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Gdańsk, 29.06.2022

ŚRODKI UNIJNE I FINANSOWE WSPARCIE BUDŻETÓW 
ROZWOJU REGIONALNEGO W FLEKSOGRAFII.

INNOWACJE I EKOLOGIA

Zastanawiasz się jak możesz ulepszyć 
proces produkcyjny ? Jak sprawić aby 
druk był bardziej ekonomiczny, a warto-
ścią dodaną stała się ochrona środowiska? 
I to wszystko sfinansować z dotacji unij-
nych lub projektów regionalnych wspo-
magających rozwój MŚP?

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na te pytania.

Ekologia w biznesie jest to trend, który w 
przyszłości może być kluczowym czynni-
kiem rozwoju strategii biznesowych i two-
rzenia pozytywnego wizerunku naszej 
marki. Zwiększona świadomość ekologiczna 
konsumentów wywiera coraz większy nacisk 
na ekologiczną postawę przedsiębiorców.

Dlatego też, coraz więcej z nas zastanawia się 
jak przemycić ekologiczne rozwiązania do 
naszej branży. Flekso Serwis, jako firma 
zapewniająca kompleksowe usługi w zakre-
sie fleksografii, również poszukuje takich 
rozwiązań dla swoich klientów. W tym, 
niedługim wpisie chcemy się podzielić 
zarówno gotowym rozwiązaniem w postaci 
produktu, jak i wyników z przeprowadzone-
go researchu w obszarze dotacji unijnych i 
pożyczek rozwojowych.

Gotowym rozwiązaniem jaki chcemy przed-
stawić jest innowacyjne urządzenie InkSave. 
Jest to system odzysku farby, który ułatwia, 
przyspiesza i stwarza bardziej ekonomicz-
nym proces mycia. 
InkSave pozwala na zaoszczędzenie:
• Do 80% farby
• Do 50% wody

Tym samym mamy odpowiedź na zadane 
pytanie. Uzyskujemy oszczędności w proce-
sie produkcji, a jednocześnie możemy 
zakwalifikować firmę jako świadomie działa-
jącą na rzecz ochrony środowiska, a bonusem 
dla kadry jest dorzucenie niewielkiej cegiełki 
do budowania lepszej przyszłości

W zakresie innowacyjności i rozwoju ekolo-
gicznych postaw w procesie produkcji 
możemy znaleźć wiele środków finansowych 



przeznaczonych z budżetu unijnego czy 
budżetów rozwoju regionalnego. 

InkSave wykorzystuje innowacyjny system 
łączący punkty doprowadzania wody z zinte-
growanym układem pomp i zaworów do 
odzysku farby bez rozcieńczenia jej przed 
każdym procesem mycia. Redukcja strat 
farby pozwala na zdecydowane obniżenie 
ilości odpadów pozostałych w obiegu i zuży-
cie mniejszej ilości wody podczas procesu 
mycia. 

System ten jest zaprogramowany na uspraw-
nienie każdej funkcji, oszczędzając czas ope-
ratora i zwiększając wydajność maszyny. 
Wielu klientów identyfikuje straty farb jako 
kluczowy koszt, który musi zostać uwzględ-
niony w kalkulacji. Rozwiązanie proponuje 
Absolute wraz z systemem InkSave, zapro-
jektowanym specjalnie na zmniejszenie 
zużycia wody i zwiększenie prędkości proce-
su mycia. Dzięki temu, cały proces druku 
zostaje usprawniony i jest bardziej ekono-
miczny.

Podsumowując, InkSave spełnia następujące 
wytyczne przy staraniu się o dodatkowe 
środki finansowania zewnętrznego:
• Innowacyjna technologia.
• Usprawnienie procesów produkcyjnych.
• Wykorzystanie rozwiązań technologicz-
nych przyjaznych środowisku.
• Lepsza gospodarka odpadami.
• Zrównoważone korzystanie z zasobów oraz 
oszczędzanie wody i surowców.

