Program: Regionalny Program Województwa Wielkopolskiego
Priorytet: 1 Konkurencyjność przedsiębiorstw
Działanie: 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw
PLANOWANY TERMIN URUCHOMIENIA NABORU WNIOSKÓW
III kwartał 2009
Działanie skierowane jest do małych firm (mikroprzedsiębiorstw) zatrudniających średniorocznie mniej
niż 10 osób, działających nie dłużej niż dwa lata, a ich obroty roczne lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 2 mln EUR.
Projekty realizowane w ramach Działania 1.1 mogą obejmować inwestycje, które chcecie Państwo
przeprowadzić w celu rozbudowy swojej firmy, wprowadzenia na rynek nowych produktów czy
wprowadzenia zmian w procesie produkcyjnym. Macie także możliwość stworzenia nowej firmy. Środki
możecie przeznaczyć np. na zakup maszyn i urządzeń lub specjalistycznego oprogramowania.
Drugim rodzajem projektów, na które uzyskacie Państwo dofinansowanie w ramach tego działania, są
projekty doradcze. W przypadku takich projektów uzyskacie wsparcie na korzystanie z usług
doradczych, których celem przede wszystkim powinien być rozwój Waszej firmy (np. stworzenie strategii
wejścia na rynki zagraniczne, certyfikaty, możliwości wprowadzenia nowoczesnych technologii).
O dofinansowanie mogą starać się:
· mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniają maksymalnie 9 osób i ich obroty roczne lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 2 000 000 euro) działające nie dłużej niż dwa lata,
Mikroprzedsiębiorstwa ubiegające się o wsparcie muszą prowadzić działalność i/lub mieć siedzibę na
terytorium Wielkopolski, oraz muszą realizować projekt na terenie Województwa Wielkopolskiego.
Wsparcie nie może być udzielone na projekty dotyczące działalności gospodarczej:
o związanej z produkcją pierwotną produktów rolnych wymienionych w załączniku I do
Traktatu WE,
o związanej z wytwarzaniem produktów mających imitować lub zastępować mleko i
przetwory mleczne, o których mowa w art. 3, ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr
1898/87 z dnia 2 lipca 1987 r,
o w sektorze górnictwa węgla w rozumieniu rozporządzenia nr 1407/2002 z dnia 23 lipca
2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego (Dz. Urz. WE L205/1 z
2.08.2002),
o w sektorze rybołówstwa i akwakultury,
o w sektorach hutnictwa żelaza i stali oraz włókien syntetycznych w rozumieniu
przepisów wspólnotowych dotyczących pomocy publicznej,
o w sektorze budownictwa okrętowego,
o w zakresie ratownictwa medycznego,
o wpisanej w zakres interwencji Programu Rozwój Obszarów Wiejskich,
o związanej z eksportem do krajów trzecich lub państw członkowskich, czyli pomoc
bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i
funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub z innymi wydatkami bieżącymi związanymi z
prowadzeniem działalności eksportowej,
o związanej z uzależnieniem od wykorzystywania towarów produkcji krajowej na
niekorzyść towarów przywożonych.

Wsparcie nie może być również udzielone:
o NZOZ-om świadczącym opiekę stacjonarną,
o mikroprzedsiębiorstwom na realizację projektów związanych z:
§ budową sieci teleinformatycznej celem świadczenia usług z zakresu dostępu
do Internetu,
§ realizacją procesów biznesowych w formie elektronicznej (integracja systemów
informatycznych, B2B),
o mikroprzedsiębiorstwom, które prowadzą działalność gospodarczą krócej niż 12
miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku, na realizację projektów z zakresu
świadczenia e-usług, w tym na wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do
świadczenia tych usług.
W ramach działania możesz uzyskać dofinansowanie na:
· projekty inwestycyjne, w ramach których wspierane będą inwestycje na:
o utworzenie nowej firmy,
o rozbudowę firmy,
o wprowadzenie na rynek nowych produktów,
o wprowadzenie zmian w procesie produkcji.
· projekty doradcze, w ramach których możesz skorzystać z usług doradczych w zakresie:
o jakości:
§ uzyskiwania i odnawiania certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług,
surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej lub kwalifikacji
personelu,
§ wydawania deklaracji zgodności producenta dla wyrobów, usług, surowców,
maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej lub kwalifikacji personelu,
o wykorzystania zaawansowanych technologii informatycznych w przedsiębiorstwie,
o wprowadzania przez przedsiębiorcę produktów na nowe rynki zagraniczne,
o pozyskiwania zewnętrznego finansowania na rozwój działalności gospodarczej,
o projektowania, wprowadzania na rynek i doskonalenia nowego produktu lub usługi, lub
opracowania planów marketingowych,
o opracowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa,
o prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium innych krajów UE.

