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1. Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw
COSME 2014-2020
Program COSME stanowi kontynuację Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji
(Competitiveness and Innovation Framework Programme – CIP) na lata 2007-2013. Program CIP
stworzono przede wszystkim w celu promowania konkurencyjności europejskich małych i średnich
przedsiębiorstw, przez wsparcie działalności innowacyjnej (w tym innowacji ekologicznych),
zapewnienie lepszego dostępu do środków finansowych oraz świadczenie na poziomie regionalnym
usług wsparcia dla biznesu. W latach 2014-2020 wsparcie konkurencyjności oraz małych i średnich
przedsiębiorstw będzie dostępne w programie COSME, natomiast wsparcie działalności innowacyjnej
prowadzone będzie w ramach programu Horyzont 2020, wzajemnie uzupełniającego się
z programem COSME.
Główne cele programu to:
• wzmocnienie konkurencyjności i trwałości unijnych przedsiębiorstw, szczególnie małych
i średnich,
• krzewienie kultury przedsiębiorczości, wspieranie tworzenia miejsc pracy oraz wzrostu MŚP.
W ramach programu COSME realizowane są cztery kierunki działań:
1. Poprawa dostępu do rynków;
2. Poprawa dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do finansowania;
3. Poprawa warunków dla tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw;
4. Promocja przedsiębiorczości i kultury przedsiębiorczości.
Poprawa dostępu do rynków odbywa się dzięki usługom Enterprise Europe Network (EEN), które
obejmują m.in.:
• usługi informacyjne nt. prawa Unii Europejskiej oraz udziału w programach unijnych,
• wsparcie w pozyskaniu partnerów zagranicznych, w Unii Europejskiej oraz poza UE,
• doradztwo w zakresie możliwości finansowania,
• wsparcie transferu innowacji i technologii,
• zapewnienie komunikacji pomiędzy przedsiębiorstwami a Komisją Europejską w sprawie
warunków prowadzenia działalności gospodarczej w UE.
W Wielkopolsce w sieci EEN skupieni są następujący partnerzy:
• Fundacja Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu;
• Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości;
• Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie.
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Poniższe zestawienia tabelaryczne prezentują sumę działań wykonanych w 2015 r. przez
wielkopolskich partnerów sieci EEN, których głównymi odbiorcami są wielkopolskie przedsiębiorstwa
sektora MŚP:
Tabela 1: Działania wykonane w 2015 r. przez wielkopolskich partnerów sieci EEN:
Wskaźnik
L.p.
Nazwa działania
działania
w 2015 r.
1 Liczba zorganizowanych szkoleń
22
2 Liczba uczestników w szkoleniach
622
3 Liczba firm, które uzyskały indywidualne wsparcie doradcze
71
Liczba zorganizowanych wydarzeń typu spotkania kooperacyjne (w
4 Polsce i zagranicą)
24
5 Liczba uczestników w spotkaniach kooperacyjnych
91
Liczba spotkań międzynarodowych pomiędzy uczestnikami na
6 spotkaniach kooperacyjnych
438
Liczba ofert współpracy i zapytań o współpracę zamieszczonych w
7 bazie sieci EEN (oferty i zapytania wielkopolskich przedsiębiorców)
39
Liczba zapytań na ofertę wielkopolskiej firmy otrzymanych z
8 zagranicy
121
Liczba zapytań o ofertę zagranicznej firmy wystosowanej przez
9 wielkopolską firmę
136
Liczba firm, które wyraziły swoją opinię o przepisach Unii
10 Europejskiej
32
11 Liczba firm, które rozpoczęły współpracę z partnerem zagranicznym
9
Liczba firm, które rozwinęły swoje umiejętności internacjonalizacji
12 lub innowacji
3
Liczba firm używających usług drogą elektroniczną (newslettery,
13 powiadomienia email, itp.)
957
Liczba przypadków współpracy partnerów sieci EEN z lokalnymi
14 instytucjami otoczenia biznesu
7
15 Liczba odpowiedzi na zapytania zagranicznych partnerów sieci EEN
35
Źródło: Poznański Parki Naukowo – Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Powyższe zestawienie wskazuje na dużą aktywność firm korzystających z usług przesyłanych drogą
elektroniczną w postaci newsletterów, powiadomień, e-maili (957 firm). W zorganizowanych
22 szkoleniach uczestniczyły 622 osoby, co w przeliczeniu na 1 szkolenie dawało 28 uczestników.
Tematykę zrealizowanych szkoleń przedstawia tabela poniżej. Ponadto dość dużym
zainteresowaniem cieszyły się międzynarodowe spotkania kooperacyjne, ponieważ w 2015 r.
zorganizowano ich aż 438.
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Tabela 2: Szkolenia zrealizowane w 2015 r. przez wielkopolskich partnerów sieci EEN:
Data
szkolenia

