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1. PO Inteligentny Rozwój 
2. PO Infrastruktura i Środowisko 
3. PO Wiedza Edukacja Rozwój 
4. PO Polska Cyfrowa        
5. PROW 
6. PO RYBY 
7. PO PT 

1. 16 Regionalnych PO  
2. PO Polska Wschodnia 
3. EWT 

linię demarkacyjną wyznacza głównie  
zasięg/wielkość projektu,  

wielkość/rodzaj beneficjenta  

Krótka charakterystyka programów - przypomnienie 
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inwestycyjne 
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projekty uzupełniające BGK 

MR 
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Projekty badawczo-
rozwojowe 
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Projekty badawczo-rozwojowe – definicje i poziomy gotowości technologicznej 

Źródłem definicyjnym dla kategorii B+R, a także składających się na nie badań przemysłowych i prac 
rozwojowych jest tzw. Podręcznik Frascati, opublikowany pierwotnie w 2002 roku przez OECD.  
 
Badania przemysłowe oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie 
nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też 
wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględniają 
one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów 
w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii 
pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w 
przypadku technologii generycznych 
 
Eksperymentalne prace rozwojowe oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i 
wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu 
oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych 
produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu 
pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług.  
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Projekty badawczo-rozwojowe – definicje i poziomy gotowości technologicznej 

 
Badania przemysłowe zazwyczaj odpowiadają poziomom gotowości technologicznej (TRL) od II do VI: 
• poziom II — określono koncepcję technologii lub jej przyszłe zastosowanie,  
• poziom III — potwierdzono analitycznie i eksperyment. krytyczne funkcje lub koncepcje technologii,  
• poziom IV — zweryfikowano komponenty technologii lub podsystemy w warunkach laboratoryjnych,  
• poziom V — zweryfikowano komponenty lub podsystemy technologii w środowisku zbliżonym do 

rzeczywistego,  
• poziom VI — dokonano demonstracji prototypu lub modelu systemu albo podsystemu technologii  

w warunkach zbliżonych do rzeczywistych 
 
Eksperymentalne prace rozwojowe zazwyczaj odpowiadają TRL od VII do IX: 
• poziom VII — dokonano demonstracji prototypu technologii w warunkach operacyjnych,  
• poziom VIII — zakończono badania i demonstrację ostatecznej formy technologii,  
• Poziom IX — sprawdzenie technologii w warunkach rzeczywistych odniosło zamierzony efekt. 

Wskazuje to, że demonstrowana technologia jest już w ostatecznej formie i może zostać 
zaimplementowana w docelowym systemie. Między innymi dotyczy to wykorzystania opracowanych 
systemów w warunkach rzeczywistych. 
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Projekty badawczo-rozwojowe – możliwości finansowania 

1.1.1 
PO IR 

1.1.2 
PO IR 

1.2 PO 
IR 

4.1.2 
PO IR 

4.1.4 
PO IR 

1.2.1 
RPO 

6  
źródeł finansowania 

projektów B+R 
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Projekty badawczo-rozwojowe – możliwości finansowania 

1.1.1 PO IR projekty o minimalnej wartości kosztów kwalifikowalnych 1 mln PLN 
dla MŚP, 5 mln PLN dla dużych przedsiębiorców 

1.1.2 PO IR projekty o minimalnej wartości kosztów kwalifikowalnych 5 mln PLN 
dla MŚP oraz 20/30 mln PLN dla dużych przedsiębiorców 

1.2 PO IR wartości projektów w zależności od programu sektorowego 
4.1.2 PO IR  wartość projektu od 1 do 8 mln PLN 
4.1.4 PO IR  wartość projektu powyżej 2 mln PLN; maksymalna wartość 

dofinansowania w projekcie 10 mln PLN 
1.2.1 RPO      minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 100 tys. PLN,                

maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 25 mln PLN 
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status 

max. pomoc 
na badania 

przemysłowe 

max. pomoc 
na prace 

rozwojowe 

możliwość 
zwiększenia 

pomocy 

mikro i 
małe 

70 % 45 % 

+ 10-15 % 
średnie 60 % 35 % 

duże 50 % 25 % 

Jeżeli wnioskodawca przewiduje szerokie rozpowszechnianie 
wyników projektu możliwe jest zwiększenie poziomu 
dofinansowania projektu o 15 pp względem podstawowej stawki 
dofinansowania 
 
Obowiązek rozpowszechniania wyników projektu uważa się za 
spełniony jeśli w okresie 3 lat od zakończenia projektu jego 
wyniki:  

