Program: Regionalny Program Województwa Wielkopolskiego
Priorytet: 1 Konkurencyjność przedsiębiorstw
Działanie: 1.2 Wsparcie rozwoju MSP
Działanie skierowane jest do małych i średnich firm, chcących rozwijać swoją działalność.
W skład Działania 1.2 wchodzą trzy rodzaje projektów:
·

projekty inwestycyjne, w których dany projekt może obejmować inwestycje dotyczące wprowadzenia na
rynek nowych produktów, jak również zmian w procesie produkcyjnym; istnieje także możliwość
utworzenia nowej firmy, rozbudowy istniejącego już przedsiębiorstwa; działanie to w szczególności jest
przeznaczone dla beneficjentów chcących zainwestować w środki trwałe, wartości niematerialne i
prawne, jak również w transfer technologii, tj. praw patentowych, licencji, know - how, czy
nieopatentowanej wiedzy technicznej;

·

specjalistyczne projekty doradcze, dotyczące wsparcia na korzystanie z usług doradczych; projekty te w
szczególności powinny dotyczyć: uzyskiwania i odnawiania certyfikatów, wykorzystania technologii
informatycznych, wprowadzania produktów na nowe rynki zagraniczne, pozyskiwania z zewnątrz
środków na rozwój firmy, opracowania planów marketingowych dotyczących projektowania, wdrażania
czy doskonalenia nowego produktu, a także opracowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa czy
prowadzenia firmy w innych krajach UE;

·

projekty inwestycyjne zakładające nabycie i zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych,
stosowanych na świecie nie wcześniej niż od trzech lat; dzięki tym projektom beneficjent może starać
się o dofinansowanie na inwestycje w ramach których zakupi i wprowadzi nowe rozwiązania
technologiczne w produkcji lub usługach, będzie mógł również zrealizować projekty w wyniku których
zmniejszy się szkodliwe oddziaływanie na środowisko, zostanie zmniejszone zużycie energii, materiałów
lub wody; w ramach danego projektu beneficjent może wprowadzić nowe rozwiązania marketingowe lub
organizacyjne, które wpłyną na poprawę efektywności oraz wydajności.

O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorstwa z sektora MSP (mikroprzedsiębiorstwa, małe
przedsiębiorstwa oraz średnie przedsiębiorstwa).
W przypadku realizowania projektów pierwszego i drugiego rodzaju (projektów inwestycyjnych oraz doradczych)
z dofinansowania nie mogą skorzystać te mikroprzedsiębiorstwa, które mogą ubiegać się o wsparcie z Działania
1.1.
Przedsiębiorstwa z sektora MSP 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:
· związanej z produkcją pierwotną produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu WE,
b) 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,
· 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),
· w sektorze rybołówstwa i akwakultury,
· w sektorach hutnictwa żelaza i stali oraz włókien syntetycznych w rozumieniu przepisów wspólnotowych
dotyczących pomocy publicznej,
· w sektorze budownictwa okrętowego,
· w zakresie ratownictwa medycznego,
· wpisanej w zakres interwencji Programu Rozwój Obszarów Wiejskich,

·

·

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,
związanej z uzależnieniem od wykorzystywania towarów produkcji krajowej na niekorzyść towarów
przywożonych.

Wsparcie nie może być udzielone:
· NZOZ-om świadczącym opiekę stacjonarną,
· przedsiębiorstwom z sektora MSP na realizację projektów związanych z:
o budową sieci teleinformatycznej celem świadczenia usług z zakresu dostępu do Internetu,
o realizacją procesów biznesowych w formie elektronicznej (integracja systemów
informatycznych, B2B),
· mikroprzedsiębiorstwom i małym przedsiębiorstwom, które rozpoczęły działalność gospodarczą nie
wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem 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 trzy rodzaje projektów:
·

SCHEMAT I - projekty inwestycyjne to 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.

W ramach takich projektów możesz zakupić środki trwałe (np. maszyny i urządzenia, aparaturę) lub wartości
niematerialne i prawne (nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub ieopatentowanej wiedzy technicznej).
·

SCHEMAT II - specjalistyczne projekty doradcze i tutaj 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.

·

SCHEMAT III - projekty inwestycyjne zakładające nabycie i wprowadzenie nowych rozwiązań
technologicznych. W ramach takich projektów możesz:
o zakupić oraz wprowadzić nowe rozwiązania technologiczne w produkcji i usługach, pod
warunkiem że rozwiązanie to jest znane na świecie nie dłużej niż przez 3 lata,
o wprowadzić rozwiązania, które zmniejszą szkodliwe oddziaływanie na środowisko produktów i
usług,
o wprowadzić nowe rozwiązania marketingowe lub organizacyjne, które wpłyną na poprawę
efektywności oraz wydajności; mogą to być rozwiązania w zakresie dystrybucji, systemów
informacyjnych, logistyki czy zarządzania.
o

