Program: Regionalny Program Województwa Podkarpackiego
Priorytet: 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
Działanie: 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości
Schemat: B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne
PLANOWANY TERMIN NABORU: maj 2011, maj 2012
Celem Działania jest wsparcie rozwoju istniejących przedsiębiorstw poprzez zwiększenie
dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania.
Otrzymane środki można wykorzystać na wszelkie inwestycje, które poprawią
funkcjonowanie oraz proces produkcji i zarządzania w firmie. Można m.in. kupić patenty i
nowe technologie, które podniosą wydajność i konkurencyjność przedsiębiorstwa, również
jako element towarzyszący projektu - montaż instalacji i urządzeń zapobiegających
zanieczyszczaniu środowiska. Ponadto można utworzyć i rozwinąć współpracę z innymi
przedsiębiorstwami poprzez wsparcie wspólnych inwestycji lub działań marketingowych.

BENEFICJENCI
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
TYPY PROJEKTÓW
· bezpośrednie dotacje inwestycyjne w zakresie podnoszenia konkurencyjności mikro,
małych
i średnich przedsiębiorstw m.in.:
o inwestycje przede wszystkim oparte na szeroko rozumianych innowacjach i
wiedzy oraz zakup patentów i nowych technologii,
o inwestycje z zakresu informatyzacji, a także zastosowania i wykorzystania
technologii
gospodarki elektronicznej oraz technologii informatycznych i komunikacyjnych
(ICT),
o inwestycje z zakresu rozbudowy lub rozszerzenia zakresu działania
przedsiębiorstwa,
o inwestycje z zakresu zmian w procesie produkcyjnym lub sposobie
świadczenia usług, a także unowocześnienia wyposażenia niezbędnego do
prowadzenia działalności gospodarczej,
o wdrażanie wydajnych systemów zarządzania środowiskiem oraz wdrażanie i
stosowanie
technologii zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska – (z wyłączeniem
przedsiębiorstw,
dla których minęły okresy dostosowawcze w zakresie wdrożenia i zgodności z
unijnymi
dyrektywami),
o inwestycje z zakresu zarządzania jakością,
o tworzenie i rozwijanie powiązań kooperacyjnych, np. poprzez wsparcie
wspólnych inwestycji i działań marketingowych firm, a także usługi doradcze i
szkoleniowe powiązane z ww. typami projektów

POZIOM DOFINANSOWANIA
Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu:
· 85 proc. z maksymalnej intensywności pomocy publicznej.
W uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca na etapie ogłaszania
konkursu może podjąć decyzję o obniżeniu maksymalnej intensywności pomocy
publicznej
Minimalna kwota wsparcia - 10 tys. PLN
Maksymalna kwota wsparcia :
· mikro i małe przedsiębiorstwa – 800 tys. PLN,
· średnie przedsiębiorstwa – 1,2 mln PLN,
Maksymalna kwota wsparcia MŚP w przypadku projektów wykazujących wyższy poziom
innowacyjności:
· projekty innowacyjne, w których zastosowano rozwiązania stosowane w kraju przez
okres nie dłuższy niż 4 lata - 2 mln PLN,
· projekty o wysokim potencjale innowacyjnym, w których zastosowano rozwiązania
stosowane na świecie przez okres nie dłuższy niż 3 lata do 5,6 mln PLN.
Instytucja Zarządzająca może zmienić lub wprowadzić dodatkowe limity wsparcia w ramach
poszczególnych konkursów.
OCENA WNIOSKÓW
Ocena merytoryczno-techniczna
Innowacyjny charakter projektu (10)
- projekty wykazujące innowacyjność w skali firmy – 5 punktów,
- projekty innowacyjne, w których zastosowano rozwiązania stosowane w kraju przez okres
nie dłuższy niż 4 lata - 8 punktów,
- projekty o wysokim potencjale innowacyjnym, w których zastosowano rozwiązania
stosowane na świecie przez okres nie dłuższy niż 3 lata - 10 punktów
Wnioskodawca posiada patenty lub zarejestrowane wzory przemysłowe
zarejestrowane wzory użytkowe / Przedsiębiorca ponosi wydatki na B+R (10)
- 5 punktów za działalność w zakresie B+R
- 2 punkty za każdy patent (międzynarodowy lub krajowy)
- 2 punkty za każdy wzór przemysłowy
- 1 punkt za każdy wzór użytkowy