Tytuł szkolenia

18.02.2015

Liczba
uczestników
szkolenia

Nowe horyzonty dla Twojej firmy. Instrument MSP - I faza Liczba
36
uczestników
19.02.2015 Bezpieczeństwo chemiczne. Obowiązki przedsiębiorstw wynikające
z rozporządzeń UE dotyczących bezpieczeństwa posiadania,
29
stosowania i obrotu substancjami i mieszaninami
25.02.2015 Zmiany w podatkach w 2015 roku
20
17.03.2015 Szkolenie "Doing Business in Germany"
19
31.03.2015 Suplementy diety w obrocie pomiędzy Państwami Unii Europejskiej.
23
Żywność ekologiczna - uwarunkowania prawne
15.04.2015 Nowoczesne technologie - sposoby na finansowanie, wdrażanie
32
innowacji środowiskowych.
24.04.2015 Transport międzynarodowy w świetle przepisów unijnych
35
27.04.2015 Jak pozyskiwać środki w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
42
2014+
13.05.2015 Negocjacje międzynarodowe w biznesie
26
21.05.2015 Seminarium "Doing business in the USA"
20
11.06.2015 Nowe horyzonty dla Twojej firmy. Instrument MSP- Faza I
25
30.06.2015 VAT w obrocie międzynarodowym 2015 - zwłaszcza WDT i WNT,
33
transakcje łańcuchowe jak i import usług
02.07.2015 Transport międzynarodowy w świetle przepisów unijnych
32
25.08.2015 Obowiązki przedsiębiorstw wynikające z rozporządzeń REACH i CLP po
25
1 czerwca 2015 r.
06.10.2015 VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych
33
09.10.2015 Wsparcie polskich firm w eksporcie na rynki Unii Europejskiej przy
32
wykorzystaniu narzędzi internetowych
26.10.2015 VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych
29
03.11.2015 Szkolenie LEAN Management - Wsparcie innowacyjności procesowej
44
w oparciu o najlepsze międzynarodowe praktyki doskonalenia
05.11.2015 Ochrona danych osobowych w firmie w świetle prawa Unii
31
Europejskiej
03.12.2015 Szkolenie LEAN Management - Gra symulacyjna
18
03.12.2015 Szkolenie In-Camp biznes - rynek chiński
23
16.12.2015 Zmiany w podatkach 2016
15
Źródło: Poznański Parki Naukowo – Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
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Największym zainteresowaniem cieszyły się dwa szkolenia: „Jak pozyskiwać środki w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego 2014+” oraz „LEAN Management - Wsparcie innowacyjności procesowej w oparciu
o najlepsze międzynarodowe praktyki doskonalenia”. Świadczy to o aktywności wielkopolskich
przedsiębiorstw w zakresie pozyskiwania finansowania z zewnętrznych źródeł oraz dużej
świadomości sektora MŚP dotyczącej istoty i konieczności wdrażania innowacji.
2. Program Kreatywna Europa (Creative Europe)
Program Kreatywna Europa (Creative Europe) dzieli się w swojej strukturze na trzy odrębne
komponenty:
• MEDIA;
• Kultura;
• część międzysektorowa z Instrumentem Gwarancji Sektorów Kultury i Kreatywnych (CCS GF).
W ramach obydwu komponentów organizacje, instytucje oraz inne podmioty mogą ubiegać się
o dofinansowanie w poszczególnych obszarach grantowych, odpowiednich dla MEDIA lub Kultury.
W programie Kreatywna Europa - w ramach komponentu MEDIA dofinansowywana jest działalność
sieci Europa Cinemas, w której uczestniczy 1037 kin z całej Europy, w tym 34 kina polskie z łącznie 83
ekranami. Wielkopolskę reprezentuje 7 kin:
• Echo (Jarocin);
• Centrum (Konin);
• Charlie&Monroe Kino Malta (Poznań);
• Apollo (Poznań);
• Rialto (Poznań);
• Muza (Poznań);
• Nowe Kino Pałacowe (Poznań).
Sieć jest od lat jedynym beneficjentem programu Kreatywna Europa w schemacie „Sieci kin”.
W 2015 r. wszystkie polskie kina zaangażowane w działania mającej swoją siedzibę w Paryżu sieci
uzyskały 447.858,00 euro. Działania sieci obejmują projekty edukacyjne, rozwoju publiczności oraz
modernizacyjne. Sieć jest bezpośrednim beneficjentem programu, a polskie kina pośrednio
korzystają ze środków przyznanych Europa Cinemas przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury
i Sektora Audiowizualnego. Dofinansowanie zostało przyznane na 12 miesięcy, od stycznia do grudnia
2015 r.
Wśród instytucji, które realizują projekty w ramach programu Kreatywna Europa – komponent
Kultura znalazły się następujące:
• Centrum Sztuki Dziecka (projekt: „Small Size, Performing Arts for Early Years”, obszar
grantowy: Projekty Współpracy Europejskiej);
• Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk Stary Browar (projekt: „Aerowaves”, obszar
grantowy: Platformy Europejskie);
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•

