
Doświadczenia z wdrażania środków 
unijnych perspektywy 2014-2020  

V Raport z monitorowania inteligentnych specjalizacji 
województwa warmińsko-mazurskiego

Olsztyn 
15 grudnia 2022 r.



* Podmioty deklarujące prowadzenie działalności według PKD 2007. Stan na dzień 31 XII 2021 r. 
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Przedsiębiorstwa wpisujące się w IS



Żywność  
wysokiej 
jakości
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• Spadek/wzrost  w relacji do roku 2019
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Przedsiębiorstwa nowopowstałe w 2021 r. wpisujące się w IS



Eksport

Wartość 
dodana brutto

Zatrudnienie

Nakłady 
inwestycyjne
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+ 1,7 pkt. proc. 
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Dość stabilna sytuacja specjalizacji drewno i meblarstwo
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Eksport towarów zaliczanych do IS to blisko połowa ogólnego eksportu 
województwa
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* Dane dot. wartości dodanej brutto generowane na podstawie sprawozdania statystycznego F-01/I-01 (obejmującego 
podmioty prowadzące księgi  rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej).

Wartość dodana brutto w IS w latach 2015-2021 
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Zatrudnienie w latach w 2015-2021



* Przedsiębiorstwa, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej
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pozostałe branże żywność wysokiej jakości

drewno i meblarstwo ekonomia wody

produkcja maszyn dla IS

Udział poniesionych nakładów inwestycyjnych przez przedsiębiorstwa 
z IS w ogóle nakładów inwestycyjnych 



Złożone wnioski, podpisane umowy IS Drewno i meblarstwo
OŚ 1 RPO WiM 2014-2020

Cel
Tematyczny

Wskaźnik Drewno i meblarstwo
Łącznie 

wszystkie IS*

CT 1

Wzmacnianie 
badań 

naukowych, 
rozwoju 

technologicznego 
i innowacji

złożone wnioski 132 51% 259

podpisane umowy 61 54% 114

wartość ogółem
w mln zł (umowy)

85 095 476 15% 574 463 616

Dofinansowanie UE
w mln zł (umowy)

45 621 329 13% 347 869 472

CT 3

Wzmacnianie 
konkurencyjności 

MŚP

złożone wnioski 694 47% 1470

podpisane umowy 344 46% 746

wartość ogółem
w mln zł (umowy)

462 036 575 34% 1 374 387 478

Dofinansowanie UE
w mln zł (umowy)

237 965 519 34% 704 875 308

* Część wniosków dotyczy więcej niż jednej IS



Poddziałanie Liczba Wartość w zł

Działanie 1.1 Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek 
naukowych

2 28 565 328,39

Poddziałanie 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw 37 36 612 541,64

Poddziałanie 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką 22 19 917 606,26

Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw 15 15 232 169,43

Poddziałanie 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju 17 9 698 705,52

Poddziałanie 1.3.4 Tereny inwestycyjne 44 73 494 370,69

Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP 51 14 323 222,08

Poddziałanie 1.3.6 Nowoczesne usługi instytucji otoczenia biznesu 3 4 962 227,06

Poddziałanie 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu 6 11 556 495,07
Poddziałanie 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług 4 4 110 469,16

Poddziałanie 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności 
MŚP 

49 16 443 661,63

Poddziałanie 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP 38 60 277 124,98
Poddziałanie 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R 34 115 843 526,63

Poddziałanie 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu 83 136 094 603,49

RAZEM 405 547 132 052

Projekty wykazujące wpływ na IS Drewno i meblarstwo
OŚ 1 RPO WiM 2014-2020 – podpisane umowy



* Dane przestawiają firmy z projektami innowacyjnymi zidentyfikowanymi od początku wdrażania I osi

priorytetowej RPO WiM do końca 2021 r.
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Pełna treść

V Raportu z monitorowania inteligentnych 
specjalizacji województwa warmińsko-

mazurskiego

https://biznes.warmia.mazury.pl/kategoria/raporty-i-
dokumenty/monitoring-inteligentnych-specjalizacji-

wojewodztwa-warminsko-mazurskiego/

https://biznes.warmia.mazury.pl/kategoria/raporty-i-dokumenty/monitoring-inteligentnych-specjalizacji-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego/


Program regionalny na lata 2021-2027 
Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur



Strategie Unii Europejskiej

Zielony Ład Unia BezpieczeństwaAgenda Cyfrowa Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju

Semestr Europejski – zalecenie dla Polski Wieloletnie Ramy Finansowe 2021-2027

Strategie krajowe

Mapa Drogowa GOZ

Strategia Produktywności (projekt)