1. zostaną zaprezentowane na co najmniej 3 
konferencjach naukowych i technicznych, w tym co 
najmniej 1 o randze ogólnokrajowej lub  

2. zostaną opublikowane w co najmniej 2 czasopismach 
naukowych lub technicznych zawartych w wykazie 
czasopism opracowanym przez MNISW (w części A 
wykazu), zamieszczonego w dokumentacji dla 
Działania 1.1 PO IR na stronie internetowej IP lub 
powszechnie dostępnych bazach danych, 
zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych 
wyników badań (surowych danych badawczych) lub  

3. zostaną w całości rozpowszechnione za 
pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub 
oprogramowania z licencją otwartego dostępu.  

 

Projekty badawczo-rozwojowe – możliwości finansowania 
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Projekty badawczo-rozwojowe – kryteria dostępu i różnicujące POIR – Oś I i IV 

Projekty B+R przedsiębiorstw – oś I 
 
Działanie ukierunkowane jest na wsparcie projektów B+R realizowanych 
przez przedsiębiorstwa. Wsparcie kierowane jest zarówno do dużych 
przedsiębiorstw jak i MŚP, przy czym możliwe jest organizowanie naborów 
dedykowanych wyłącznie jednej z ww. grup firm. Projekty B+R powinny 
obejmować badania przemysłowe i prace rozwojowe lub wyłącznie prace 
rozwojowe. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest komercjalizacja 
wyników prac B+R, rozumiana jako wdrożenie wyników projektu we 
własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub udzielenie licencji lub 
sprzedaż wyników projektu w celu ich wprowadzania do działalności 
gospodarczej innego przedsiębiorcy. Wsparcie kierowane jest na projekty 
wpisujące się w Krajową Inteligentną Specjalizację, w tym nowe 
specjalizacje wynikające z procesu przedsiębiorczego odkrywania. 

 
Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego – oś IV 

 
Celem poddziałania jest ukierunkowanie aktywności jednostek 
naukowych i konsorcjów naukowoprzemysłowych na realizację prac 
badawczorozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi, których 
potrzeba przeprowadzenia została zdefiniowana przez konkretnych 
przedsiębiorców oraz podmioty publiczne (w szczególności urzędy 
administracji rządowej oraz państwowe osoby prawne realizujące zadania 
państwa, np. agencje wykonawcze).  

 
Kryteria różnicujące: 
1. Zaplanowane prace B+R są adekwatne i 

niezbędne do osiągnięcia celu projektu,  
a ryzyka z nimi związane zostały 
zdefiniowane (od 0 do 5 pkt) 

2. Zespół badawczy oraz zasoby techniczne 
wnioskodawcy zapewniają prawidłową 
realizację zaplanowanych w projekcie prac 
B+R (od 0 do 5 pkt) 

3. Nowość rezultatów projektu (od 0 do 5 
pkt)  

4. Zapotrzebowanie rynkowe i opłacalność 
wdrożenia (od 0 do 5 pkt)  

5. Wdrożenie rezultatów projektu planowane 
jest na terenie RP (0 albo 3 pkt) 
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Projekty badawczo-rozwojowe – RANB 

1. Zdrowe społeczeństwo: 

2. Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa 

3. Zrównoważona energetyka, transport i budownictwo 

4. Innowacyjne technologie dla środowisk 

5. Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe 

 

Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze (RANB) to instrument wsparcia przewidziany do realizacji w ramach IV osi 

priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) – Poddziałanie 4.1.2. Regionalne Agendy Naukowo-

Badawcze 

Zakres tematyczny Regionalnych Agend Badawczych (RANB) powstał w oparciu o zagadnienia badawcze wpisujące się 

w regionalne specjalizacje, zgłoszone przez Urzędy Marszałkowskie w porozumieniu m.in. z przedstawicielami 

regionalnych ośrodków naukowych. Zapewnia on spójność mechanizmów finansowania prac B+R istotnych z punktu 

widzenia Kraju i Regionów (Krajowe a Regionalne Inteligentne Specjalizacje). 