•

Fundacja Vox-Artis Promocja Polskiej Sztuki Współczesnej (projekt: „ACTIVATOR - the culture
for space, space for the culture”, obszar grantowy: Projekty Współpracy Europejskiej) – polski
lider (koordynator) projektu;
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu (projekt: NE©XT Accelerator, obszar grantowy: Projekty
Współpracy Europejskiej).

Tabela 3: Projekty z Wielkopolski w ramach programu Kreatywna Europa – komponent Kultura
Data rozpoczęcia
Data zakończenia Budżet projektu
Nazwa projektu
projektu
projektu
(EUR)
Small Size, Performing
01.10.2014
30.09.2018
849.271,50
Arts for Early Years
01.10.2014*
30.09.2015*
Aerowaves
270.376,36
01.10.2015
30.09.2016
ACTIVATOR - the
culture for space, space
01.12.2014
30.11.2015
116.920,46
for the culture
NE©XT Accelerator
01.05.2015
30.04.2018
513.557,21
Źródło: Creative Europe Desk Polska
*Projekt „Aerowaves”, w którym uczestniczy Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk Stary
Browar został dofinansowany w obszarze Platformy Europejskie, w którym grant wypłacany jest co
roku.
Jednym z obszarów dofinansowania w komponencie Kultura są również Sieci Europejskie. Instytucje
tworzą sieć współpracy, do której dołączyć mogą poszczególne organizacje czy podmioty z krajów
partnerskich i tym samym zyskują możliwość wzięcia udziału w działaniach czy wydarzeniach
organizowanych przez sieć. Projekty dofinansowane w ramach Sieci Europejskich trwają cztery lata.
Z Wielkopolski dwie instytucje należą do Sieci Europejskich:
• Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu (sieć: Association
Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen – AEC);
• Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Instytut Kulturoznawstwa (sieć: European Network of
Cultural Administration Training Centres).
Wszystkie działania związane z dofinansowanymi projektami w ramach programu Kreatywna Europa
rozpoczęły się lub trwały w 2015 r.
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3. Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
Fundusz Szwajcarski przewidywał wsparcie dla instytucji sektora publicznego i prywatnego oraz
organizacji pozarządowych w ramach czterech priorytetów:
• Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform;
• Środowisko i Infrastruktura;
• Sektor prywatny;
• Rozwój społeczny i zasobów ludzkich.
Fundusz zakładał, iż co najmniej 40 procent środków zostanie rozdysponowanych w czterech
województwach Polski południowo – wschodniej: lubelskim, małopolskim, podkarpackim
i świętokrzyskim. Program Szwajcarski zakładał pięcioletni okres zaciągania zobowiązań
i dziesięcioletni okres wydatkowania, który rozpoczął się 14 czerwca 2007 r. tj. w dniu przyznania
pomocy finansowej Polsce przez Parlament Szwajcarski. Fundusz został zamknięty 30 kwietnia 2012 r.
W dniu 14 czerwca 2012 r. podpisano łącznie 58 umów (50 dla projektów indywidualnych oraz 8 dla
tzw. alokacji specjalnych) na całą przyznaną Polsce kwotę wsparcia wynoszącą 464,57 mln CHF.
Kolejnym etapem szwajcarsko – polskiej współpracy jest faza związana z wdrażaniem projektów,
która potrwa do połowy 2017 r. Z uwagi na dużą koncentrację środków finansowych na obszarze
Polski południowo – wschodniej, relatywnie mniej było do rozdystrybuowania pomiędzy pozostałe
regiony naszego kraju. Poniższe zestawienie tabelaryczne prezentuje kontraktację środków
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy dla Wielkopolski (wg stanu na 14 czerwca 2012 r.)

