


Wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw
działających w ramach Krajowych Klastrów
Kluczowych.
Koncentrowanie się na wspieraniu ekspansji
międzynarodowej klastra w powiązaniu
z jego działalnością badawczo-rozwojową
i innowacyjną



OBSZARY WSPARCIA

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty
obejmujące usługi związane z:

✓ wprowadzaniem na rynki zagraniczne oferty/produktów 
klastra i/lub jego członków, ze szczególnym 
uwzględnieniem produktów zaawansowanych 
technologicznie

✓ aktywizacją członków klastra w obszarze 
internacjonalizacji

✓ tworzeniem sieci kontaktów
✓ wymianą wiedzy z partnerami zagranicznymi
✓ współpracą międzynarodową
✓ zwiększeniem widoczności klastra na rynkach 

międzynarodowych



WNIOSKODAWCY KONKURSU

Wnioskodawcą może być wyłącznie 16-stu 
Koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych

Ostatecznym odbiorcą wsparcia są przedsiębiorcy 
wchodzący w skład Krajowego Klastra Kluczowego

Wydatki kwalifikowane dla projektu powinny się 
mieścić w przedziale  od 500 tys. zł do 10 mln zł

FORMY DOTACJI
✓ dla koordynatora klastra jako pomoc publiczna

✓ dla członka klastra jako pomoc de minimis
udzielana przez koordynatora

✓ dla członka klastra jako pomoc publiczna 
udzielana przez koordynatora



POZIOMY DOFINANSOWANIA DLA 
CZŁONKÓW KLASTRA 
✓ 80% -mikro lub małe przedsiębiorstwo - de minimis

✓ 70% - średnie przedsiębiorstwo – de minimis

✓ 50% - inne niż MŚP – de minimis

✓ 50% w zakresie pomocy publicznej dla koordynatora oraz dla
członków na udział MŚP w targach

Sposoby ujęcia i rozliczenia kosztów 

Koszty objęte pomocą de minimis dla członków klastra,

dotyczące podróży służbowych pracowników mogą być

rozliczane:

✓ na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków,

✓ z zastosowaniem stawek jednostkowych (zgodnie z 

obowiązującą w projekcie metodologią obliczania kosztów 

uproszczonych) 



Rodzaje kosztów kwalifikujących się do 
dofinansowania – Koordynator

✓ wynagrodzenia personelu koordynatora klastra 
zatrudnionego przy realizacji projektu

✓ aktywizacji klastra w celu ułatwienia współpracy, dzielenia 
się informacjami oraz świadczenia lub kierowania 
specjalistycznych i dopasowanych usług wsparcia dla 
biznesu

✓ marketingu klastra w celu zwiększenia udziału nowych 
przedsiębiorstw lub organizacji oraz zwiększenia 
rozpoznawalności klastra

✓ zarządzania zapleczem klastra, organizacji programów 
szkoleniowych, warsztatów i konferencji w celu wsparcia 
dzielenia się wiedzą, tworzenia sieci kontaktów i 
współpracy transnarodowej, w tym koszty organizacji                   
i realizacji



ZASADY FINANSOWNIA - KOORDYNATOR

✓ maksymalna intensywność dofinansowania, ustalona dla 
poszczególnych wydatków, wynosi w zakresie pomocy 
operacyjnej dla koordynatora klastra – do 50% kosztów 
kwalifikowalnych

✓ Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych koordynatora, 
nie może przekroczyć 15 % całkowitych kosztów 
kwalifikowanych projektu

✓ koszty w ramach pomocy operacyjnej dla koordynatora 
klastra, rozliczane będą stawką ryczałtową w wysokości 
15,23% pozostałych kategorii kosztów kwalifikowalnych 
projektu (zgodnie z obowiązującą w projekcie metodologią 
obliczania kosztów uproszczonych) 



Rodzaje kosztów kwalifikujących się do 
dofinansowania – członkowie Klastra 

✓ dostęp do zagranicznej infrastruktury badawczo-
rozwojowej

✓ usługi doradcze dotyczące umiędzynarodowienia 
przedsiębiorcy

✓ szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy

✓ usługi niezbędne do aktywizacji przedsiębiorcy będącego 
członkiem klastra na arenie międzynarodowej

✓ podróże służbowe pracowników przedsiębiorcy 
uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub 
programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych

✓ transport i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku              
z udziałem w targach i misjach gospodarczych



Rodzaje kosztów kwalifikujących się do
dofinansowania – członkowie Klastra cd.

✓ rezerwacja miejsca wystawowego na targach, opłaty
rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu
targowego

✓ organizacja stoiska wystawowego na targach lub wystawie

✓ reklama w mediach targowych

✓ udział w seminariach, kongresach i konferencjach

✓ organizacja pokazów, prezentacji i degustacji produktów w
zakresie promocji marki produktowej

✓ koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego
podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej
wystawie



ZASADY UDZIELENIA WSPARCIA 

Projekt powinien:

✓ uwzględniać zidentyfikowane potrzeby klastra związane             
z internacjonalizacją działalności i koncentrować się na 
bezpośrednim wspieraniu ekspansji międzynarodowej 
klastra w powiązaniu z jego działalnością badawczo-
rozwojową i innowacyjną

✓ być zgodny ze Strategią rozwoju klastra

✓ wspierać wprowadzenie oferty klastra i/lub jego członków 
na rynki zagraniczne

✓ przyczyniać się do podniesienia zdolności klastra do 
trwałej współpracy z podmiotami zagranicznymi, a także 
do zacieśniania współpracy w ramach klastra

✓ wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje 



DZIĘKUJE ZA UWAGĘ

mailto:j.okonska-kubica@klasterodpadowy.com
http://www.klasterodpadowy.com/