 

Regionalne Agendy Naukowo Badawcze 
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Projekty badawczo-rozwojowe – KIS 

1. Technologie inżynierii medycznej, w tym 
biotechnologie medyczne  

2. Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz 
w medycynie spersonalizowanej  

3. Wytwarzanie produktów leczniczych  
4. Innowacyjne technologie, procesy i produkty 

sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego  
5. Żywność wysokiej jakości 
6. Biotechnologiczne procesy i produkty chemii 

specjalistycznej i inżynierii środowiska  
7. Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane 

układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i 
dystrybucji energii  

8. Inteligentne i energooszczędne budownictwo 
9. Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku 
10. Nowoczesne technologie pozyskiwania, 

przetwórstwa i wykorzystywania surowców 
naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów  

11. Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym 
niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie 

materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i 
inne metody odzysku) 

12. Innowacyjne technologie przetwarzania i 
odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie  

13. Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o 
zaawansowanych właściwościach,  
w tym nanoprocesy i nanoprodukty 

14. Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci 
sensorowe 

15. Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne  
16. Elektronika oparta na polimerach przewodzących  
17. Automatyzacja i robotyka procesów 

technologicznych 
18. Optoelektroniczne systemy i materiały  
19. Inteligentne technologie kreacyjne 
20. Innowacyjne technologie morskie w zakresie 

specjalistycznych jednostek pływających, 
konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki 
opartej o transport morski i śródlądowy 

Krajowe Inteligentne Specjalizacje 
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Projekty badawczo-rozwojowe – kryteria formalne PO IR - Oś I i IV 

Kryteria formalne: 
1. Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie 
2. Wnioskodawca jest zarejestrowany i prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
3. Kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania. 
4. Projekt jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
5. Realizacja projektu mieści się w ramach czasowych PO IR 
6. Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązującymi dla działania 
7. Projekt jest zgodny z zasadą równości szans, o której mowa w art. 7 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013. 
8. Projekt ma pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 8 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013. 
9. Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w 

ramach danego działania PO IR 
10. Wystąpienie efektu dyfuzji i planowana współpraca (tylko dla przedsiębiorców innych niż MŚP) 
11. Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie 

Kryteria formalne specyficzne: 
1. Projekt obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe i dotyczy innowacji 

produktowej lub procesowej  
2. Projekt wpisuje się w KIS / RANB 
3. Własność intelektualna nie stanowi bariery dla wdrożenia rezultatów projektu 
4. Kadra zarządzająca oraz sposób zarządzania w projekcie umożliwia jego prawidłową realizację 
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Projekty badawczo-rozwojowe – katalog kosztów kwalifikowalnych POIR – Oś I i IV 

Koszty bezpośrednie: 
 
1. Wynagrodzenia (W): 

• Koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań przemysłowych lub prac 
rozwojowych (pracowników badawczych, pracowników technicznych oraz pozostałych pracowników 
pomocniczych) oraz brokerów technologii 

 
2. Podwykonawstwo (E): 

• Jako koszty podwykonawstwa należy rozumieć zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac 
projektu, które nie są wykonywane na terenie i pod bezpośrednim nadzorem beneficjenta oraz koszty 
zasobów udostępnionych przez strony trzecie. podwykonawstwo części prac merytorycznych można 
zlecać wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej 
jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, która 
podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych i 
otrzymała co najmniej ocenę B. Zlecenie wykonania części merytorycznej projektu (podwykonawstwo) 
innym podmiotom niż wymienione w poprzedzającym akapicie możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu 
pisemnej zgody Instytucji Pośredniczącej.  

• W ramach niniejszej kategorii należy również rozliczać wszystkie umowy o dzieło.  
• W przypadku wskazanych powyżej kosztów podwykonawstwa (kategoria E) łączna kwota wydatków 

kwalifikowanych w projekcie nie może przekroczyć 50% całkowitych kosztów kwalifikowanych 
projektu.  
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Projekty badawczo-rozwojowe – katalog kosztów kwalifikowalnych POIR – Oś I i IV 

Koszty bezpośrednie: 
 
3. Pozostałe koszty operac. (Op): 

• odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej i innych 
urządzeń służących celom badawczym, wiedzy technicznej i patentów zakupionych lub 
użytkowanych na podstawie licencji uzyskanych od osób trzecich na warunkach rynkowych tj. 
wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) w formie patentów, licencji, know-how, 
nieopatentowanej wiedzy technicznej, ekspertyz, analiz i raportów badawczych itp. 