Tabela 4: Kontraktacja środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy dla Wielkopolski
(wg stanu na 14 czerwca 2012 r.)
Ramy
Wartość
Obszar
Instytucja
czasowe
Nazwa Projektu
Priorytet
tematyczny
Realizująca
projektu (PLN)
realizacji
projektu
Edukacja,
promocja i
profilaktyka w
kierunku
Rozwój
zdrowia jamy
Uniwersytet
społeczny i
01.07.2012 r. ustnej
Ochrona zdrowia
Medyczny w
19.247.483,91
zasobów
31.12.2016 r.
skierowana do
Poznaniu
ludzkich
małych dzieci,
ich rodziców,
opiekunów i
wychowawców
Źródło: www.programszwajcarski.gov.pl
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Celem projektu jest zmniejszenie nasilenia i częstotliwości występowania choroby próchnicowej
zębów u małych dzieci w wieku do 5 lat. W ramach programu realizowana jest edukacja
prozdrowotna i profilaktyka stomatologiczna chorób jamy ustnej, obejmująca także kampanię
informacyjną w zakresie: wykonywania zabiegów higienicznych w jamie ustnej u dzieci, promowania
zasad właściwego sposobu żywienia wraz z dbałością o konsystencję pokarmów oraz zwalczania
szkodliwych nawyków i dysfunkcji. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Uniwersytetem
Medycznym w Szczecinie, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Medycznym w
Białymstoku, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Medycznym w Lublinie oraz
Akademią Medyczną we Wrocławiu. Współfinansowanie projektu zostało zapewnione przez Ministra
Zdrowia. Rezultatem osiągniętym w ramach projektu będzie 2 900 przedszkoli zrekrutowanych do
programu ochrony zdrowia jamy ustnej.
W ramach Priorytetu: Rozwój społeczny i zasobów ludzkich realizowany był Polsko – Szwajcarski
Program Badawczy (PSPB). Celem PSPB było przyczynienie się do rozwoju gospodarki opartej na
wiedzy, poprzez podniesienie poziomu wiedzy oraz w szczególności poprzez badania, know-how
i transfer technologii. PSPB finansował wspólne polsko-szwajcarskie projekty badawcze. Projekty
realizowane były w ramach następujących dyscyplin naukowych:
• ICT;
• Energia – odnawialne źródła energii;
• Nanotechnologie;
• Zdrowie;
• Środowisko.
Instytucją odpowiedzialną za wdrażanie Programu był Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI),
pełniący rolę Instytucji Realizującej. Poniższe zestawienie tabelaryczne prezentuje projekty
z Wielkopolski, dla których zostały podpisane umowy w ramach PSPB (wg stanu na grudzień 2012 r.)
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Tabela 5: Projekty z Wielkopolski, dla których zostały podpisane umowy w ramach Polsko –Szwajcarskiego Programu Badawczego
Ramy czasowe
projektu

Wartość projektu
(PLN)

Nr projektu

Nazwa Projektu

PSPB013/2010

Wpływ globalnego ocieplenia i
susz na akumulację węgla i
różnorodność biotyczną
torfowisk wysokich – obecna,
przeszła i przyszła perspektywa

