Program Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego
Priorytet 1 Rozwój i innowacje w MŚP
Działanie 1.2 Rozwiązania innowacyjne w MŚP
Działanie jest skierowane do przedsiębiorców z województwa pomorskiego, którzy zatrudniają nie więcej niż 249
pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 000 000 euro a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza
43 000 000 euro.
Możecie Państwo uzyskać dofinansowanie na inwestycje w badania i rozwój Waszej firmy, m.in. zakup licencji,
patentów, wprowadzenie nowoczesnych sposobów produkcji i nowych produktów oraz usług. Ważne jest, aby
projekt był bezpieczny dla środowiska. Największe szanse na realizację będą miały projekty zgodne z Regionalną
Strategią Innowacji dla Województwa Pomorskiego, polegające na współpracy kilku podmiotów, wprowadzające
na rynek nowe produkty i usługi oraz oszczędzające surowce i energię. Możecie Państwo również realizować
projekt wspólnie z innymi podmiotami, także z jednostkami naukowymi.
O środki w ramach działania ubiegać się mogą mikroprzedsiębiorcy, mali oraz średni przedsiębiorcy
zlokalizowani w województwie pomorskim.
Mikroprzedsiębiorstwo to firma zatrudniająca nie więcej niż 9 pracowników i której roczny obrót i/lub całkowity
bilans roczny nie przekracza 2 000 000 euro.
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.
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.
Dofinansowanie w ramach omawianego Działania może zostać udzielone na:
1)zakup wyników prac badawczo-rozwojowych, praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, knowhow lub innej wiedzy technicznej związanej z wprowadzanym produktem lub usługą
2) uzyskanie patentów dla własnych wynalazków technicznych
3) wsparcie na działalność badawczo-rozwojową w przedsiębiorstwach
4) wprowadzenie nowoczesnych procesów wytwarzania wyrobów i usług, systemów organizacyjnych, w tym
wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych
5) wprowadzenie na rynek nowoczesnych produktów i usług
Dodatkowo możecie Państwo uzyskać środki na m.in. na szkolenia związane z realizacją projektu. Koszt szkoleń
nie może być większy niż 10% wartości projektu.
Dotacje przekazywane jest w formie refundacji. Poziom wsparcia przedstawia się następująco:
- w przypadku udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz pomocy na doradztwo
60% kosztów kwalifikowanych w przypadku inwestycji w mikro i małych przedsiębiorstwach
50% kosztów kwalifikowanych w przypadku inwestycji w średnich przedsiębiorstwach
- w przypadku udzielania pomocy de minimis
60% wydatków kwalifikowanych w przypadku inwestycji w mikro i małych przedsiębiorstwach
50% wydatków kwalifikowanych w przypadku inwestycji w średnich przedsiębiorstwach.
Nie określono minimalnej/maksymalnej wartości projektu, jak również minimalnej kwoty dofinansowania.
Natomiast maksymalna kwota dofinansowania wynosi 2 000 000 zł.
Złożony wniosek poza oceną formalną podawany jest ocenie wykonalności i strategicznej.
Ocena wykonalności (weryfikacja 0-1) obejmuje:
- kryteria techniczno-technologiczne
- kryteria finansowo-ekonomiczne
-kryteria instytucjonalne
Ocena strategiczna (punktowa) obejmuje następujące obszary kryteriów:
- wartość dodana projektu (50)
- ukierunkowanie (profil) projektu (40)

- Zgodność z politykami horyzontalnymi UE (10)
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