• koszty budynków i gruntów 
• pozostałe koszty operacyjne – materiały, sprzęt laboratoryjny, elementy służące do budowy i na 

stałe zainstalowane w prototypie, wynajem powierzchni laboratoryjnej bez aparatury, promocja 
projektu, audyt 

 
4. Koszty pośredniej (O): 

 
• koszty pośrednie ponoszone w związku z realizacją projektu objętego pomocą są rozliczane metodą 

ryczałtową, jako procent od kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa 
(kategorii E), zgodnie ze wzorem: O = (W + Op) x max. 25% 
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Projekty badawczo-rozwojowe – wskaźniki projektu – Oś I i IV 

PRZEDSIĘBIORCY (Oś I) 
 
Wskaźniki produktu  
1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie  
2. Liczba małych i średnich przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie 
3. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje  
4. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla 

przedsiębiorstw  
5. Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami 

badawczymi  
6. Liczba realizowanych prac B+R 
7. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie prowadzenia 

prac B+R  
 
Wskaźniki rezultatu: 
1. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach 
2. Liczba dokonanych zgłoszeń patentowych  
3. Liczba wdrożonych wyników prac B+R  
4. Przychód z wdrożonych wyników prac B+R   

JEDNOSTKI NAUKOWE (Oś IV) 
 
Wskaźniki produktu:  
1. Liczba realizowanych prac B+R 
2. Liczba jednostek naukowych wspartych w zakresie 

prowadzenia prac B+R  
3. Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami 

badawczymi  
4. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w 

projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju  
5. Liczba osób prowadzących działalność B+R  w ramach 

projektu  
 

Wskaźniki rezultatu: 
1. Liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach  
2. Liczba skomercjalizowanych wyników prac B+R 

prowadzonych przez jednostkę naukową  
3. Przychód z komercjalizacji wyników prac B+R prowadzonych 

przez jednostkę naukową  
4. Liczba dokonanych zgłoszeń patentowych  
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Projekty badawczo-rozwojowe – dokumentacja 

PRZEDSIĘBIORCY – Oś I 
 
Dokumenty niezbędne do przygotowania projektu 
1. Sytuacja finansowa przedsiębiorcy – analiza finansowa 
2. Formularz PNT-01 „Sprawozdanie o działalności 

badawczej i rozwojowej (B+R)” za rok poprzedzający 
rok złożenia wniosku 

3. Informacje na potrzeby ewaluacji 
4. Oświadczenie dotyczące składania 

dokumentów/oświadczeń za pośrednictwem systemu 
informatycznego (IT) 

 
Dokumenty niezbędne do podpisania umowy: 
1. Harmonogram płatności 
2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu 

się o pomoc publiczną  
3. Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy  
4. Sprawozdania finansowe Wnioskodawcy za okres 3 

ostatnich lat obrotowych 
5. Oświadczenie woli dotyczące składania dokumentów/ 

oświadczeń za pośrednictwem systemu 
informatycznego.  

6. formularz „Analiza zgodności projektu z polityką 
ochrony środowiska”  

JEDNOSTKI NAUKOWE – Oś IV 
 
Dokumenty niezbędne do przygotowania projektu 
1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o 

pomoc publiczną  
2. Sytuacja finansowa przedsiębiorcy – analiza finansowa 
3. Formularz PNT-01 „Sprawozdanie o działalności badawczej i 

rozwojowej (B+R)” za rok poprzedzający rok złożenia wniosku 
4. Informacje na potrzeby ewaluacji 
5. Oświadczenie dotyczące składania dokumentów/oświadczeń 

za pośrednictwem systemu informatycznego (IT) 
6. Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami 

realizującymi projekt w ramach konsorcjum 
7. Kopia umowy konsorcjum 
 
Dokumenty niezbędne do podpisania umowy: 
1. Harmonogram płatności 
2. Oświadczenie woli dotyczące składania dokumentów/ 

oświadczeń za pośrednictwem systemu informatycznego 
3. Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska 
4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o 

pomoc publiczną 
5. Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy 
6. Sprawozdania finansowe konsorcjanta za okres 3 ostatnich lat 

obrotowych 
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Projekty badawczo-rozwojowe - PO IR – Oś I i IV  

