Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego
Priorytet 1 Rozwój i innowacje w MŚP
Działanie 1.1 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
Poddziałanie 1.1.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa
Poddziałanie jest skierowane do małych i średnich przedsiębiorców, które działają na terenie województwa
pomorskiego. Małe przedsiębiorstwa to firmy zatrudniające od 10 do 49 pracowników i których roczny obrót i/lub
całkowity bilans roczny nie przekracza 10 000 000 euro. Natomiast średnie przedsiębiorstwa to firmy
zatrudniające od 50 do 249 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 000 000 euro a/lub całkowity
bilans roczny nie przekracza 43 000 000 euro.
W ramach Poddziałania możecie Państwo uzyskać dofinansowanie na realizację inwestycji związanych m.in. z
zakupem nowych maszyn czy informatyzacją firmy. Ponadto możecie otrzymać środki na udział w targach i
wystawach w kraju i zagranicą, podczas których będziecie Państwo mogli zareklamować swoją firmę. Starając
się o środki pamiętaj, że będą one przeznaczane głównie dla firm, które planują zwiększyć zatrudnienie,
zwiększyć lub rozpocząć eksport, wprowadzić na rynek nowe produkty i usługi, wprowadzić rozwiązania
oszczędzające surowce i energię.
W ramach działania możecie Państwo ubiegać się o dotację na
1) budowę, rozbudowę lub rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa;
2) zmianę sposobu produkcji lub zmianę w zakresie sposobu świadczenia usług;
3) unowocześnienie składników majątku trwałego (maszyn urządzeń, budynków), które są niezbędnego do
prowadzenia i rozwoju Twojej firmy;
4) usprawnienie planowania, realizowania i kontroli sprzedaży towarów i usług;
5) budowę, rozbudowę lub przebudowę instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii oraz
ograniczaniu emisji szkodliwych substancji do środowiska;
6) informatyzację, w tym m.in. systemy zarządzania przedsiębiorstwem;
7) dostosowanie przedsiębiorstw do standardów i norm krajowych i europejskich (certyfikacja wyrobów i usług);
8) udział w charakterze wystawcy w krajowych i międzynarodowych imprezach gospodarczych typu targi i
wystawy
W ramach poddziałania istnieje również możliwość pozyskania środków m.in. na szkolenia związane z realizacją
projektu. Koszt szkoleń nie może być większy niż 10% wartości projektu.
Wsparcie ma charakter refundacji. Wysokość dotacji wynosi:
w przypadku udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej:
- 60% kosztów kwalifikowanych w przypadku inwestycji w małych przedsiębiorstwach;
- 50% kosztów kwalifikowanych w przypadku inwestycji w średnich przedsiębiorstwach;
w przypadku udzielania pomocy de minimis: - 60% wydatków kwalifikowanych w przypadku inwestycji w małych przedsiębiorstwach;
- 50% wydatków kwalifikowanych w przypadku inwestycji w średnich przedsiębiorstwach.
Nie określono minimalnej/maksymalnej wartości projektu.
Natomiast maksymalna kwota wsparcia wynosi 800 000 zł
WAŻNE!!! Dofinansowanie w ramach poddziałania może zaliczać się do tzw. pomocy de minimis. Oznacza to, że
w ciągu bieżącego roku budżetowego oraz w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających bieżący rok budżetowy
łączna pomoc publiczna (m.in. zwolnienie z podatku, umorzenie podatku, dofinansowanie z funduszy Unii
Europejskiej) uzyskana w tym okresie nie może przekroczyć 200 000 euro.
Ocena merytoryczna złożonego wniosku obejmuje:
OCENĘ WYKONALNOŚCI (0-1)
- Kryteria wykonalności techniczno – technologicznej:
- Kryteria wykonalności finansowo – ekonomicznej
- Kryteria wykonalności instytucjonalnej

- Kryteria wykonalności środowiskowej
OCENA STRATEGICZNĄ (punktowa)
1)Wartość dodana projektu
- Zgodność z przesłankami i celami Osi Priorytetowej (16)
- Zgodność z przewidywanymi efektami realizacji Osi Priorytetowej (16)
- Oddziaływanie (10)
- Komplementarność, instrument elastyczności (3)
2) Ukierunkowanie (profil)
- Zgodność z preferencjami wsparcia danym Działaniu / Poddziałaniu (50)
3) Zgodność z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej
- Promowanie zrównoważonego rozwoju (obszar B)
- Równość szans i niedyskryminacja (5)
Projekt może maksymalnie uzyskać 100 punktów.
Wnioski przyjmować będzie Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
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