01.04.2012 –
30.09.2016

3 199 223,21

PSPB153/2010

Zagrożenie powodziowe na
przedpolu Tatr

15.07.2011 –
30.09.2016

3 234 543,35

PSPB146/2010
PSPB107/2010
PSPB045/2010

PSPB086/2010

Uwzględniające opóźnienia
zarządzanie zasobami sieci
bezprzewodowych typu mesh
o dużej niezawodności
Badania in-situ kondensatorów
elektrochemicznych nowej
generacji
Nanoukłady elektroniki
spinowej wykorzystujące
transfer spinowego momentu
pędu - akronim NANOSPIN
Klimat północnej Polski w
ostatnim 1000 lat: Powiązanie
przyszłości z przeszłością
(CLIMPOL)

Budżet projektu
przypadający na
2015 rok
(PLN)

246 190,36

01.11.2012 –
31.03.2015

2 587 397,00

01.11.2012 –
30.09.2016

3 546 493,38

01.09.2011 –
30.09.2016

3 020 790,61

01.08.2011 –
30.09.2015

2 917 041,00

379 401,84

97 403,69

427 490,65

444 979,46

374 763,96

Beneficjent

Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu
(1 763 284,21)
Instytut Środowiska
Rolniczego i Leśnego PAN
(1 031 953,86)
Politechnika Poznańska
(1 737 461,33)
Politechnika Poznańska
(2 075 493,38)
Akademia GórniczoHutnicza im. St. Staszica
w Krakowie
(1 008 670,61)

Uniwersytet Gdański
(1 294 816,00)

Partnerzy

1. WSL Swiss Federal Research Institute for
Forest, Snow and Landscape (708 070,00)
2. University of Neuchatel (554 740,00)
3. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
(173 129,00)
1. University of Bern (1 309 299,08)
2. Uniwersytet Śląski (893 290,41)
1. SUPSI (Institute of Systems for Informatics
and Networking University of Applied
Sciences and Arts of Southern Switzerland) –
(849 935,67)
1. Paul Scherrer Institute (1 471 000,00)

1. Ecole Polytechnique Federale de Lausanne
(1 053 550,00)
2. Instytut Fizyki Molekularnej PAN
(958 570,00)
1. University of Bern (1 126 785,00)
2. Uniwersytet Mikołaja Kopernika (163 020,00)
3. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
(66 000,00)
4. Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN
(62 700,00)
5. Politechnika Śląska (203 720,00)

Źródło: Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy - Kwoty w nawiasach przy poszczególnych Beneficjentach oraz Partnerach
projektu oznaczają wartości przypadające na poszczególne jednostki w kontekście całego budżetu projektu.
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4.Norweski Mechanizm Finansowy
Fundusze norweskie i EOG stanowią wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii do zmniejszania różnic
ekonomicznych i społecznych w Europie, a także przyczyniają się do wzmocnienia stosunków
dwustronnych z 15 państwami członkowskimi UE w Europie Południowej, Środkowej i Północnej.
Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli opublikowało ostateczną wersję Regulacji
w sprawie wdrażania kolejnej edycji Funduszy norweskich i EOG, przypadającej na lata 2014-2021
oraz zestawienie obszarów priorytetowych w ramach tej edycji (tzw. "Blue Book").
Prace nad ustaleniem finalnych 5 sektorów priorytetowych, obejmujących 23 obszary programowe,
które będą mogły otrzymać dofinansowanie, zostały zakończone po okresie konsultacji społecznych.
Polska pozostanie największym beneficjentem środków norweskich i EOG - alokacja przewidziana dla
naszego kraju to 809,3 mln euro.
5.Europejska Współpraca Terytorialna (EWT)
EWT jest kluczowym instrumentem Unii Europejskiej w celu wpierania współpracy międzynarodowej
poprzez finansowanie projektów, aby wspólnie sprostać wyzwaniom i znaleźć dla nich rozwiązania.
Parterów uczestniczących w projektach EWT łączą te same potrzeby i problemy, np.: w dziedzinie
innowacji, przedsiębiorczości, transportu czy zrównoważonej energii, przy czym reprezentują one
zazwyczaj różne poziomy doświadczenia w ich rozwiązywaniu. Dzięki współpracy partnerzy mogą
wymieniać się dobrymi praktykami i uczyć się od siebie nawzajem, a także nawiązywać nowe
kontakty, co sprzyja sieciowaniu. Niezwykle istotną wartością dodaną realizacji projektów
ponadnarodowych jest promocja na arenie międzynarodowej.
EWT 2014 -2020 opiera się na następujących trzech komponentach:
• współpraca transgraniczna (60 programów), której celem powinno być rozwiązanie
wspólnych problemów, zidentyfikowanych w regionach przygranicznych oraz uruchomienie
niewykorzystanego potencjału w obszarze przygranicznym;
• współpraca transnarodowa (15 programów) – zmierzająca do wzmocnienia współpracy za
pomocą działań polityki spójności;
• współpraca międzyregionalna (4 programy), która powinna dążyć do wzmocnienia
skuteczności polityki spójności, zachęcając do wymiany doświadczeń między regionami
w celu poprawy planowania i realizacji programów operacyjnych.
W ramach Departamentu Gospodarki UMWW funkcjonuje Regionalny Punkt Kontaktowy EWT (RPK
EWT). Jego głównym celem jest przekazywanie instytucjom z Wielkopolski informacji
o możliwościach oraz korzyściach płynących z udziału w Programach Europejskiej Współpracy
Terytorialnej w celu zachęcania uczestników regionu do realizacji projektów.
W wyniku rozstrzygniętych w 2015 r. naborów w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej
podmioty z Wielkopolski uzyskały dofinansowanie w ramach komponentu współpraca
transnarodowa.
Poniższe zestawienie tabelaryczne prezentuje Partnerów z Wielkopolski po pierwszym naborze
wniosków w ramach INTERREG Region Morza Bałtyckiego 2014 – 2020. Z uwagi na przekrojowy
charakter projektów, niemożliwe jest dokonanie ich powiązania z inteligentnymi specjalizacjami.
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Tabela 6: Partnerzy z Wielkopolski po pierwszym naborze wniosków w ramach INTERREG Region Morza Bałtyckiego 2014 – 2020
Priorytet