1/1.1.1/2015 
MŚP 

2/1.1.1/2015 
duże 

1/1.1.1/2016 
MŚP 

2/1.1.1/2016  
(do 10.2016) duże 

3/1.1.1/2016  
(do 10.2016) MŚP 

złożono 1 968 114 570 31 88 

przyznano 218 16 85 12 11 

wskaźnik  
powodzenia 

11 % 14 % 15 % 39 % 13 % 

1/1.1.2/2015 
łącznie 

2/1.1.2/2015 
łącznie 

1/1.1.2/2016  
(do 08.2016) duże 

złożono 122 137 26 

przyznano 23 30 7 

wskaźnik  
powodzenia 

19% 22% 27% 

1/4.1.2/2016 

złożono 168 

przyznano 19 

wskaźnik  
powodzenia 

11% 

1/4.1.4/2015 

złożono 140 

przyznano 19 

wskaźnik  
powodzenia 

14% 
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NCBR przyjmował od podmiotów 
zrzeszających przedstawicieli danego 
sektora propozycje utworzenia programów 
sektorowych. Programem sektorowym jest 
program finansowania prac B+R w 
przedsiębiorstwach w danym sektorze 
gospodarki, utworzony jako odpowiedź na 
potrzeby przedsiębiorców prowadzących 
działalność w tym sektorze, ujęte w ramy 
studium wykonalności. 
Do tej pory w ramach działania 1.2 PO IR 
uruchomiono lub zapowiedziano  
14 konkursów. 
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Projekty badawczo-rozwojowe – programy sektorowe 1.2 PO IR 

InnoLot 

InnoMed 

InnoChem 

InnoSBZ 

GameInn 

InnoTextile 

InnoStal 

InnoTabor 

InnoMoto 

PBSE 

iUser 

InnoNeuroPharm 

Innowacyjny Recykling 

WoodInn 
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Projekty badawczo-rozwojowe – RIS 

Regionalne Inteligentne Specjalizacje woj. małopolskiego 

1. Nauki o życiu (life sciences) 
1.1 Aktywne i zdrowe życie 
1.2 Produkty lecznicze i wyroby medyczne 
1.3 Nowoczesna diagnostyka i terapia, Digital Health 
1.4 Nowe technologie terapeutyczne i wspomagające 
urządzenia medyczne 
1.5 Innowacyjne Centrum Medyczne (Innowacyjny szpital) 
1.6 Zdrowa żywność i żywienie 
1.7 Nowoczesne, zrównoważone rolnictwo 
1.8 Środowisko – środowiskowe czynniki zdrowia  
1.9 Biogospodarka 
 
2. Energia zrównoważona 
2.1 Inteligentne sieci i magazynowanie energii 
2.2 Czyste technologie przetwarzania i konwersji paliw 
kopalnych 
2.3 Efektywność energetyczna 
2.4 Energia z odpadów oraz chemiczne nośniki energii 
2.5 Odnawialne źródła energii 
2.6 Energooszczędne inteligentne budynki i miasta 

 
 

3. Technologie informacyjne i komunikacyjne 
3.1 Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne 
3.2 Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie 
spersonalizowanej 
3.3 Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego 
i leśno-drzewnego 
3.4 Technologie informatyczne wspomagające produkcję żywności wysokiej 
jakości 
3.5 Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, 
magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii  
3.6 Systemy Inteligentnego projektowania i zarządzania budynkami 
3.7 Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku 
3.8 Nowoczesne technologie gospodarowania zasobami i surowcami 
naturalnymi oraz wytwarzanie ich substytutów  
3.9 Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych 
właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty  
3.10 Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe 
3.11 Inteligentne sieci, integracja systemów i technologie geoinformacyjne 
3.12 Elektronika oparta na polimerach przewodzących 
3.13 Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych 
3.14 Optoelektroniczne systemy i materiały 
3.15 Inteligentne technologie kreacyjne 
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Projekty badawczo-rozwojowe – RIS 

4. Chemia 
4.1 Chemia w ochronie zdrowia 
4.2 Chemia w rolnictwie oraz przemyśle rolno-spożywczym, drzewnym i 
celulozowo-papierniczym  
4.3 Chemia biologiczna i środowiskowa 
4.4 Chemia w energetyce 
4.5 Surowce naturalne 
4.6 Gospodarka odpadami 
4.7 Materiały dla potrzeb budownictwa i transportu 
4.8 Zaawansowane materiały i nanotechnologie  
4.9 Sensory 
 
5. Produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z 
mineralnych surowców niemetalicznych  
5.1 Innowacyjne proekologiczne rozwiązania konstrukcyjne i 
komponenty w maszynach, urządzeniach i środkach transportu 
5.2 Innowacyjne proekologiczne technologie ograniczania i 
zagospodarowania odpadów  
5.3 Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe 
5.4 Materiały o podwyższonych właściwościach użytkowych 
5.5 Pozyskiwanie i przetwórstwo surowców 

6. Elektrotechnika i przemysł maszynowy  
6.1 Technologie inżynierii medycznej  
6.2 Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora 
rolno-spożywczego i leśno-drzewnego  
6.3 Zrównoważona energetyka, inteligentne i 
energooszczędne budownictwo 
6.4 Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe 
6.5 Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych 
6.6 Optoelektroniczne systemy i materiały 
6.7 Inteligentne technologie kreacyjne, wzornictwo 
 
 
7. Przemysły kreatywne i czasu wolnego 
7.1 Przemysły kreatywne  
7.2 Projektowanie graficzne i wzornictwo przemysłowe 
(design) 
7.3 Gry komputerowe i oprogramowanie (Interactive 
Leisure Software) 
7.4 Przemysły czasu wolnego 
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Projekty badawczo-rozwojowe – 1.2.1 RPO WM - Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw 

Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac 
rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji, włącznie z uruchomieniem pierwszej produkcji i 
przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej, ale już nie samego wdrożenia. 
 
• minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 100 000 PLN, 
• maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 25 000 000 PLN 
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Do współfinansowania kwalifikowane są:  
 
A. wydatki kwalifikowane w ramach pomocy publicznej na projekty badawczo-rozwojowe:  
1. koszty personelu: badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych w zakresie, w jakim są oni zatrudnieni przy danym projekcie. 
2. koszty aparatury naukowo-badawczej oraz sprzętu służącego realizacji projektu badawczego, w zakresie i przez okres, w jakim są one 

wykorzystywane na potrzeby projektu. W przypadku, gdy aparatura i sprzęt nie są wykorzystywane na potrzeby projektu przez cały okres ich 
użytkowania, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu. 

3. koszty budynków i gruntów w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu. W przypadku budynków za koszty 
kwalifikowalne uznaje się koszty amortyzacji budynków odpowiadające okresowi realizacji projektu. W przypadku gruntów kosztami 
kwalifikowalnymi są koszty dzierżawy (raty dzierżawne bez części odsetkowej) oraz koszty wieczystego użytkowania gruntów (opłaty za 
użytkowanie wieczyste z wyłączeniem odsetek).  

4. koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez 
źródła zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji, rozumiane jako:  

a. koszty nabycia wyników badań lub prac rozwojowych, pod warunkiem, że:  
• celem przedsięwzięcia jest prowadzenie dalszych prac badawczo-rozwojowych, zmierzających do opracowania innowacyjnego rozwiązania w 

oparciu o prace B+R dotyczące nowych właściwości danej technologii lub możliwości jej zastosowania w nowych warunkach związanych z 
indywidualnymi potrzebami danego przedsiębiorstwa;  

• wyniki badań lub prac rozwojowych zostały nabyte od: jednostki naukowej, w rozumieniu ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 
finansowania nauki, posiadającej przyznaną kategorię naukową A+, A lub B, o której mowa w tej ustawie; przedsiębiorcy posiadającego status 
centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz 
posiadającego siedzibę na terytorium RP  
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b. koszty podwykonawstwa rozumianego jako zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac w ramach projektu, które nie są wykonywane na 
terenie i pod bezpośrednim nadzorem beneficjenta oraz koszty zasobów udostępnionych przez stronę trzecią. 

 Zlecenie wykonania części merytorycznych prac w ramach projektu (podwykonawstwo) innym podmiotom niż wskazane powyżej jest 
dopuszczalne pod warunkiem, że wnioskodawca wskazał podwykonawcę we wniosku o dofinansowanie oraz opisał jego potencjał kadrowy i 
techniczny, który uznaje się za adekwatny do zakresu i rodzaju powierzonej części prac B+R w projekcie, co podlega ocenie w oparciu o informacje 
zawarte we wniosku o dofinansowanie, na etapie oceny projektu w kryterium pn. Merytoryczny i techniczny potencjał do realizacji projektu.  W 
ramach podwykonawstwa należy wykazywać wszystkie umowy o dzieło z osobami prawnymi, a w przypadku osób fizycznych – wszystkie umowy o 
dzieło z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą.  Koszty podwykonawstwa są wyłączone z podstawy naliczania kosztów 
pośrednich w projekcie. 

 Umowy o dzieło zawarte z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej nie stanowią podwykonawstwa (stanowią koszty 
personelu).  

