Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury
Priorytet: 1 Przedsiębiorczość
Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie
innowacji i nowych technologii
Działanie to skierowane jest do mikro, małych i średnich firm, które mają pomysł na to, jak poprzez zastosowanie
nowoczesnych
technologii,
zwiększyć
siłę
swojej
firmy
na
rynku.
Jeżeli mają Państwo pomysł na projekt, dzięki któremu Wasza firma może stać się bardziej nowoczesna,
możecie otrzymać dofinansowanie na jego realizację. Projekt może dotyczyć wprowadzenia nowoczesnych
rozwiązań w procesie produkcji, dystrybucji oraz w samej organizacji firmy. Może też być związany z tworzeniem
przez Waszą firmę nowych i nowoczesnych produktów. Możecie Państwo również otrzymać dofinansowanie na
budowę lub przebudowę infrastruktury oraz na zakup sprzętu, który umożliwi zastosowanie nowoczesnych
technologii w procesie produkcyjnym.
WAŻNE!!! Dotacji nie można otrzymać z zakresu hotelarstwa i gastronomii, kwalifikujące się do dofinansowania z
PROW 2007-2013 lub do działania 6.1 RPO Warmia i Mazury. Dofinansowania nie dostaną również podmioty
prowadzące działalność gospodarczą wymienioną w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę
Europejską.
O dofinansowanie mogą ubiegać się Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Preferowane będą firmy nastawione na zastosowanie rozwiązań innowacyjnych, czyli najbardziej nowoczesnych.
Wsparcie w ramach Poddziałania będzie przeznaczone na wprowadzenie najnowocześniejszych rozwiązań w
Waszej firmie w celu wzmocnienia Waszej pozycji na rynku, a w szczególności na:
- budowę lub rozbudowę budynków i pomieszczeń,
- zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia (maszyny i urządzenia, technologie)
- wprowadzenie zmian w procesie produkcyjnym (lub świadczeniu usług), dystrybucji oraz organizacji firmy
Dotacja ma charakter refundacji. Możecie Państwo ubiegać się o wsparcie w wysokości do 50% kosztów
kwalifikowalnych projektu. Maksymalna wartość projektu nie może przekraczać 8 000 000 zł.
Minimalna kwota wsparcia wynosi 20 000 zł, natomiast maksymalna kwota wsparcia to 2 000 000 zł.
Ocena złożonego wniosku oprócz oceny formalnej obejmuje:
OCENĘ MERYTORYCZNĄ (0-1)
- Właściwie przygotowana analiza finansowa projektu
- Właściwie przygotowana analiza ekonomiczna projektu (w zależności od typu projektu)
- Wykonalność techniczna i zasadność zaproponowanych rozwiązań technologicznych w projekcie
(w zależności od typu projektu)
- Trwałość projektu (trwałość struktury instytucjonalnej i rezultatów projektu) i wykonalność instytucjonalna
- Poprawność wskaźników i ich wpływ na realizację celów programu / uzasadnienie realizacji projektu w
kontekście celów szczegółowych
- Projekt jest zgodny z horyzontalnymi politykami wspólnoty, w tym w szczególności z politykami
w zakresie: równość mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, zrównoważonego rozwoju, konkurencji oraz
zamówień publicznych, społeczeństwa informacyjnego
- Projekt jest zgodny z zapisami Rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego dot. pomocy publicznej
- Spójność informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi
w załącznikach do wniosku

OCENĘ MERYTORYCZNĄ (punktowa)
- Projekt przyczynia się do zwiększenia liczby miejsc pracy (brak, wzrost poniżej 5%, 5- 10%, 10,1-15%, 15,120%, 20,1-25%, powyżej 25%) (12)
- Efektywność ekonomiczna i finansowa projektu (ocena: brak, wysoka, średnia, niska) (12)
- Projekt przyczynia się do utrzymania liczby miejsc pracy (brak, poniżej 60%, 60-80%, powyżej 80%) (9)
- Projekt dotyczy jednej z dziedzin wyszczególnionych w RPO (tak, nie) (2)
MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW 35
OCENĘ STRATEGICZNĄ (punktowa)
- Wpływ projektu na wzrost konkurencyjności gospodarki (8)
- Wpływ projektu na wyższą konkurencyjność województwa jako miejsca pracy i życia (4)
- Wpływ projektu na wzrost liczby jakości powiązań sieciowych (8)
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Wnioski przyjmowane będą w sekretariacie Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
w Olsztynie
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