Dotacja ma charakter refundacji. Wysokość wsparcia wynosi odpowiednio:
Projekty inwestycyjne
· gdy mikroprzedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą w sektorze transportu: dotacja do
40 proc.,
· dla pozostałych: dotacja do 60 proc.,
· maksymalna kwota dofinansowania 200 000zł,
· minimalna kwota dofinansowania 9 000zł.
Projekty doradcze:
· dotacja do 50 proc.,
· maksymalna kwota dofinansowania 60 000zł,
· minimalna kwota dofinansowania 3 000zł.

Ocena merytoryczna złożonego wniosku obejmuje:
Projekty inwestycyjne
Kryteria merytoryczne dopuszczające
- Projekt wykazuje opłacalność finansową (wskaźnik NPV równy lub wyższy od zera) (T/N)
- Projekt jest wykonalny finansowo (Wnioskodawca dysponuje środkami pieniężnymi na koniec każdego okresu
przedstawionego w sprawozdaniu finansowym) (T/N)
- Projekt jest wykonalny pod względem kadrowym, technicznym i organizacyjnym (T/N)
- Przewidywane wydatki kwalifikowane na projekt sąniezbędne do zrealizowania celów projektu (T/N)
Kryteria merytoryczne
- Wnioskodawca posiada potencjał gwarantujący efektywną i kompleksową realizację projektu (1-6)
- Określone we wniosku wskaźniki wpływają na osiągnięcie wskaźników docelowych działania:
· nieznacznie - 1 pkt.
· umiarkowanie - 2 pkt.
· wyraźnie - 3 pkt.
- Udoskonalony/a pod względem technologicznym produkt/usługa oferowany/a przez wnioskodawcę w wyniku
zrealizowanego projektu:
· brak udoskonalonego produktu/usługi – 0 pkt.
· udoskonalony produkt/usługa – 2 pkt.
- Nowy/a pod względem technologicznym produkt/usługa oferowany/a przez wnioskodawcę w wyniku
zrealizowanego projektu:
· brak nowego produktu/usługi – 0 pkt.
· nowy produkt/usługa – 4 pkt.
- Projekt zawiera innowacyjne rozwiązania technologiczne i/lub produktowe i/lub organizacyjne:
· brak innowacyjności - 0 pkt.
· w skali przedsiębiorstwa - 1 pkt.
· w skali województwa (stosowane krócej niż 5 lat) - 2 pkt.
· w skali kraju (stosowane krócej niż 5 lat) - 3 pkt. (punkty przyznawane są za poziom innowacyjności
poszczególnych elementów, wyższy poziom innowacyjności danego elementu eliminuje poziom niższy,
beneficjent może otrzymać maksymalnie 9 pkt.)
- Realizacja projektu wpłynie na rozwój przedsiębiorstwa oraz wzrost jego konkurencyjności (1-3)
- Projekt zawiera rozwiązania w zakresie ochrony środowiska (0/2)
- Projekt będzie realizowany na obszarze wiejskim (0/2)
- Projekt zakłada zastosowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w przedsiębiorstwie (0/2)
Maksymalna liczba punktów 33
Projekty doradcze
Kryteria merytoryczne dopuszczające
- Przewidywane wydatki kwalifikowane na projekt są niezbędne do zrealizowania celów projektu (T/N)
- Projekt jest wykonalny pod względem kadrowym, technicznym i organizacyjnym (T/N)
Kryteria merytoryczne
- Określone we wniosku wskaźniki wpływają na osiągnięcie wskaźników docelowych działania:
· umiarkowanie - 1 pkt.
·
wyraźnie - 2 pkt.
- Efektem projektu będzie wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych:
· brak rozwiązań innowacyjnych - 0 pkt.
· technologiczne - 1 pkt.
· produktowe - 1 pkt.
· organizacyjne - 1 pkt.
- Realizacja projektu spowoduje rozwiązanie określonych problemów, potrzeb i likwidację barier występujących w
przedsiębiorstwie Wnioskodawcy (1-4)
- Realizacja projektu wpłynie na rozwój przedsiębiorstwa oraz wzrost jego konkurencyjności (1-4)

- Projekt będzie realizowany na obszarze wiejskim (0/2)
- Projekt dotyczy zastosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w przedsiębiorstwie (0/2)
Maksymalna liczba punktów 17
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