 
5. koszty doradztwa / usług doradczych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby projektu,  
6. koszty ogólne ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu, w tym:  
• koszty materiałów np. surowców, półproduktów, odczynników, 
• koszty sprzętu laboratoryjnego (zakupy niezaliczane do kategorii środków trwałych, zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami rachunkowości)  
• koszty elementów służących do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej  
• koszty wartości niematerialnych i prawnych zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji uzyskanych od podmiotów trzecich na 

warunkach rynkowych, w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej: kwalifikowane w zakresie i przez okres, w 
jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu – jako odpisy amortyzacyjne i/lub koszty ponoszone w wyniku odpłatnego korzystania z 
wartości niematerialnych i prawnych (np. opłaty licencyjne). Koszty zakupu lub użytkowania wartości niematerialnych i prawnych, które zostały 
wytworzone na indywidualne potrzeby beneficjenta i nie są powszechnie dostępne w sprzedaży, mogą być kwalifikowane wyłącznie w pod 
warunkiem, że zostały one nabyte od: jednostki naukowej, w rozumieniu ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, 
posiadającej przyznaną kategorię naukową A+, A lub B, o której mowa w tej ustawie; przedsiębiorcy posiadającego status centrum badawczo-
rozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz posiadającego siedzibę 
na terytorium RP   
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• koszty pośrednie, rozumiane jako koszty operacyjne ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu, w wysokości do 17% całkowitych 

bezpośrednich wydatków kwalifikowanych projektu, rozliczane na podstawie wydatków rzeczywiście poniesionych i udokumentowanych, 
których katalog obejmuje:  

 koszty związane z utrzymaniem linii technologicznych, instalacji pilotażowych / demonstracyjnych i podobnych, w zakresie i przez okres, w 
jakim są one wykorzystywane w projekcie,  

 koszty wynajmu budynków, lokali i powierzchni laboratoryjnej, tj. powierzchni przystosowanej do przeprowadzania badań np. ze względu na 
wymagane certyfikaty lub zastosowane systemy zabezpieczeń – bez aparatury badawczej,  

 koszty pośrednie,  
 koszty realizacji studium wykonalności oznaczającego ocenę i analizę potencjału projektu, które ma wesprzeć proces decyzyjny poprzez 

obiektywne i racjonalne określenie jego mocnych i słabych stron oraz możliwości i zagrożeń z nim związanych, zasobów, jakie będą niezbędne 
do realizacji projektu, oraz ocenę szans jego powodzenia, kwalifikowane w wysokości do 80 tys. PLN. 
 

B. wydatki kwalifikowane w ramach pomocy publicznej dla MŚP na wspieranie innowacyjności:  
1. koszty przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej, obejmujące koszty uzyskania, walidacji i obrony 

patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych, w tym:  
• przygotowania zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego przez zawodowego pełnomocnika, który zgodnie z 

przepisami obowiązującymi w danym kraju jest uprawniony do występowania przed właściwym organem ochrony własności przemysłowej , 
• zgłoszenia przez zawodowego pełnomocnika wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego do właściwego organu w celu 

uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, regionalne, unijne lub międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej , 
• zakupu, w związku z przygotowaniem zgłoszenia, zgłoszeniem, analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych 

dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania, w tym w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych i 
uwarunkowań prawnych komercjalizacji oraz  zarządzania w przedsiębiorstwie prawami własności przemysłowej. 
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C. wydatki kwalifikowane w ramach pomocy de minimis:  
Do wydatków kwalifikowanych w ramach pomocy de minimis można zaliczyć wszystkie wydatki wskazane powyżej oraz:  
1. koszty udziału w specjalistycznych szkoleniach, konferencjach, wizytach studyjnych krajowych i zagranicznych personelu badawczego 

zaangażowanego w realizację projektu pod warunkiem wykazania bezpośredniego związku z przedmiotem danego projektu  
2. koszty przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej, w tym koszty usług w zakresie:  
• badania rynku dla nowego lub istotnie ulepszonego rozwiązania,  
• opracowania procedur dotyczących wykorzystywaniem rynkowym danego rozwiązania , 
• certyfikacji , 
• wzornictwa.  
3. koszty pośrednie, rozliczane metodą stawki ryczałtowej w wysokości równej 17% całkowitych bezpośrednich wydatków kwalifikowanych projektu:  
• koszty związane z utrzymaniem linii technologicznych, instalacji pilotażowych / demonstracyjnych i podobnych, w zakresie i przez okres, w jakim są 

one wykorzystywane w projekcie,  
• koszty wynajmu budynków, lokali i powierzchni laboratoryjnej, tj. powierzchni przystosowanej do przeprowadzania badań np. ze względu na 

