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Wprowadzenie 
Zarząd województwa dolnośląskiego 15 marca 2022 roku 

przyjął i przekazał do Komisji Europejskiej projekt 

programu „Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-

2027” (dalej jako: FEDS 2021-2027). Dokument przyjęto  

w ramach przygotowań do wdrożenia unijnej perspektywy 

finansowej na lata 2021-2027 [1]. 

 

W FEDS 2021-2027 przewidziano 3 strategiczne wyzwania 

dla gospodarki Dolnego Śląska. Są to [2]: 

1. Zmniejszenie zróżnicowania wewnętrznego  

w zakresie rozwoju gospodarczego poprzez 

zwiększenie wsparcia dla słabszych obszarów 

znajdujących się na terenie województwa. 

Stworzenie warunków sprzyjających poprawie 

konkurencyjności dolnośląskich firm, w tym ich 

innowacyjności. 

2. Wprowadzenie nowoczesnych technologii  

i rozwiązań.  

3. Rozwój e-administracji oraz e-usług przez wszystkie 

zainteresowane podmioty. 

Dla wspierania innowacyjności dolnośląskich MŚP kluczowe 

znaczenie będą miały dwa pierwsze spośród wyżej 

wymienionych wyzwań.  

 

  

 
Cel badania i metoda badawcza 
Głównym celem badania było ustalenie, jakie kierunki 

wspierania innowacyjności dolnośląskich MŚP i alokacje 

środków zaplanowano w ramach programu FEDS 2021-

2027. Na potrzeby badania zastosowano metodę opisową, 

proste metody statystyczne, metodę badania 

dokumentów. 

  

 

Wyniki badań 
W ramach realizacji priorytetu 2.1.1. „Przedsiębiorstwa  

i innowacje”, celu polityki 1 „Bardziej konkurencyjna i inteligentna 

Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej 

transformacji gospodarczej oraz regionalnej łączności cyfrowej” 

wyznaczono trzy cele szczegółowe, w których grupami 

docelowymi są przedsiębiorstwa [3]. Szczegóły przedstawiono  

w Tabeli 1.  

 
Cel szczegółowy Rodzaj interwencji Planowana 

alokacja 

(EUR) 

(i) Rozwijanie i wzmacnianie zdolności 

badawczych i innowacyjnych oraz 

wykorzystywanie zaawansowanych 

technologii 

001 Inwestycje w środki trwałe, w tym infrastrukturę 

badawczą w mikroprzedsiębiorstwach bezpośrednio 

związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi 

3 695 705 

(i) Rozwijanie i wzmacnianie zdolności 

badawczych i innowacyjnych oraz 

wykorzystywanie zaawansowanych 

technologii 

002 Inwestycje w środki trwałe, w tym infrastrukturę 

badawczą, w małych i średnich przedsiębiorstwach  

(w tym prywatnych organizacjach badawczych) 

bezpośrednio związane z działaniami badawczymi  

i innowacyjnymi 

27 688 305 

(i) Rozwijanie i wzmacnianie zdolności 

badawczych i innowacyjnych oraz 

wykorzystywanie zaawansowanych 

technologii 

004 Inwestycje w środki trwałe, w tym infrastrukturę 

badawczą, w publicznych organizacjach badawczych  

i instytucjach szkolnictwa wyższego bezpośrednio 

związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi 

20 695 955 

(i) Rozwijanie i wzmacnianie zdolności 

badawczych  

i innowacyjnych oraz wykorzystywanie 

zaawansowanych technologii 

009 Działania badawcze i innowacyjne w 

mikroprzedsiębiorstwach, w tym tworzenie sieci 

kontaktów (badania przemysłowe, eksperymentalne 

prace rozwojowe, studia wykonalności) 

1 478 282 

(i) Rozwijanie i wzmacnianie zdolności 

badawczych i innowacyjnych oraz 

wykorzystywanie zaawansowanych 

technologii 

010 Działania badawcze i innowacyjne w MŚP, w tym 

tworzenie sieci kontaktów 

31 384 012 

(iii) Wzmacnianie trwałego wzrostu i 

konkurencyjności MŚP oraz tworzenie 

miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez 

inwestycje produkcyjne 

021 Rozwój działalności i umiędzynarodowienie MŚP, 

w tym inwestycje produkcyjne 

52 664 140 

(iv) Rozwijanie umiejętności na rzecz 

inteligentnej specjalizacji, transformacji 

przemysłowej i przedsiębiorczości 

023 Rozwój umiejętności na rzecz inteligentnej 

specjalizacji, transformacji przemysłowej, 

przedsiębiorczości i zdolności przedsiębiorstw 

dostosowania się do zmian 

3 510 943 

(iv) Rozwijanie umiejętności na rzecz 

inteligentnej specjalizacji, transformacji 

przemysłowej i przedsiębiorczości 

026 Wsparcie dla klastrów innowacyjnych, w tym 

między przedsiębiorstwami, organizacjami 

badawczymi i organami publicznymi oraz sieciami 

biznesowymi, z korzyścią głównie dla MŚP 

3 000 000 

SUMA 144 117 342 

Tabela 1. Planowane alokacje środków w ramach FEDS 2021-2027 celu szczegółowego i 

rodzaju interwencji (opracowanie własne na podst. Projektu Programu Fundusze 

Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027). 
 

Jak przedstawiono w Tabeli 1, najwięcej środków (ok. 36,5  %)  

ma zostać przeznaczonych na rozwój działalności  

i umiędzynarodowienie MŚP, w tym inwestycje produkcyjne. 

Drugą największą alokację w kwocie 31384 012 przeznaczono na 

działania badawcze i innowacyjne w MŚP, w tym tworzenie sieci 

kontaktów. Stosunkowo niewiele środków (ok. 4,5 %) 

przeznaczono natomiast na realizację celu szczegółowego  

iv „Rozwijanie umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji, 

transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości”.  
 

Wnioski 
W ramach programu „Fundusze Europejskie dla Dolnego 

Śląska 2021-2027” zaplanowano szereg działań mających 

na celu wspieranie innowacyjności dolnośląskich mikro, 

małych i średnich przedsiębiorstw. Będą to: 
• związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi inwestycje w 

środki trwałe (w tym infrastrukturę badawczą) bezpośrednio w 

przedsiębiorstwach oraz w jednostkach naukowych świadczących 

usługi badawcze na ich rzecz,  

• dotacje na działania badawcze i innowacyjne prowadzone przez 

przedsiębiorstwa,  

• działania mające na celu rozwój działalności i umiędzynarodowienie 

MŚP, w tym inwestycje produkcyjne 

• wsparcie dla klastrów innowacyjnych, 

• działania mające na celu rozwój umiejętności na rzecz inteligentnej 

specjalizacji, transformacji przemysłowej, przedsiębiorczości i 

adaptacji do zmian.  
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