Cel szczegółowy

Tytuł projektu (Akronim)

Cel szczegółowy 1.3
„Innowacje
nietechnologiczne”

Innovative solutions to suport
BSR enterprises in product
development aimed at raising
comfort and safety of seniors
home living (BaltSe@nioR)

Priorytet 2
„Efektywne
gospodarowani
e zasobami
naturalnymi”

Cel szczegółowy 2.1
„Czyste wody”

Reducing the impact of
Marine litter in the form of
derelict fishing gear on the
Baltic Sea environment
(MARELITT Baltic)

Priorytet 3
„Zrównoważony
transport”

Cel szczegółowy 3.1
„Interoperacyjność
transportu”

North Sea Baltic Connector of
Regions
(NSB CoRe)

Priorytet 1
„Potencjał dla
innowacji”

Cel szczegółowy 1.3
„Innowacje
nietechnologiczne

Social Empower ment in Rural
Areas
(SEMPRE)

Priorytet 1
„Potencjał dla
innowacji”

Współfinansowanieze
środków Programu
w EUR (nie podlega
pomocy publicznej)

Zwrot kosztów
przygotowawczych
w EUR

1

Uniwersytet
Przyrodniczy
w Poznaniu
(Partner
Wiodący)

425.000,00

15.000,00

8

Instytut
Logistyki i
Magazynowania

85.000,00

-

2

Instytut
Logistyki i
Magazynowania

212.075,00

-

12

Fundacja
Kształcenia
Ustawicznego
PERITIA

254.302,15

-

Liczba
partnerów

Źródło: Interreg Baltic Sea Region Managing Authority/ Joint Secretariat
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Jednostka
z Wielkopolski

6.Pozostałe źródła finansowania RIS3
Poza opisanymi w Raporcie otwarcia i niniejszym załączniku programami finansującymi bezpośrednio
lub pośrednio realizację celów RIS3, strategia wskazuje również na następujące źródła jej
finansowania:
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna
- Programy sektorowe, krajowe, strategiczne, międzynarodowe Narodowego Centrum Badań i
Rozwoju
Ze względu na utrudniony dostęp do danych (brak informacji dot. Wielkopolski) autorzy raportu
przyjęli, iż próba zmonitorowania wymienionych wyżej dwóch źródeł zostanie podjęta w ramach
opracowywania kolejnych raportów z monitorowania RIS3.
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