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego 

Rozwoju

UMOWA PARTNERSTWA

Warmińsko-Mazurskie 2030 

Strategia Rozwoju Społeczno-gospodarczego

Fundusze Europejskie 

dla Warmii I Mazur 

Programy Krajowe
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Fundusze Europejskie na rzecz Infrastruktury, Klimatu, 

Środowiska

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich -

Program Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

Fu
n

d
u

sz
 O

d
b

u
d

o
w

y
K

ra
jo

w
y 

P
la

n
 O

d
b

u
d

o
w

y

inne

Logika interwencji w perspektywie 2021-2027



Cele polityki 2021-2027

• Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa dzięki wspieraniu 
innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej oraz regionalnej 
łączności cyfrowej

CP1

• Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna i przechodząca 
w kierunku gospodarki zeroemisyjnej oraz odporna Europa dzięki 
promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetycznej (…)

CP2

• Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilnościCP3

• Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca 
włączeniu społecznemu i wdrażająca Europejski filar praw socjalnychCP4

• Europa bliższa obywatelom dzięki wspieraniu zrównoważonego 
i zintegrowanego rozwoju wszystkich rodzajów terytoriów oraz 
inicjatyw lokalnych

CP5



Zielona 
transformacja

Cyfrowa 
transformacja

Gospodarcza 
transformacja

Strategia programu

Zasady horyzontalne



Alokacja FEWiM 1 785,9 mln EUR

Gospodarka
244,8

Środowisko
390,8

Mobilność miejska
108,0

Mobilność regionalna
277,2Edukacja i kompetencje 

EFRR
17,6

Edukacja i 
kompetencje EFS+

151,3

Rynek pracy
177,9

Włączenie i 
integracja EFRR

18,0

Włączenie i 
integracja EFS+

139,7

Zdrowie
35,0

Turystyka i kultura
104,0

Rozwój obszarów 
miejskich

50,0
Pomoc techniczna EFRR

51,8
Pomoc techniczna EFS+

19,8



Formy wsparcia

• Pożyczki

• Pożyczki z umorzeniem

• Pożyczki z dotacją

Instrumenty Finansowe

Dotacje

Dotacje warunkowe



Inteligentne specjalizacje w FEWiM

Priorytet 1 Gospodarka

• Cele dedykowane IS

• Cele, w ramach których IS są premiowane

Priorytet 2 Środowisko

Priorytet 6 Edukacja i kompetencje EFS+

Priorytet 7 Rynek pracy



PRIORYTET 1 GOSPODARKA

244 807 824 EUR (EFRR)



BADANIA, ROZWÓJ, ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE

Zakres wsparcia:
✓ dofinansowanie infrastruktury badawczo-rozwojowej (w tym 

centrów badawczo-rozwojowych) aktywów własności intelektualnej 
oraz działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw (oraz 
konsorcjów przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi),                   
z dopuszczalnym komponentem wdrożeniowym, w tym również 
usług B+R dla firm oraz ochrona własności intelektualnej

✓ inwestycje w publiczną infrastrukturę naukowo-badawczą i aktywa 
własności intelektualnej organizacji badawczych

✓ działalność badawczo-rozwojową w obszarach zielonej gospodarki, 
w tym gospodarki o obiegu zamkniętym

✓ małe bony badawcze na innowacje dla MŚP

✓ wzmocnienie kanałów współpracy nauki z biznesem mające na celu 
zwiększenie transferu technologii z jednostek naukowych do 
przedsiębiorstw

Cel 1.1: Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych 
oraz wykorzystywanie  zaawansowanych technologii



BADANIA, ROZWÓJ, ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE

Formy wsparcia

Dotacje
- działalność B+R
- transfer wiedzy i technologii

Dotacje warunkowe
- wdrożenie wyników prac B+R

Cel 1.1: Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych 
oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii



CYFRYZACJA W GOSPODARCE

Zakres wsparcia:

✓ wsparcie przedsiębiorstw na drodze transformacji 
cyfrowej oraz cyberbezpieczeństwa

✓ wsparcie procesów cyfryzacji w firmach zgodne z 
kryteriami redukcji emisji gazów cieplarnianych lub 
kryteriami efektywności energetycznej 

✓ wsparcie przedsiębiorstw w zakresie produkcji i usług 
opartych na technologiach cyfrowych

✓ cyfryzacja instytucji otoczenia biznesu oraz e-usługi dla 
firm (w tym centra innowacji cyfrowych; Huby Innowacji 
Cyfrowej DIH/ Europejskie Huby Innowacji Cyfrowej EDIH)

Cel 1.2: Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji 
badawczych i instytucji publicznych 



CYFRYZACJA W GOSPODARCE

Cel 1.2: Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, 
organizacji badawczych i instytucji publicznych 

Formy wsparcia

Pożyczki
Projekty o niskim poziomie ryzyka, potencjale do zwrotu 
z inwestycji (zysk/ oszczędności)

Pożyczki łączone z dotacjami 
Projekty o istotnym znaczeniu dla regionu (np. wdrożenie 
innowacyjnych procesów, tworzenie miejsc pracy wysokiej 
jakości, wdrożenie rozwiązań przyczyniających się do ochrony 
środowiska czy opracowanie długofalowego planu 
transformacji).

