zenon Kosiński 

zenek.kosinski@gmail.com 



SESJA PYTAŃ 

I ODPOWIEDZI 



KOLEJNE 
WEBINARIUM: 

13 grudnia, godz. 13:00   

Jak prezentować informacje 
o Funduszach Europejskich? 
Przykładowe narzędzia do 

tworzenia infografik 

JACEK GAŁĄZKA 

link do rejestracji: 
https://frsi.clickmeeting.pl/webinarium-5-fe-

na-jedynce-prasy-lokalnej/register 

https://frsi.clickmeeting.pl/webinarium-5-fe-na-jedynce-prasy-lokalnej/register
https://frsi.clickmeeting.pl/webinarium-5-fe-na-jedynce-prasy-lokalnej/register
https://frsi.clickmeeting.pl/webinarium-5-fe-na-jedynce-prasy-lokalnej/register
https://frsi.clickmeeting.pl/webinarium-5-fe-na-jedynce-prasy-lokalnej/register
https://frsi.clickmeeting.pl/webinarium-5-fe-na-jedynce-prasy-lokalnej/register
https://frsi.clickmeeting.pl/webinarium-5-fe-na-jedynce-prasy-lokalnej/register
https://frsi.clickmeeting.pl/webinarium-5-fe-na-jedynce-prasy-lokalnej/register
https://frsi.clickmeeting.pl/webinarium-5-fe-na-jedynce-prasy-lokalnej/register
https://frsi.clickmeeting.pl/webinarium-5-fe-na-jedynce-prasy-lokalnej/register
https://frsi.clickmeeting.pl/webinarium-5-fe-na-jedynce-prasy-lokalnej/register
https://frsi.clickmeeting.pl/webinarium-5-fe-na-jedynce-prasy-lokalnej/register
https://frsi.clickmeeting.pl/webinarium-5-fe-na-jedynce-prasy-lokalnej/register
https://frsi.clickmeeting.pl/webinarium-5-fe-na-jedynce-prasy-lokalnej/register


Projekt „Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej  
i regionalnej” jest realizowany w ramach konkursu dotacji 

organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju, współfinansowanego 
ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach 

Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 


