Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Priorytet 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
Działanie to skierowane jest do firm, które chcą realizować nowe inwestycje. Celem Państwa projektu może być
zakup lub wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które zastosujesz w produkcji lub usługach.
Inwestycje mogą być przeprowadzone w celu stworzenia nowych produktów (usług) lub ulepszenia tych, które już
istnieją. Inwestycje mogą prowadzić również do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, w tym
m.in. ograniczenia zużycia energii, ograniczenia materiało- i wodochłonności w czasie produkcji.
Istnieje również możliwość uzyskania wsparcia na szkolenia oraz usługi doradcze, z których będziecie musieli
Państwo skorzystać w celu zrealizowania projektu inwestycyjnego
WAŻNE!!! Możecie Państwo uzyskać wsparcie pod warunkiem, że wprowadzane przez Was rozwiązanie jest
stosowane na świecie nie dłużej niż przez trzy lata, bądź też stopień jego rozprzestrzenienia na świecie w danej
branży
nie
przekracza
15%.
Aby mieć większą szansę na uzyskanie wsparcia projekt będzie musiał być lepszy od innych, i tu wysoko
punktowane będzie wprowadzenie takich rozwiązań, które są znane i stosowane na świecie nie dłużej niż rok, lub
ich stopień rozprzestrzenienia na świecie w danej branży nie przekracza 5%.
O dofinansowanie w ramach Działania 4.4. mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący działalność i mający
siedzibę, a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi – miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
W ramach działania przewiduje się dofinansowanie na przeprowadzenie inwestycji w firmie. Inwestycje mogą
obejmować zakup lub wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które zastosujecie Państwo w
produkcji lub usługach. W ramach inwestycji możecie Państwo stworzyć nowe produkty (usługi) lub ulepszyć już
istniejące. Wsparciu podlegać będą także rozwiązania prowadzące do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na
środowisko, w tym zmniejszające zużycie energii, materiałów lub wody w czasie produkcji. W ramach projektu
możliwe jest wprowadzenie nowych rozwiązań marketingowych lub organizacyjnych, które wpłyną na poprawę
efektywności oraz wydajności. Mogą to być nowe rozwiązania w zakresie dystrybucji, systemów informacyjnych,
logistyki
czy
zarządzania
prowadzące
do
poprawy
produktywności
i
efektywności.
Jeśli do zrealizowania projektu będziecie Państwo potrzebowali skorzystać ze specjalnych usług doradczych lub
szkoleń, to również na nie możesz dostać dofinansowanie.
Wsparcie w ramach dotacji ma charakter refundacji, która w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, miejsca
inwestycji oraz rodzaju wydatków może wynosić od 30% do 70% wartości kosztów kwalifikowanych.
Maksymalna/Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi od 8 000 000 zł do 160 000 000 zł. Minimalna
kwota dofinansowania to 2 400 000 zł, a maksymalna może wynosić:
- na część inwestycyjną projektu - 40 000 000 zł
- maksymalna na część szkoleniową - 1 000 000 zł
- maksymalna na część doradczą - 1 000 000 zł
Maksymalna całkowita wartość projektu nie może przekroczyć 50 000 000 euro
Złożone wnioski podlegają ocenie formalnej oraz merytorycznej. Ocena merytoryczna obejmuje następujące
kryteria:
Kryteria merytoryczne obligatoryjne (ocena TAK/NIE)
- Projekt jest zgodny z celami i zakresem Działania 4.4 PO IG,
- Projekt dotyczy inwestycji początkowej oznaczającej inwestycję w aktywa materialne oraz aktywa niematerialne i
prawne związane z tworzeniem nowego zakładu, rozbudową istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji
zakładu poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu
produkcyjnego istniejącego zakładu, związanej z zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych
prowadzących do powstania i wprowadzenia na rynek nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu,
- Inwestycja polega na zakupie lub wdrożeniu rozwiązania technologicznego, które jest stosowane na świecie

przez okres nie dłuższy niż 3 lata bądź technologii, której stopień rozprzestrzenienia na świecie w danej branży nie
przekracza 15%,
- Wskaźniki produktu i rezultatu są:
a) Obiektywnie weryfikowalne,
b) Odzwierciedlają założone cele projektu,
c) Adekwatne dla danego rodzaju projektu,
- Projekt wykazuje opłacalność finansową,
- Informacje zawarte we wniosku lub załączone dokumenty (np. promesa kredytowa) potwierdzają zdolność
Wnioskodawcy do sfinansowania projektu,
- Wskazane przez Wnioskodawcę wydatki są kwalifikowane w ramach działania, uzasadnione i niezbędne ze
względu na osiągniecie planowanych rezultatów,
- Wnioskodawca dysponuje zasobami gwarantującymi realizację projektu (np. know-how, doświadczoną kadrą,
infrastrukturą techniczną),
- Wnioskodawca dysponuje licencjami, pozwoleniami, koncesjami niezbędnymi do realizacji inwestycji, (jeśli
dotyczy),
- Wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat, a w przypadku MSP - 3 lat od
zakończenia projektu,
- Projekt ma, co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne UE, wymienione w art. 16 i 17 Rozporządzenia
Rady (WE) nr 1083/2006.
