Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na
Mazowszu
Działanie 1.5. Rozwój przedsiębiorczości
Działanie to skierowane jest do firm, chcących rozwijać swoją działalność. Państwa może obejmować
inwestycje, które chcecie przeprowadzić w celu rozbudowy swojej firmy, wprowadzenia na rynek
nowych produktów czy wprowadzenia zmian w procesie produkcyjnym. Macie także możliwość
stworzenia nowej firmy.
Drugim rodzajem projektów, na które uzyskacie dofinansowanie w ramach omawianego działania, są
projekty doradcze. W przypadku takich projektów uzyskacie wsparcie na korzystanie z usług
doradczych, których celem przede wszystkim powinien być rozwój Waszej firmy.
Beneficjentami omawianego działania są przedsiębiorcy posiadający swoją siedzibę i działający na
terenie województwa mazowieckiego.
W ramach działania możecie Państwo uzyskać dofinansowanie na dwa rodzaje projektów. Pierwszy
rodzaj, to projekty inwestycyjne w ramach, których wspierane będą inwestycje na:
- utworzenie nowej firmy
- rozbudowę firmy
- wprowadzenie na rynek nowych produktów
- wprowadzenie zmian w procesie produkcji
- nabycie środków trwałych (np. maszyn, urządzeń, aparatury) związanych z firmą, która została
zamknięta lub zostałaby zamknięta w przypadku nie dokonania zakupu
Drugi rodzaj projektów, to projekty doradcze i tutaj możecie skorzystać z usług doradczych w zakresie
projektowania, wprowadzania na rynek i doskonalenia:
- nowego produktu lub usługi
- systemów zarządzania jakością i innych wspomagających zarządzanie
- zarządzania środowiskiem
- w zakresie certyfikacji wyrobów, usług, maszyn i urządzeń.
Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%) określają:
Na poziomie wynikającym z właściwego rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego (w przypadku
wystąpienia pomocy publicznej).
Na poziomie wynikającym z:
-Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania
regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych,
-Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania
pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach
regionalnych programów operacyjnych.
-Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania
pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych
Minimalny wkład własny beneficjenta (%) wynosi:
25% - w przypadku udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej.
50% - w przypadku udzielania pomocy na usługi doradcze.
40% - w przypadku udzielania pomocy de minimis
Środki możecie Państwo otrzymać w formie zaliczki lub refundacji.

Maksymalna wartość projektu wynosi:
- dla projektów innowacyjnych wpisujących się w cele Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza
2007-2015 – poniżej 8 mln zł;
- dla projektów nie spełniających ww. warunków - bez ograniczenia maksymalnej wartości projektu.
Komplementarność z PROW: w przypadku projektów realizowanych przez mikroprzedsiębiorców na
obszarach wiejskich lub w miastach liczących do 5 tys. mieszkańców i tworzących miejsca pracy
wartość wsparcia powinna wynosić powyżej 300 tys. zł.
Wnioski przyjmować będzie Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie.
Ocena strategiczna (punktowa) złożonego wniosku obejmuje następujące kryteria:
1. Zgodność z kierunkami rozwoju województwa (0-15)
2. Wpływ projektu na konkurencyjność województwa (0-6)
3. Stopień innowacyjności (0-4)
4. Spójność regionu (0-4)
5. Zasięg przestrzennego oddziaływania projektu (0-3)
6. Efekt synergiczny (0-3)
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

