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Dlaczego Krajowe Klastry Kluczowe?
 Krajowy Klaster Kluczowy (KKK) to klaster o istotnym

znaczeniu dla gospodarki kraju i wysokiej konkurencyjności
międzynarodowej
 Koordynator KKK jest uprawniony do aplikowania o wsparcie
publiczne w ramach Poddziałania 2.3.3 POIR, przeznaczonego
na wzmocnienie ekspansji międzynarodowej KKK
 Projekty rozwojowe, zdefiniowane i uzgodnione przez grupy
członków KKK, będą korzystały z preferencji w ramach
systemu oceny przy aplikowaniu do różnych programów i
działań pomocowych

Internacjonalizacja Krajowych Klastrów Kluczowych
Cel poddziałania:
 wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw działających w ramach KKK

Przedmiot wsparcia:
 dofinansowanie kompleksowych usług, w tym doradczych

Charakter usług:
 służące wprowadzeniu na rynki zagraniczne oferty klastra i/lub jego członków, ze

szczególne uwzględnieniem produktów zaawansowanych technologicznie;
 związane z aktywizacją członków klastra w obszarze internacjonalizacji, tworzeniem

sieci kontaktów, wymianą wiedzy z partnerami zagranicznymi, współpracą

międzynarodową, zwiększeniem widoczności klastra na rynkach międzynarodowych

Pomoc operacyjna dla koordynatora
 koszty wynagrodzeń personelu koordynatora klastra zatrudnionego przy

realizacji projektu
 koszty administracyjne, w tym koszty ogólne, bezpośrednio związane z

realizacją projektu dotyczące
 aktywizacji klastra w celu ułatwienia współpracy, dzielenia się

informacjami oraz świadczenia lub kierowania specjalistycznych i
dopasowanych usług wsparcia dla biznesu;
klastra w celu zwiększenia udziału nowych
przedsiębiorstw lub organizacji oraz zwiększenia rozpoznawalności
klastra;

 marketingu

 zarządzania zapleczem klastra, organizacji programów szkoleniowych,

warsztatów i konferencji w celu wsparcia dzielenia się wiedzą,
tworzenia sieci kontaktów i współpracy transnarodowej

Istotne elementy projektu
 Wsparcie dla koordynatora klastra stanowi dla niego pomoc publiczną

 Usługi świadczone przez koordynatora na rzecz członków klastra stanowią

dla nich pomoc de minimis

 Wydatki kwalifikowane na pomoc operacyjną dla koordynatora nie mogą

przekraczać 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych

Budżet i stopień finansowania
 Budżet Poddziałania: 33 250 000 euro (133 000 000 zł)
 Wartość wydatków kwalifikowanych projektu:
 Min. 500 tys. zł
 Max. 5 mln zł
 Wymagany wkład własny:
 Min. 50% w części stanowiącej pomoc publiczną dla koordynatora

 Min. 15% w części stanowiącej pomoc de minimis dla członka KKK

Spodziewane efekty
 Główne produkty
 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie internacjonalizacji działalności
 Zaangażowanie przedsiębiorstw w klastry
 Zaangażowanie jednostek naukowych w klastry
 Uzupełnienie wsparcia publicznego dla przedsiębiorstw (dotacji) o

inwestycje prywatne
 Bezpośrednie rezultaty
 Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach
 Podpisanie nowych zagranicznych kontraktów handlowych przez

przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji,
 Wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport

Główne warunki przyznania dofinansowania
 Wpływ projektu na wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw KKK
 Kompleksowy charakter usług na rzecz przedsiębiorców działających w

ramach KKK – zgodność ze strategią rozwoju KKK
 Wsparcie wprowadzenia oferty klastra i/lub jego członków na rynki

zagraniczne
 Podniesienie zdolności klastra do trwałej współpracy z podmiotami

zagranicznymi, a także do zacieśniania współpracy w ramach klastra
 Wysokość nakładów na działalność B+R

Planowany konkurs

Ogłoszenie konkursu: 26 października 2015 r.
Rozpoczęcie naboru wniosków: 30 listopada 2015 r.
Zakończenie naboru wniosków: 9 grudnia 2016 r.