Na ten moment, czekamy jeszcze na przeka-
zanie środków z KPO. Jednak plany wdroże-
nia programów już powoli się rozkręcają.  
Poniżej przedstawiam kilka wiodących 
programów, z których można skorzystać na 
dzień dzisiejszy, w przypadku dofinansowa-
nia urządzenia InkSave.
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Na ten moment, czekamy jeszcze na przeka-
zanie środków z KPO. Jednak plany wdroże-
nia programów już powoli się rozkręcają.  
Poniżej przedstawiam kilka wiodących 
programów, z których można skorzystać na 
dzień dzisiejszy, w przypadku dofinansowa-
nia urządzenia InkSave.

1. Rozwój przedsiębiorczości i innowacje

Cel Programu
Wzmocnienie konkurencyjności polskich 
przedsiębiorstw, przede wszystkim poprzez 
wsparcie w opracowaniu i wdrażaniu inno-
wacyjnych technologii, rozwiązań, procesów, 
produktów i usług. 

Obszary wsparcia
• Innowacje w zakresie zielonych technologii
• Innowacyjne technologie w obszarze wód 
morskich i śródlądowych
• Wsparcie technologii w zakresie poprawy 
jakości życia
• Rozwój innowacyjności przedsiębiorstw 
zarządzanych przez kobiety (schemat 
małych grantów).
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Budżet Programu
100 mln euro, w tym:
• 85 mln euro z Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego
• 15 mln euro – wkład krajowy

Operator Programu
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Technologie przyjazne środowisku
Celem Schematu jest zwiększenie konkuren-
cyjności przedsiębiorców z wykorzystaniem 
rozwiązań technologicznych przyjaznych 
środowisku, poprzez działania prowadzące 
do wdrożenia w przedsiębiorstwie innowa-
cyjnych procesów, produktów, usług lub 
rozwiązań. Powyższe mają na celu rozwinąć 
działalność gospodarczą przedsiębiorcy, w 
tym wzrost przychodów, zysku lub zatrud-
nienia, a jednocześnie przyczynić się do 
lepszej gospodarki odpadami, efektywności 
energetycznej, zmniejszonej emisji zanie-
czyszczeń czy wydajnej gospodarki materia-
łowej.
Innowacje w zakresie zielonych technologii - 
projekty, które w rezultacie mają przyczyniać 
się do rozwoju firm i jednocześnie ogranicze-
nia negatywnego wpływu na środowisko w 
działalności własnej przedsiębiorcy lub też 
produktów, które wprowadzi na rynek.

2. Wsparcie inwestycji w przedsiębior-
stwach 

Cel programu
Wdrażanie innowacji produktowych, proce-
sowych, marketingowych i organizacyjnych 
w sektorze produkcyjnym, w tym np.: rozbu-
dowa przedsiębiorstwa prowadząca do wpro-
wadzenia na rynek nowych produktów, 
dokonanie zasadniczych zmian procesu 
produkcyjnego, skutkujące wprowadzeniem 
na rynek nowych lub ulepszonych produk-
tów, inwestycje w nowoczesne maszyny i 
sprzęt produkcyjny.

Poziom dofinansowania:
• dla mikro i małych przedsiębiorstw – do 
70% wydatków kwalifikujących się do objęcia 
wsparciem;
• dla średnich przedsiębiorstw – do 60% 
wydatków kwalifikujących się do objęcia 
wsparciem.

Pozostając w temacie budżetów regionalnych 
dla przykładu przedstawię program z woje-
wództwa pomorskiego.

3. Dofinansowania ze środków woje-
wódzkiego funduszu ochrony środowi-
ska i gospodarki wodnej w Gdańsku

Cel programu
Fundusz może udzielać dotacji na:
• ochronę przyrody i krajobrazu,
• edukację ekologiczną,
• monitoring środowiska,
• przedsięwzięcia innowacyjne,
• przedsięwzięcia pilotażowe w ochronie 
środowiska dotyczące nowych technologii,
• badania w ochronie środowiska i gospodar-
ce wodnej oraz upowszechnianie ich wyni-
ków,
• systemy kontroli wnoszenia przewidzia-
nych ustawą opłat za korzystanie ze środowi-
ska, a w szczególności na tworzenie baz 
danych podmiotów korzystających ze środo-
wiska, obowiązanych do ponoszenia opłat,
• zapobieganie lub likwidację poważ-
nych awarii i ich skutków.
Pozostałe, możliwie formy finansowania 
zewnętrznego jak, np. pożyczki nisko prowi-
zyjne.

