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Program:

1. Założenia Programu FENG

2. Założenia Programu FEM 2021-2027

3. Program Horyzont EUROPA
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Fundusze Europejskie dla Małopolski 

2021 - 2027

B+R i innowacje:

 prace badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw 

 wdrożenie wyników prac B+R do działalności 

przedsiębiorstw

 rozwój infrastruktury niezbędnej dla prowadzenia 

działalności B+R w przedsiębiorstwach

 bony na innowacje dla MŚP

 infrastruktura badawcza sektora nauki

alokacja: 120 590 015 Euro (EFRR) (dotacje)

PRIORYTET 1. INTELIGENTNY I KONKURENCYJNY 

REGION



Inteligentny rozwój gospodarczy: 

 inwestycje rozwojowe przedsiębiorstw

 wsparcie dla nowopowstałych firm

 wsparcie w zakresie internacjonalizacji, promocji gospodarczej 

Małopolski oraz atrakcyjności inwestycyjnej regionu

Alokacja: 134 900 000 Euro (EFRR) (dotacje i pożyczki)

Inkubowanie innowacyjnej przedsiębiorczości:

 specjalistyczne doradztwo na rzecz przedsiębiorstw w oparciu 

o regionalny model transferu wiedzy 

 promowanie postaw przedsiębiorczych i innowacyjnych

 zarządzanie regionalną inteligentną specjalizacją

 promocja i wsparcie rozwoju przedsiębiorczości oraz innowacji 

na obszarach zmarginalizowanych 

 uzupełnienie potencjału proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu 

Alokacja: 12 657 733 Euro (EFRR) (dotacje)

Fundusze Europejskie dla Małopolski 

2021 - 2027
PRIORYTET 1. INTELIGENTNY I KONKURENCYJNY REGION cd.



Fundusze Europejskie dla Małopolski 

2021 - 2027

Poprawa efektywności energetycznej:

 inwestycje w poprawę efektywności energetycznej 

przedsiębiorstwa

 inwestycje w poprawę efektywności energetycznej budynków 

użyteczności publicznej

 inwestycje w poprawę efektywności energetycznej budynków 

sektora mieszkaniowego.

PRIORYTET 2. ENERGETYKA I ŚRODOWISKO



Rozwój odnawialnych źródeł energii:

 rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

 rozwój lokalnych inwestycji związanych z produkcją i 

zarządzaniem energią w systemie społeczności energetycznej

alokacja: 151 271 650 Euro (dotacje)

Fundusze Europejskie dla Małopolski 

2021 - 2027

PRIORYTET 2. ENERGETYKA I ŚRODOWISKO cd.



 95,5 mld Euro na projekty badawcze i innowacyjne, 

nowe technologie, projekty wspierające zasoby;

 konkursy otwarte już dzisiaj

Kto może aplikować?

 pojedyncze małe i średnie przedsiębiorstwa 

 konsorcja projektowe ponadnarodowe

 osoby fizyczne

Horyzont EUROPA

www.kpk.gov.pl/horyzont-europa



Horyzont EUROPA



Pytania?

Skontaktuj się z nami!

Infolinia: 12 616 0 616

 Kraków: ul. Wielicka 72 B

e-mail: fem@umwm.malopolska.pl

 Chrzanów: ul. Grunwaldzka 5 

e-mail: fem.chrzanow@umwm.malopolska.pl

 Tarnów: al. Solidarności 5-9

e-mail: fem.tarnow@umwm.malopolska.pl

 Nowy Sącz: ul. Wazów 3 

e-mail: fem.nowysacz@umwm.malopolska.pl

 Nowy Targ: al. 1000-lecia 44

e-mail: fem.nowytarg@umwm.malopolska.pl



W czym możemy Ci pomóc?

 konsultujemy – napisz, zadzwoń, porozmawiaj z nami przez 

Skype

 prowadzimy spotkania informacyjne i szkolenia

– weź udział w organizowanych przez nas wydarzeniach

i bądź na bieżąco

www
www.rpo.malopolska.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Małopolska Fundusze Europejskie



Dziękuję
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