Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego
Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości
Działanie 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
To działanie skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które planują swój rozwój oraz wzrost
zatrudnienia.
Jeśli mają Państwo pomysł na podniesienie innowacyjności i konkurencyjności swojej firmy, możecie otrzymać
dofinansowanie na realizację swojego projektu. Państwa projekt może dotyczyć budowy lub rozbudowy firmy,
unowocześnienia wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą, wprowadzenia nowych rozwiązań
technologicznych, zakupu wyników prac badawczo rozwojowych i praw własności przemysłowej. Możecie
Państwo wprowadzić i upowszechnić technologie i produkty innowacyjne (nowoczesne).
WAŻNE!!! Projekt musi być innowacyjny lub w znaczący sposób wpłynąć na wzrost zatrudnienia w regionie.
O wsparcie w ramach Działania mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa działające na terenie
województwa świętokrzyskiego.
Środki z dotacji mogą być przeznaczone na dofinansowanie:
- budowę lub rozbudowę przedsiębiorstwa
- unowocześnienie wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą
- wprowadzenie innowacji technologicznych i/lub organizacyjnych - nowych rozwiązań
- zakup wyników prac badawczo rozwojowych i/lub praw własności przemysłowej
- wdrażanie i upowszechnianie technologii i produktów innowacyjnych (nowoczesnych)
- dostosowanie technologii/produktów/usług do wymagań Unii Europejskiej (dyrektyw)
- inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, ochrony powietrza, gospodarki odpadami w firmie
- wprowadzanie zmian technologicznych służących ochronie środowiska, zapobieganiu i ograniczaniu (kontroli)
zanieczyszczeń
- wykorzystanie alternatywnych źródeł energii
- organizację lub udział w imprezach targowo-wystawienniczych oraz misjach gospodarczych związanych z
targami i wystawami zagranicą
- tworzenie i wyposażanie nowych miejsc pracy związanych z wytwarzaniem nowych produktów/usług lub
wdrożeniem nowej technologii
Wsparcie ma charakter refundacji. Poziom dotacji wynosi do 50 % kosztów kwalifikowalnych projektu, dla małych
i średnich przedsiębiorstw, do 60% dla mikroprzedsiębiorstw.
Minimalna wartość dotacji wynosi 10 000 zł. Natomiast maksymalna:
- dla mikroprzedsiębiorstw – 1 500 000 zł.
- dla małych przedsiębiorstw – 2 400 000 zł.
- dla średnich przedsiębiorstw – 3 999 999 zł.
Wartość wydatków kwalifikowalnych nie może być mniejsza niż 20 000 zł. i nie większa niż 8 000 000 zł.
Ocena merytoryczna złożonego wniosku obejmuje:
OCENĘ MERYTORYCZNO-TECHNICZNĄ (0-1)
- Zgodność dokumentacji projektowej z dokumentami programowymi (RPOWŚ 2007 - 2013, Szczegółowy opis
osi priorytetowych RPOWŚ 2007 – 2013) oraz regulaminem konkursu,
- Spójność dokumentacji projektowej
- Właściwie przygotowana analiza ekonomiczna projektu
- Właściwie przygotowana analiza finansowa projektu
- Poprawnie ustalony poziom dofinansowania z uwzględnieniem przepisów pomocy publicznej lub przepisów dot.
projektów generujących dochód
- Zasadność i odpowiednia wysokość przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowanych
- Kwalifikowalność pod względem technicznym – czy wydatki kwalifikowane są uzasadnione i niezbędne ze
względu na osiągnięcie planowanych celów

- Poprawność wskaźników - adekwatność do rodzaju działania, poprawność sformułowania (narastająco,
malejąco), właściwy dobór do każdego zakresu rzeczowego
- Zasadność zaproponowanych rozwiązań technologicznych na podstawie załączonych dokumentów (wysokość
kosztów adekwatna do przyjętych rozwiązań technologicznych; zastosowana technologia jest zgodna z
obowiązującymi standardami; możliwość realizacji projektu na podstawie oszacowanych kosztów projektu)
- Poprawność przeprowadzenia analizy potencjału instytucjonalnego wnioskodawcy oraz wykonalność
instytucjonalna projektu
- Wykonalność techniczna i technologiczna projektu
OCENĘ MERYTORYCZNĄ (punktowa)
Część A
- Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku (12)
- Wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa (16)
- Deklarowany wkład własny projektodawcy (10)
- Projekt opiera się na przeprowadzonej analizie potrzeb i ma pozytywny wpływ na rozwiązanie
zidentyfikowanychproblemów i barier (4)
- Projektodawca posiada zdolnośd finansową i operacyjną do realizacji inwestycji (8)
- Planowane efekty realizacji są proporcjonalne do poniesionych nakładów inwestycyjnych , a wpływ
planowanych rezultatów projektu będzie znaczący i trwały w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa (6)
- Realizacja projektu przyczyni się do utworzenia nowych miejsc pracy (10)
- Wpływ projektu na polityki horyzontalne (4)
RAZEM 70 PUNKTÓW
Część B
- Projekt jest realizowany w jednej z branż kluczowych dla rozwoju regionu (15)
- Stopień realizacji przez projekt założeń RSI (15)
RAZEM 30 PUNKTÓW
Ocena merytoryczno - techniczna ( część A + część B) wynosi łącznie 100 punktów.
Wnioski przyjmować będzie Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.
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

