Program Lubuski Regionalny Program Operacyjny (LRPO)
Priorytet 2 Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału
Działanie 2.2 Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje
Działanie to służy wspieraniu małych i średnich przedsiębiorstw.
Dotację możecie Państwo przeznaczyć na dofinansowanie rozbudowy lub rozszerzenia zakresu działalności
Waszej firmy, wprowadzenie nowych produktów lub usług, zmianę produkcji, zakup licencji, patentów, itp. W
ramach działania możecie także uruchomić handel drogą elektroniczną lub uzyskać dostęp do usług i aplikacji.
Możecie Państwo również dofinansować zakup środków trwałych(czyli np. maszyn i urządzeń) oraz wartości
niematerialnych i prawnych (np. oprogramowania, patentów, licencji). Inwestycja ta musi być nowa, nie może
polegać tylko na zakupie rzeczy już posiadanych, ale zużytych oraz być innowacyjna (wprowadzać nowoczesne
rozwiązania – nowoczesne co najmniej dla Waszej firmy).
Dotacja nie może być wykorzystana na bieżące wydatki firmy (np. opłaty) oraz na środki obrotowe (np. materiały)
lub bieżącą działalność. Powinniście ją wykorzystać tak, aby w przyszłości czerpać korzyści z tego, na co ją
przeznaczycie (np. w formie wyższych przychodów Waszej firmy).
Inwestycje przedsiębiorstw muszą być zlokalizowane na terenie województwa lubuskiego.
Beneficjentami wsparcia w ramach omawianego Działania są małe i średnie przedsiębiorstwa, z wyłączeniem
mikroprzedsiębiorstw
W ramach Działania możecie Państwo otrzymać dofinansowanie m.in. na:
- rozbudowę przedsiębiorstwa,
- rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa,
- zmianę produkcji, procesu produkcyjnego lub w zakresie sposobu świadczenia usług (urozmaicenie,
unowocześnienie, itp.),
- wprowadzenie nowych, dodatkowych produktów,
- inwestycje w produkty i procesy przyjazne dla środowiska,
- unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej,
- informatyzację (m.in. handel drogą elektroniczną, uzyskanie dostępu do TIK - Technologii InformacyjnoKomunikacyjnych dla MSP),
- inwestycje w aktywa niematerialne i prawne ( w tym: nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub
nieopatentowanej wiedzy technicznej i technologicznej).
Poziom dotacji wynosi 50% całkowitych kwalifikowalnych wydatków projektu (dot. wydatków na prace
przygotowawcze, wydatków związanych z realizacją nowej inwestycji oraz wydatków w ramach cross-financingu)
Minimalna wartość projektu: nie określono
Maksymalna wartość projektu: poniżej 8 mln PLN
Minimalna/maksymalna kwota wsparcia: nie określono
Maksymalna kwota (dotacji) wsparcia – poniżej 4 mln PLN
Ocena merytoryczna złożonego wniosku obejmuje:
Aspekt techniczny
· Koszty - zasadność i adekwatność (tak/nie; 0-5, waga kryterium 3)
· Efektywność projektu (tak/nie; 0-5, waga kryterium 3)
· Prawidłowość przeprowadzenia analiz (tak/nie; 0-3, waga kryterium 2)
· Zdolność instytucjonalna (tak/nie; 0-3, waga kryterium 3)

Aspekt strategiczny
· Adekwatność zaproponowanych rozwiązań w stosunku do potrzeb (tak/nie; 0-5, waga kryterium 3)
· Ekonomiczny wpływ na rozwój regionu (tak/nie; 0-10, waga kryterium 3)
· Cel projektu (zgodność z kryteriami specyficznymi) (tak/nie; 0-10, waga kryterium 3)
Aspekt horyzontalny
· Komplementarność (tak/nie; 0-3, waga kryterium 3)
· Wpływ na realizację polityk horyzontalnych (tak/nie; 0-5, waga kryterium 2)
Kryteria specyficzne
· Wpływ realizacji projektu na poszerzenie oferty usługowej/produktowej przedsiębiorstwa (wprowadzenie
nowych lub ulepszonych/zmodernizowanych produktów i usług) 0-3
· Wpływ realizacji projektu na tworzenie nowych miejsc pracy 0-2
· Wkład własny 0-3
· Poziom innowacyjności projektu 0-2

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

