Program: Regionalny Program Województwa Małopolskiego
Priorytet: 2 Gospodarka regionalnej szansy
Działanie: 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw
Schemat: A Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP
NABÓR WNIOSKÓW:
Średnie przedsiębiorstwa: lipiec – sierpień 2011
Mikro przedsiębiorstwa: listopad 2011
TYPY PROJEKTÓW







rozbudowa i nabycie przedsiębiorstwa
działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego
zmiana stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych na sprzyjające
poprawie środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy
unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej
przedsiębiorstwa
zmiana wyrobu i usługi, w tym także zmianę w sposobie świadczenia usług
unowocześnienie środków produkcji

Nie mogą uzyskać wsparcia:








projekty przedsiębiorstw z branży handlu detalicznego i branży turystycznej
osoby podlegające ubezpieczeniu w KRUS
wsparcie nie będzie mogło być udzielone przed upływem ustalonego okresu karencji (2 lata) podmiotom,
które rozpoczęły działalność gospodarczą uzyskując wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego
(warunek dotyczy projektów realizowanych w perspektywie finansowej 2007 – 2013)
projekty mikro i małych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż rok
polegające na świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz wytworzeniu produktów cyfrowych
niezbędnych do świadczenia tych usług (wsparcie w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka)
projekty polegające na wspólnych przedsięwzięciach technicznych i organizacyjnych, których efektem
jest realizacja procesów biznesowych w formie elektronicznej obejmujących trzy lub więcej małych i
średnich przedsiębiorstw (wsparcie w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka)

BENEFICJENCI
Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy

POZIOM WSPARCIA
Maksymalne dofinansowanie:



40 proc. kosztów kwalifikowanych projektu - dla projektów inwestycyjnych mikro i małych
przedsiębiorstw
30 proc. kosztów kwalifikowanych projektu - dla projektów inwestycyjnych średnich przedsiębiorstw

Pułap dofinansowania może zostać podniesiony o 5 punktów procentowych dla przedsiębiorstw, których projekt
zlokalizowany jest na terenie, na którym wskaźnik przedsiębiorczości mierzony na poziomie powiatu jest niższy
niż 75 proc. średniej dla województwa małopolskiego (powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, gorlicki,
limanowski, nowosądecki, proszowicki, tarnowski na dzień 30 czerwca 2007 r.).
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: poniżej 8 000 000 zł.
Minimalna/maksymalna kwota wsparcia:




mikroprzedsiębiorstwa: od 20 000 zł do 200 000 zł
małe przedsiębiorstwa: od 100 000 zł do 1 000 000 zł
średnie przedsiębiorstwa: od 200 000 zł do 2 000 000 zł

OCENA MERYTORYCZNA
Średnie przedsiębiorstwa
- Potencjał i doświadczenie wnioskodawcy na rzecz realizacji projektu (0-4 * 2)
- Lokalizacja projektu (0-4 * 2)
- Zakres korzyści osiągnięty w wyniku realizacji projektu (0-4 * 5)
- Innowacyjny charakter projektu (0-4 * 3)
- Realizacja polityk horyzontalnych UE (0-4 * 1)
- Zatrudnienie (0-2 * 3)
- Gotowość projektu do realizacji (0-4 *4)
Mikroprzedsiębiorstwa
- Potencjał i doświadczenie wnioskodawcy na rzecz realizacji projektu (0-4 * 2)
- Lokalizacja projektu (0-4 * 2)
- Zakres korzyści osiągnięty w wyniku realizacji projektu (0-4 * 5)
- Innowacyjny charakter projektu lub projekt z zakresu „ginących zawodow”(0-4 * 3)
- Realizacja polityk horyzontalnych UE (0-4 * 1)
- Zatrudnienie (0-2 * 2)
- Okres funkcjonowania przedsiębiorcy na rynku (0-2 * 2)
- Gotowość projektu do realizacji (0-4 *4)

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 Pańkowska – tel. kont. 22 843 59 51, e-mail: m.pankowska@imbigs.org.pl