Poziom wsparcia wynosi odpowiednio:
·

SCHEMAT I
o dotacja do 60 proc. wartości projektu inwestycyjnego dla mikro i małych przedsiębiorstw,
o dotacja do 50 proc. wartości projektu inwestycyjnego dla średnich przedsiębiorstw,
o dotacja do 40 proc. wartości projektu inwestycyjnego w przypadku gdy mikro, małe lub średnie
przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą w sektorze transportu,
o maksymalna kwota dofinansowania dla wszystkich: 1 200 000 zł,
o minimalna kwota dofinansowania dla mikroprzedsiębiorstw działających nie dłużej niż 2 lat:
200 000 zł,
o minimalna kwota dofinansowania dla mikroprzedsiębiorstw działających dłużej niż 2 lata oraz
małych i średnich przedsiębiorstw: 9 000 zł,
o minimalna kwota dofinansowania dla projektów realizowanych przez mikroprzedsiębiorstwa na
obszarach wiejskich zdefiniowanych w PROW w zakresie interwencji wskazanym w
Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach
działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2008 nr 139, poz. 883) – powyżej 300 000 PLN.

·

Schemat II
Poziom dofinansowania projektów doradczych:
o do 50 proc. kosztów kwalifikowanych,
o maksymalna kwota dofinansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw: 200 000 zł,
o minimalna kwota dofinansowania dla mikroprzedsiębiorstw działających nie dłużej niż 2 lata:
60 000 zł.
o minimalna kwota dofinansowania dla mikroprzedsiębiorstw działających dłużej niż 2 lata oraz
małych i średnich przedsiębiorstw: 3 000 zł.

·

Schemat III
Poziom dofinansowania projektów inwestycyjnych zakładających nabycie i wprowadzenie nowych
rozwiązań technologicznych:
o do 40 proc. kosztów kwalifikowanych projektu inwestycyjnego dla mikro i małych
przedsiębiorstw,
o do 50 proc. kosztów kwalifikowanych projektu inwestycyjnego dla średnich przedsiębiorstw,
o do 60 proc. kosztów kwalifikowanych projektu inwestycyjnego w przypadku gdy mikro, małe
lub średnie przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą w sektorze transportu,
o maksymalna kwota dofinansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do 4 000 000
zł,
o maksymalna kwota dofinansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących
działalność gospodarczą w sektorze transportu do 3 200 000 zł,
o minimalna kwota dofinansowania 9 000 zł.

Minimalna/maksymalna wartość kosztów projektu:
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu na zakup środków trwałych przez przedsiębiorcę z
sektora MŚP w projektach dotyczących własnej działalności B+R (dla własnych potrzeb) do 400 000 PLN.
Schemat III: Projekty inwestycyjne zakładające nabycie i zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych
(stosowanych na świecie nie wcześniej niż od 3 lat): maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu
do 8 000 000 PLN (zgodnie z linią demarkacyjną z Programem Innowacyjna Gospodarka).
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 niezbędne 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 - 2 pkt.
· w skali województwa (stosowane krócej niż 5 lat) - 3 pkt.
· w skali kraju (stosowane krócej niż 5 lat) - 4 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)
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Specjalistyczne 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, 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)
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Projekty inwestycyjne zakładające nabycie i wprowadzenie nowych rozwiązań technologicznych
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 są niezbędne do zrealizowania celów projektu (T/N)
- Projekt zakłada zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych, stosowanych na świecie przez
okres nie dłuższy niż 3 lata (T/N)
Kryteria merytoryczne
- Projekt zakłada zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych stosowanych na świecie przez
okres nie dłuższy niż 1 rok (0/4)
-Wnioskodawca posiada potencjał gwarantujący efektywną i kompleksową realizację projektu (1-6)
- Określone we wniosku wskaźniki wpływają na osiągnięcie wskaźników docelowych działania:
· nieznacznie – 1 pkt. (2 wsk.)
· umiarkowanie – 2 pkt. (3 wsk.)
· wyraźnie – 3 pkt. (4 wsk.)
- 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.
- Realizacja projektu wpłynie na rozwój przedsiębiorstwa oraz na wzrost jego konkurencyjności (1-4)
- 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)
- Wnioskodawca posiada certyfikat ISO i/lub inny certyfikat zarządzania jakością /zarządzania
środowiskowego i/ lub system niecertyfikowany (0/2)
- Wnioskodawca jest laureatem bądź został wyróżniony w konkursie i-wielkopolska (0/4)
- Wnioskodawca posiada: patent na wynalazek lub prawo ochronne na wzór użytkowy lub prawo z
rejestracji wzoru przemysłowego lub prawo z rejestracji topografii układów scalonych, stosowanych w
ramach nowej inwestycji (0/2)
- Projekt zakłada wykorzystanie elementów prowadzonych lub zakupionych przez przedsiębiorcę
wyników prac B+R (0-6)
Maksymalna liczba punktów 43
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

