Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Priorytet: 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie: 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
Działanie skierowane jest do mikro- i małych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą nie
dłużej niż 1 rok od dnia uzyskania wpisu do ewidencji lub rejestru i chcą uzyskać dofinansowanie na rozwój
świadczenia usług drogą elektroniczną, czyli np. przez Internet. Jeśli więc reprezentujecie Państwo mikro- lub
małe przedsiębiorstwo, (czyli m.in. nie zatrudniacie więcej niż 49 pracowników) możecie starać się o
dofinansowanie swojego projektu. Przykładowo może to być stworzenie internetowej platformy porad prawnych,
porad w zakresie rachunkowości. Dofinansowanie można również otrzymać na wytworzenie produktów
cyfrowych, głównie oprogramowania, które umożliwi Ci realizację projektu.
Dodatkowo w ramach tego działania będzie realizowany projekt systemowy polegający na stworzeniu
specjalistycznego portalu internetowego, promującego ideę e-biznesu. Projekt ten realizuje Instytucja
Wdrażająca.
O dofinansowanie w ramach działania ubiegać mogą się mikro- i mali przedsiębiorcy, którzy prowadzą
działalność gospodarczą nie dłużej niż 1 rok od dnia uzyskania wpisu do ewidencji lub rejestru.
W ramach działania będziecie mogli Państwo ubiegać się o dofinansowanie projektów mających na celu
świadczenie usług drogą elektroniczną (e-usług) spełniających łącznie następujące warunki:
1) są świadczone w sposób częściowo lub całkowicie zautomatyzowany przez technologię
informacyjną i wymagają niewielkiego udziału człowieka po stronie usługodawcy,
2) polegają na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą systemów teleinformatycznych
w publicznych sieciach telekomunikacyjnych,
3) są świadczone na indywidualne żądanie usługobiorcy,
4) są wykonywane bez jednoczesnej obecności stron w tej samej lokalizacji.
Działanie nie przewiduje dofinansowywania projektów mających na celu świadczenie usług: hostingu, poczty
elektronicznej oraz rejestracji i utrzymania domen internetowych. Można otrzymać dotację wyłącznie na jeden
tego typu projekt. Będzie on objęty dofinansowaniem nie dłużej niż 2 lata.
W ramach omawianego działania możecie Państwo ubiegać się o wsparcie do 85% wydatków kwalifikujących się
do objęcia wsparciem. Wartość wydatków kwalifikowanych projektu w zakresie wspierania działalności
gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej nie może być niższa niż 20 000 zł i nie może jednocześnie
przekroczyć 1 000 000 zł. Dotacja ma charakter refundacji.
Do wydatków kwalifikowanych dla projektów realizowanych przez mikro i małych przedsiębiorców w ramach
Działania 8.1 zalicza się m.in.:
- zakup usług informatycznych, technicznych i doradczych,
- koszty zatrudnienia;
- niektóre koszty operacyjne,
- koszty promocji i informowania,
- zakup patentów, licencji,
- koszty szkoleń specjalistycznych do 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych.
Ocena merytoryczna (‘zero-jedynkowa”) złożonego wniosku obejmuje następujące kryteria:
- zgodność przedmiotu projektu z celami PO IG oraz działania 8.1 PO IG,
- zgodność projektu ze zdefiniowanymi potrzebami zidentyfikowanej grupy odbiorców,
- projekt polega na stworzeniu i świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ewentualnym wytworzeniu
produktów cyfrowych, niezbędnych do świadczenia tych usług,
- przedstawiono koncepcję promocji usługi cyfrowej wśród potencjalnych odbiorców,
- zapewnieniu przez wnioskodawcę trwałości rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat, a w przypadku MSP
3 lat od zakończenia projektu,
- kwalifikowaność wydatków w ramach działania, uzasadnienie, racjonalność i adekwatność do zakresu i celów
projektu,

- środki będą wykorzystane w sposób efektywny (relacja nakład/ rezultat),
- wykonalność techniczną projektu, czytelność, szczegółowość i realne wykonanie szczegółowego
harmonogramu realizacji projektu
- wskaźniki produktu i rezultatu są:
· obiektywnie weryfikowalne,
· odzwierciedlają założone cele projektu,
· adekwatne dla danego rodzaju projektu,
- co najmniej neutralny wpływ projektu na polityki horyzontalne UE wymienione w art. 16 i 17 Rozporządzenia
Rady (WE) nr 1083/2006.
Wnioski przyjmowane będą przez Regionalne Instytucje Finansujące współpracujące z Polską Agencją Rozwoju
Przedsiębiorczości.
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