Przedstawię również przykład finansowania 
w województwie mazowieckim.

4. Pożyczka duża (od 500 tys. zł do 2,5 mln 
zł) - trwający program na terenie woje-
wództwa mazowieckiego.
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LCel programu
Przedsięwzięcia inwestycyjne na terenie 
województwa mazowieckiego realizowane 
przez MŚP, prowadzące do wprowadzania na 
rynek nowych produktów lub usług oraz 
pozyskiwania i wdrażania innowacji, wpły-
wające na rozwój przedsiębiorstw oraz 
zwiększające skalę ich działalności oraz 
zasięgu oferty w ramach nowych rynków 
zbytu, w tym w szczególności:
• Wsparcie ekologicznych procesów produk-
cyjnych oraz efektywnego wykorzystania 
zasobów w MŚP.

5. Poręczenie do 500 tys. zł, wsparcie 
pozadotacyjne

Cel programu
Wsparcie przeznaczone dla przedsiębiorstw 
inwestujących m.in. w: a) maszyny i sprzęt 
produkcyjny (przedsięwzięcia rozwojowe, 
np. modernizacja środków produkcji, wypo-
sażenie nowych lub doposażenie istniejących 
miejsc pracy); b) nowoczesne technologie 
informacyjno-komunikacyjne (TIK); c) inno-
wacje produktowe i procesowe, m.in. 
poprzez adaptowanie gotowych technologii i 
rozwiązań zakupionych przez przedsiębior-
stwo, wprowadzanie tzw. innowacji imitują-
cych oraz innowacji w skali przedsiębior-
stwa. Stopa Jednostkowego Poręczenia 
wynosi maksymalnie 75% kwoty kapitału 
Kredytu wypłaconego bez odsetek, prowizji i 
innych zobowiązań Ostatecznego Odbiorcy 
związanych z otrzymanym Kredytem. Stopa 
Jednostkowego Poręczenia wynosi maksy-
malnie 80% kwoty kapitału Kredytu wypła-
conego bez odsetek, prowizji i innych zobo-
wiązań Ostatecznego Odbiorcy związanych 
z otrzymanym Kredytem, którego cel wpisuje 
się w: a) Finansowanie projektów realizowa-
nych na wybranych Obszarach Strategicznej 
Interwencji tj.: - Obszary peryferyzacji spo-
łeczno-gospodarczej; - Obszary o słabym 
dostępie do usług publicznych; - Obszary 
przygraniczne. b) Inwestycje w obszarze 
inteligentnych specjalizacji województwa 

warmińsko – mazurskiego, tj.: - drewno i 
meblarstwo, - żywność wysokiej jakości, - 
ekonomia wody. Poprzez inwestycje w 
ramach powyższych inteligentnych specjali-
zacji należy rozumieć takie, które muszą 
spełnić co najmniej dwa z poniższych warun-
ków łącznie: a) Wpływ na eliminowanie 
negatywnych skutków zagrożeń i/lub wpływ 
na wykorzystanie szans zdiagnozowanych w 
analizie SWOT dla danej Inteligentnej Spe-
cjalizacji, b) Wpływ na wzmocnienie silnych 
stron i/lub eliminację słabych stron zdiagno-
zowanych w analizie SWOT dla danej Inteli-
gentnej Specjalizacji, c) Dyfuzję wyników 
projektu na więcej niż jeden podmiot działa-
jący w obszarze danej Inteligentnej Specjali-
zacji, d) Stworzenie w wyniku projektu moż-
liwości eksportowych w ramach danej Inteli-
gentnej Specjalizacji i/lub generowanie 
potencjalnego wzrostu współpracy w euro-
pejskich łańcuchach wartości, e) Wpływ na 
kreowanie współpracy pomiędzy środowi-
skiem naukowym, biznesowym, otoczeniem 
biznesu, administracją w obrębie co najmniej 
jednej Specjalizacji w wyniku realizacji 
projektu.

Tak też z przeglądu powyższych progra-
mów możesz, drogi kliencie, zastanowić 
się jak efektywnie wykorzystać zewnę-
trze środki finansowania dla rozwoju 
swojej firmy i zwiększenia pozytywnego 
odbioru Twojej marki.