Kryteria merytoryczne fakultatywne (ocena punktowa)
- Projekt zakłada zakup lub wdrożenie technologii znanej i stosowanej na świecie nie dłużej niż 1 rok bądź
technologii, której stopień rozprzestrzenienia się na świecie w danej branży nie przekracza 5%, 21 pkt
- Technologia użyta w projekcie została lub zostanie objęta działaniami mającymi na celu ochronę praw własności
przemysłowej, 10 pkt
- Projekt wykorzystuje elementy prowadzonych lub zakupionych przez przedsiębiorcę wyników prac B+R, 10 pkt
- Dodatkowym efektem projektu jest wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub nowych rozwiązań
marketingowych prowadzących do poprawy produktywności i efektywności, 4 pkt
- Procentowy przyrost przychodów z eksportu towarów/usług w wyniku realizacji projektu 3 lata po jego
zakończeniu wyniesie powyżej 20%, 4 pkt
- W wyniku realizacji projektu nastąpi utworzenie własnego działu B+R lub nawiązanie trwałej współpracy z
jednostką badawczo-rozwojową, 5 pkt
- W wyniku realizacji projektu powstaną nowe miejsca pracy, 2 pkt
- Wnioskodawca posiada doświadczenie w opracowywaniu koncepcji produktów uznanych za innowacyjne, czego
rekomendacją jest uzyskanie przez Wnioskodawcę nagrody głównej, bądź wyróżnienia w konkursie Polski Produkt
Przyszłości, 2 pkt
- Wnioskodawca posiada:
a) patent na wynalazek lub
b) prawo ochronne na wzór użytkowy lub
c) prawo z rejestracji wzoru przemysłowego lub
d) prawo z rejestracji topografii, układów scalonych,
jakie stosowane są w ramach inwestycji początkowej, oznaczającej inwestycję w aktywa materialne oraz aktywa
niematerialne i prawne związane z tworzeniem nowego zakładu, rozbudową istniejącego zakładu, dywersyfikacją
produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą
procesu produkcyjnego istniejącego zakładu, w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie (w przypadku
podmiotu mającego co najmniej 51 % udziałów lub akcji w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy patent na wynalazek,
prawo ochronne na wzór użytkowy itd. będzie wykorzystywane w ramach realizowanego projektu), 10 pkt
- Wnioskodawca należy do sektora MSP, 20 pkt
- Wnioskodawca posiada:
a) akredytowany certyfikat jakości w przedsiębiorstwie zgodny z wymaganiami normy ISO 9001 lub
b) akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania BHP zgodny z wymaganiami OHSAS 18001 lub
PN-N-18001, lub
c) akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy
ISO 14001 lub rozporządzeniem EMAS, 2 pkt

- Projekt ma pozytywny wpływ na polityki horyzontalne UE wymienione w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE)
nr 1083/2006, w tym:
a) pozytywny wpływ na politykę równości szans, 2 pkt
b) pozytywny wpływ na ochronę środowiska, 4 pkt
- Działalność Wnioskodawcy przyczynia się do zmiany wzorców produkcji i konsumpcji na sprzyjające realizacji
zasad zrównoważonego rozwoju:
a) Wnioskodawca udostępnia publicznie informacje dotyczące celów oraz wyników realizacji polityki
w zakresie zrównoważonego rozwoju, 1 pkt
b) Wnioskodawca realizuje politykę równych szans w zakresie zatrudnienia, 1 pkt
c) Wnioskodawca uwzględnia kryteria środowiskowe podczas realizacji zakupów oraz współpracy
z podwykonawcami, 1 pkt
d) Wnioskodawca uwzględnia aspekty ochrony środowiska w rachunkowości, 1 pkt.
Wnioski o dofinansowanie przyjmuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
W przypadku zainteresowania powyższą formą wsparcia oraz w przypadku dodatkowych pytań, szczegółowych
informacji udzielą Państwu:
- Robert Podgórzak - tel. kont. 22 847 53 68, e-mail: r.podorzak@imbigs.org.pl
- Paweł Stępniak - tel. kont. 22 847 53 68, e-mail: p.stepniak@imbigs.org.pl
- Magdalena Lepa – tel. kont. 22 843 59 51, e-mail: m.lepa@imbigs.org.pl