lub

Potencjał i doświadczenie Wnioskodawcy na rzecz realizacji projektu (10)
- max. 3 punkty – posiadanie wymaganego potencjału materialnego (park maszynowy,
budynki, etc. z uwzględnieniem zasobów, które przedsiębiorca zamierza nabyć w ramach
projektu);
- max. 4 punkty - posiadanie niezbędnych do realizacji zasobów finansowych ocenionych na
podstawie kondycji finansowej przedsiębiorcy;
- max. 3 punkty – posiadanie potencjału merytorycznego (posiadane certyfikaty, zasoby
ludzkie, możliwości organizacyjne, okres prowadzenia działalności gospodarczej, itp.).
W ramach projektu zastosowano innowację inną niż technologiczna (5)
- 5 punktów – w przypadku, gdy projekt dotyczy zastosowania innowacyjnego rozwiązania,
jednak niebędącego innowacją technologiczną

Wnioskodawca prowadzi udokumentowaną współpracę w ramach klastra, inkubatora
technologicznego, inkubatora przedsiębiorczości, parku naukowo - technologicznego,
parku przemysłowego, izby gospodarczej, stowarzyszenia branżowego, platformy
technologicznej (5)
- 5 punktów – w przypadku posiadania udokumentowanej współpracy w podanym zakresie,
przez min. 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku.
- 2 punkty – w przypadku posiadania udokumentowanej współpracy w podanym zakresie,
przez min. 3 miesiące przed datą złożenia wniosku.
Realizacja projektu wiąże się z informatyzacją lub zastosowaniem i wykorzystaniem
rozwiązań ICT (5)
- 5 punktów – w przypadku informatyzacji lub zastosowania technologii ICT jako integralnego
elementu projektu.
- 2 punkty – w przypadku informatyzacji lub zastosowania technologii ICT jako elementu
dodatkowego
Liczba tworzonych miejsc pracy (10)
- 5 punktów – w wyniku realizacji projektu zostanie utrzymany dotychczasowy poziom
zatrudnienia;
-10 punktów – w wyniku realizacji projektu zostanie utworzone co najmniej 1 dodatkowe
miejsce pracy;
Mały przedsiębiorca:
- 2,5 punktu – za każde, utworzone w wyniku realizacji projektu miejsce pracy;
Średni przedsiębiorca:
- 2 punkty – za każde, utworzone w wyniku realizacji projektu miejsce pracy
Sektory wysokiej szansy (10)
Liczba podmiotów gospodarki narodowej na 1000 mieszkańców (10)
- lokalizacja projektu na obszarze powyżej 100 podmiotów gospodarki narodowej - 5
punktów,
- lokalizacja projektu na obszarze od 60 do 100 podmiotów gospodarki narodowej - 8
punktów
- lokalizacja projektu na obszarze poniżej 60 podmiotów gospodarki narodowej - 10 punktów
Lokalizacja na obszarach wiejskich lub w powiatach gdzie stopa bezrobocia jest
wyższa od średniej stopy bezrobocia dla województwa (5)
Wkład własny wyższy od wymaganego (10)
Zakres korzyści osiągnięty w wyniku realizacji projektu (10)
- zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa – wpływ na zmianę pozycji konkurencyjnej
(obsługiwane rynki zbytu) oraz wzrost udziału w sprzedaży na:
- rynkach zagranicznych – 10 punktów;
- rynku ogólnokrajowym – 7 punktów;
- rynku regionalnym – 5 punktów

