Program: Małopolski Regionalny Program Operacyjny
Priorytet: 2 Gospodarka regionalnej szansy
Działanie: 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw
Schemat: A Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP
Celem tego działania jest wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw i to właśnie te podmioty mogą ubiegać się o
środki w jego ramach. Są to firmy, które zatrudniają do 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50
milionów euro a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro. Możecie Państwo zatem uzyskać
dofinansowanie na rozwój swojej firmy oraz powiększenia jej z firmy mikro do małej oraz z małej do średniej.
Dofinansowanie uzyskają ponadto inwestycje związane ze zmianą sposobu produkcji, technologii lub organizacji
Waszej firmy, dzięki czemu będzie ona bardziej przyjazna dla środowiska naturalnego lub Twoich pracowników
(w zakresie BHP). Możecie Państwo pozyskać dofinansowanie na projekty, które poprawią konkurencyjność
przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania, jak i oferowanych produktów lub usług
poprzez m. in. rozbudowę i nabycie przedsiębiorstwa, unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do
prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, zmianę wyrobu i usług, unowocześnienie środków
produkcji. W przypadku mikroprzędsiebiorstw wsparcie otrzymają również projekty z zakresu tzw. „ginących
zawodów”, np. garncarstwo, kowalstwo artystyczne, bednarstwo, rymarstwo, itp.
Możecie pozyskać dofinansowanie na projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa,
związane z unowocześnieniem sposobu działania, jak i oferowanych produktów lub usług poprzez:
- rozbudowę i nabycie przedsiębiorstwa;
- działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego;
- zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych na sprzyjające poprawie
środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;
- unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa;
- zmianę wyrobu i usługi, w tym także zmianę w sposobie świadczenia usług;
- unowocześnienie środków produkcji. Nie mogą uzyskać wsparcia:
- projekty przedsiębiorstw z branży handlu detalicznego i branży turystycznej;
- osoby podlegające ubezpieczeniu w KRUS;
- wsparcie nie będzie mogło być udzielone przed upływem ustalonego okresu karencji (2 lata) podmiotom, które
rozpoczęły działalność gospodarczą uzyskując wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego (warunek
dotyczy projektów realizowanych w perspektywie finansowej 2007 – 2013);
- projekty mikro i małych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż rok polegające na
świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz wytworzeniu produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych
usług (wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka);
- projekty polegające na wspólnych przedsięwzięciach technicznych i organizacyjnych, których efektem jest
realizacja procesów biznesowych w formie elektronicznej obejmujących trzy lub więcej małych i średnich
przedsiębiorstw (wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka).
Wyłączenia dla działania 2.1
· Projekty z branży handlu detalicznego, hurtowego lub branży turystycznej (weryfikacja kwalifikowalności
projektów na podstawie kodów PKD oraz zakresu rzeczowego projektu). W przypadku branży turystycznej (np.
budowa obiektu hotelowego, projekty z zakresu gastronomii realizowane w obiektach hotelowych) wsparcie w
ramach działania 3.1 MRPO;
· osoby podlegające ubezpieczeniu w KRUS – wsparcie w ramach PROW;
· wsparcie nie będzie mogło być udzielone przed upływem ustalonego okresu karencji (2 lata) podmiotom, które
rozpoczęły działalność gospodarczą uzyskując wsparcie z EFS (warunek dotyczy projektów realizowanych w
perspektywie finansowej 2007 –2013).
Wyłączenia dla schematu A:
· projekty mikro i małych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż rok polegające na
świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz wytworzeniu produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych
usług. Projekty w tym zakresie wspierane będą w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka;

· projekty polegające na wspólnych przedsięwzięciach technicznych i organizacyjnych, których efektem jest
realizacja procesów biznesowych w formie elektronicznej obejmujących 3 lub więcej MŚP. Wsparcie jest
przewidziane w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Maksymalne dofinansowanie:
- 40% kosztów kwalifikowanych projektu - dla projektów inwestycyjnych mikro i małych przedsiębiorstw
(wyjaśnienie pojęć poniżej)
- 30% kosztów kwalifikowanych projektu - dla projektów inwestycyjnych średnich przedsiębiorstw (wyjaśnienie
pojęć poniżej)
Pułap dofinansowania może zostać podniesiony o 5 punktów procentowych dla przedsiębiorstw, których
projekt zlokalizowany jest na terenie, na którym wskaźnik przedsiębiorczości mierzony na poziomie powiatu jest
niższy niż 75% średniej dla województwa małopolskiego (powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, gorlicki,
limanowski, nowosądecki, proszowicki, tarnowski na dzień 30 czerwca 2007 r.).
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: poniżej 8 mln zł
Minimalna/maksymalna kwota wsparcia:
- mikroprzedsiębiorstwa: od 20 tys. zł do 200 tys. zł,
- małe przedsiębiorstwa: od 100 tys. zł do 1 mln zł,
- średnie przedsiębiorstwa: od 200 tys. zł do 2 mln zł.
Wnioski przyjmować będzie Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości- Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia
wybrana na potrzeby wdrażania 2 osi Priorytetowej MRPO Gospodarka Regionalnej Szansy
Ocena merytoryczna złożonego wniosku obejmuje:
MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA
OCENA TECHNICZNA (logiczna)
-Kwalifikowalność kosztow
-Wykonalność finansowa i prawidłowość przygotowania analiz finansowych
-Zgodność projektu z przepisami w zakresie BHP
-Charakterystyka projektu pod kątem jego szczegółowej oceny
WŁAŚCIWA OCENA MERYTORYCZNA (punktowa ważona)
Potencjał i doświadczenie wnioskodawcy na rzecz realizacji projektu (0-4)
Lokalizacja projektu (0-4)
Zakres korzyści osiągnięty w wyniku realizacji projektu (0-4)
Innowacyjny charakter projektu lub projekt zakresu „ginących zawodow”(0-4)
Realizacja polityk horyzontalnych UE (0-4)
Zatrudnienie (0-2)
Okres funkcjonowania przedsiębiorcy na rynku (0-2)
Gotowość projektu do realizacji (0-4)
MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA
OCENA TECHNICZNA (logiczna)
Kwalifikowalność kosztow
Wykonalność finansowa i prawidłowość przygotowania analiz finansowych
Zgodność projektu z przepisami w zakresie BHP
Charakterystyka projektu pod kątem jego szczegółowej oceny
WŁAŚCIWA OCENA MERYTORYCZNA (punktowa ważona)
Potencjał i doświadczenie wnioskodawcy na rzecz realizacji projektu (0-4)
Posiadane systemy zarządzania / jakości (0-2)
Lokalizacja projektu (0-4)
Zakres korzyści osiągnięty w wyniku realizacji projektu (0-4)
Innowacyjny charakter projektu lub projekt zakresu „ginących zawodow”(0-4)
Poszerzenie rynku (0-4)
Realizacja polityk horyzontalnych UE (0-4)
Zatrudnienie (0-2)

Okres funkcjonowania przedsiębiorcy na rynku (0-2)
Gotowość projektu do realizacji (0-4)
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