Dotacje
Wdrożenie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych, w tym 
z zakresu automatyzacji i robotyzacji.



INNOWACYJNOŚĆ, KONKURENCYJNOŚĆ 
I INTERNACJONALIZACJA FIRM

Innowacyjność firm
✓ profesjonalizacja IOB i zaawansowane usługi dla firm, w tym 

niezbędne inwestycje (w szczególności w obszarach inteligentnych 
specjalizacji),

✓ wdrażanie wyników prac  badawczo-rozwojowych
✓ odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu 

Konkurencyjność firm
✓ inwestycje rozwojowe w przedsiębiorstwach
✓ inkubowanie przedsiębiorstw oraz dalsza akceleracja i rozwój po 

okresie inkubacji
✓ wsparcie firm w początkowej fazie rozwoju 
✓ pakietowanie produktów i usług

Cel 1.3: Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc 
pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne

Zakres wsparcia:



INNOWACYJNOŚĆ, KONKURENCYJNOŚĆ 
I INTERNACJONALIZACJA FIRM  (2/2)

Internacjonalizacja i ekspansja
✓ umiędzynarodowienie przedsiębiorstw 
✓ promocja gospodarcza (w tym tworzenie warunków dla 

rozwoju przedsiębiorczości i pozyskiwaniu inwestycji 
zewnętrznych)

✓ infrastruktura biznesowa na potrzeby MŚP

Cel 1.3: Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc 
pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne

Zakres wsparcia c.d.:



INNOWACYJNOŚĆ, KONKURENCYJNOŚĆ 
I INTERNACJONALIZACJA FIRM  (2/2)

Formy wsparcia

Pożyczki
• Projekty o niskim ryzyku, wysokim zwrocie z inwestycji bądź skutkujące oszczędnością 

kosztów, 
• zabezpieczenie płynności firm w okresie zwiększonej niepewności rynkowej
• infrastruktura biznesowa na potrzeby MŚP. 

Pożyczki łączone z dotacjami 
• Wsparcie firm w początkowej fazie rozwoju 
• inwestycje rozwojowe firm w obszarach strategicznych dla regionu, w tym m.in.: IS, 

przyczyniających się do ochrony środowiska, realizowanych na terenach problemowych.

Dotacje 
• umiędzynarodowienie przedsiębiorstw,
• projekty partnerskie 
• odtwarzanie dziedzictwa gospodarczego 
• projekty wsparcia rozwoju i konkurencyjności MŚP, realizowane w 5 powiatach leżących 

wzdłuż 208-kilometrowej granicy z Rosją.



PODNOSZENIE UMIEJĘTNOŚCI NA RZECZ INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI 

✓ podnoszenie wiedzy w zakresie zmian przemysłowych
i innowacji, w tym:
• upowszechnianie wiedzy i umiejętności w zakresie 

Gospodarki 4.0, zielonej gospodarki,
• upowszechnienie wiedzy nt. innowacyjności, 

inteligentnych specjalizacji, przedsiębiorczości, transferu 
wiedzy i technologii

✓ projekty współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej 
służące rozwojowi umiejętności pracowników i kadry 
zarządzającej instytucji działających na rzecz rozwoju 
inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-
mazurskiego.

Forma wsparcia: Dotacja

Cel 1.4: Rozwijanie umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji 
przemysłowej i przedsiębiorczości 

Zakres wsparcia:
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pracowników JST

• Usprawnienie 
realizacji zadań 
publicznych w 
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Eł
k • Wzmocnienie 

innowacyjnego 
potencjału Parku 
Naukowo-
Technologicznego w 
Ełku

• Pełniejsze jego 
wykorzystanie w 
budowaniu kultury 
przedsiębiorczości   
i innowacyjności

• Zwiększenie 
konkurencyjności 
gospodarki MOF 
Ełku i regionu



PRIORYTET 2 ŚRODOWISKO



Efektywność energetyczna

Cel 2.1: Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji 
emisji gazów cieplarnianych

▪ Poprawa efektywności energetycznej w 
przedsiębiorstwach (MŚP) np.  zastosowanie 
energooszczędnych technologii, projekty dotyczące 
odzyskiwania energii cieplnej z procesów 
przemysłowych, instalacja urządzeń OZE itp.

▪ rozwój systemów ciepłowniczych, podłączenie do sieci 
ciepłowniczej lub gazowej, wymiana nieefektywnych  
źródeł ciepła opartych o paliwa stałe na źródła 
niskoemisyjne.

▪ przebudowa, wymiana oświetlenia zewnętrznego

Forma wsparcia: pożyczki



Odnawialne źródła energii
Cel 2.2: Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z 

dyrektywą (UE) 2018/2001

• inwestycje w odnawialne źródła energii w zakresie 
wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła w 
tym z magazynami energii działającymi na potrzeby 
danego źródła OZE wraz z przyłączeniem źródeł OZE 
do sieci energetycznych lub ciepłowniczych;

• rozwój inteligentnych systemów zarządzania 
energią wyłącznie jako element uzupełniający 
powyższych przedsięwzięć.

Produkcja będzie oparta o jednostki wykorzystujące 
energię pochodzącą ze słońca (przede wszystkim 
systemy fotowoltaiczne), biomasy, biogazu, wiatru, 
wody i innych (np. energia geotermalna),



Odnawialne źródła energii
Cel 2.2: Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z 

dyrektywą (UE) 2018/2001

Formy wsparcia:

Pożyczki i pożyczki łączone z dotacjami

Projekty skutkujące zwrotem z inwestycji, generujące
oszczędności oraz/lub w przypadku przedsięwzięć o większej
skali (np. farmy fotowoltaiczne), w których pojawia się
element dochodowy.

Dotacje

• wsparcie magazynów energii

• niektóre rodzaje OZE, w których brakuje systemów
wsparcia operacyjnego lub

• gdy technologia OZE jest niewystarczająco dojrzała lub
charakteryzuje się wyższym ryzykiem albo niższą
rentownością.



Gospodarka o obiegu zamkniętym

• projekty dotyczące naprawy i ponownego użytkowania 
przedmiotów;

• projekty w zakresie zmiany procesów produkcyjnych w 
celu przejścia z modelu liniowego na cyrkularny;

Formy wsparcia:

Pożyczki:
Projekty o dużym potencjale rynkowym, wysokiej 
efektywności kosztowej i szybkim okresie zwrotu

Dotacje
Pozostałe projekty

Cel 2.6: Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i 
gospodarki zasobooszczędnej



PRIORYTET 6 EDUKACJA I KOMPETENCJE EFS+



✓ kompleksowe programy współpracy szkół i placówek prowadzących

kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym

✓ kompleksowe wsparcie w zakresie podnoszenia kompetencji

i kwalifikacji osób dorosłych poprzez realizację doradztwa kariery i

dofinansowania kursów/szkoleń oraz potwierdzanie umiejętności

zdobytych poza edukacją formalną realizowanych poprzez Bazę Usług

Rozwojowych (BUR);

✓ szkolenia/ kursy z zakresu rozwijania kompetencji podstawowych,

zwłaszcza cyfrowych dla osób wykluczonych cyfrowo (szkolenia poza

BUR, umożliwiające wdrażanie Upskilling pathways);

✓ lokalne inicjatywy edukacyjne w zakresie podnoszenia kompetencji

osób dorosłych;

✓ wsparcie kadr systemu ochrony zdrowia w zakresie kształcenia

podyplomowego i doskonalenia zawodowego w obszarach istotnych

z punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

Kształcenie przez całe życie



PRIORYTET 7 RYNEK PRACY 



Adaptacyjność

• Realizacja poprzez:
✓ usługi rozwojowe świadczone w oparciu o podejście popytowe oraz rozwijanie 

mechanizmów popytowych dostarczania tych usług
✓ dostosowanie środowiska pracy do potrzeb różnych grup pracowników
✓ wsparcie pracodawców we wprowadzaniu elastycznych form zatrudnienia,
✓ wsparcie outplacementowe
✓ regionalne programy zdrowotne obejmujące m.in. profilaktykę chorób będących istotnym 

problemem zdrowotnym regionu lub rehabilitację medyczną ułatwiającą powrót do pracy

Cel: Wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw do zmian, wspierania aktywnego i 
zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia 
zagrożenia dla zdrowia



FEWiM – harmonogram dalszych prac

Październik 2022 -
Zakończenie 

negocjacji z KE

5 grudnia 2022 –
zatwierdzenie FEWiM 

przez KE

Styczeń- marzec 2023 -
Dokumenty 

wdrożeniowe – w tym 
SZOP

I kwartał 
2023 -

Pierwsze 
konkursy 



Dziękuję za uwagę

Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

dpr@warmia.mazury.pl

www.strategia.warmia.mazury.pl

@strategia2030warmiamazury
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