wymagane certyfikaty lub zastosowane systemy zabezpieczeń – bez aparatury badawczej,  
• koszty pośrednie. 
Koszty związane z przygotowaniem wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej, kwalifikowalne w ramach pomocy publicznej 
dla MŚP na wspieranie innowacyjności i/lub pomocy de minimis, jako uzupełniający komponent projektu badawczego – kwalifikowalne są w wysokości do 
10% kosztów kwalifikowanych projektu.  
*W ramach jednego projektu możliwe jest zastosowanie wyłącznie jednej ze wskazanych metod rozliczania kosztów pośrednich, tj. nie dopuszcza się 
możliwości rozliczania części kosztów pośrednich na podstawie wydatków rzeczywiście poniesionych (w ramach pomocy publicznej na projekty 
badawczo-rozwojowe), a w pozostałej części – rozliczania tych kosztów za pomocą stawki zryczałtowanej (w ramach pomocy de minimis). Wybór metody 
rozliczania kosztów pośrednich powinien wynikać w szczególności ze specyfiki danego projektu oraz możliwości uzyskania wsparcia z pomocy de minimis 
w wysokości zgodnej z limitami, wynikającymi z właściwych przepisów prawa dotyczących zasad udzielania tej pomocy.   
 

Projekty badawczo-rozwojowe – 1.2.1 RPO WM - Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw 
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Kryteria formalne 
1. Kwalifikowalność wnioskodawcy i partnerów (jeśli dotyczy) 
2. Kwalifikowalność projektu 
3. Kompletność oraz poprawność wypełnienia wniosku i 

załączników 
4. Pomoc publiczna 
5. Poprawność montażu finansowego projektu 
6. Specyficzne warunki wstępne 

Ocena merytoryczna II stopnia 
1. Projekt dotyczy innowacji produktowej lub procesowej 
2. Kwestia własności intelektualnej nie stanowi bariery dla wdrożenia 

rezultatów projektu 
3. Nowość rezultatów projektu 
4. Zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu 
5. Opłacalność wdrożenia 
6. Wdrożenie rezultatów projektu planowane jest na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej 
7. Projekt realizowany przez i/lub we współpracy z MŚP 

Ocena merytoryczna I stopnia 
1. Projekt obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe 

albo prace rozwojowe 
2. Projekt obejmuje prace rozwojowe związane z wytworzeniem 

instalacji pilotażowej /demonstracyjnej 
3. Zgodność projektu z regionalną inteligentną specjalizacją 
4. Koncepcja realizacji projektu, w tym zarządzanie ryzykiem 
5. Merytoryczny i techniczny potencjał do realizacji projektu 
6. Kwalifikowalność wydatków 
7. Wykonalność finansowa projektu 
8. Wpływ na polityki horyzontalne 

Projekty badawczo-rozwojowe – 1.2.1 RPO WM - Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw 
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WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO 
1. Liczba wdrożonych wyników prac B+R 
2. Liczba dokonanych zgłoszeń patentowych 
3. Liczba nowych etatów badawczych 
4. Liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach 
5. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M 
6. Liczba wprowadzonych innowacji produktowych 
7. Liczba wprowadzonych innowacji procesowych 
8. Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych 
9. Liczba wdrożonych wyników prac B+R 
10. Liczba dokonanych zgłoszeń patentowych 
  
WSKAŹNIKI PRODUKTU 
1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 
2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 
3. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) 
4. Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi 
5. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R 
6. Liczba zrealizowanych prac B+R 
7. Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi 
8. Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku 
9. Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy 

 
WSKAŹNIKI HORYZONTALNE 
1. Wskaźniki horyzontalne 
2. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 
3. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 
4. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy 
5. Liczba utrzymanych miejsc pracy 

Projekty badawczo-rozwojowe – 1.2.1 RPO WM - Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw 
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Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie: 
1. Załączniki wymagane dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w formie pomocy publicznej / pomocy de minimis 
• Zaświadczenie/a o uzyskanej pomocy de minimis  
• Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  
• Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis 

lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  
• Inne  
2. Załączniki niezbędne do oceny finansowej projektu  
• Analiza finansowa  
3. Załączniki w zakresie oceny oddziaływania projektu na środowisko oraz obszary Natura 2000 
• Formularz do wniosku w zakresie oceny oddziaływania na środowisko  
• Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000  
• Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną  
• Dokumenty z przeprowadzonego postępowania OOŚ  
3. Kopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia robót budowlanych . Wnioskodawca na etapie oceny formalnej nie 

musi dysponować prawomocnym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem budowy, jednakże najpóźniej do dnia podpisania 
umowy o dofinansowanie zobowiązany jest dostarczyć kopie dokumentów.  

4. Kopia zawartej umowy lub porozumienia określająca prawa oraz obowiązki partnerów w zakresie realizacji projektu  
5. Upoważnienie do składania wniosku o dofinansowanie  
6. Inne załączniki wymagane dla konkursu 

Projekty badawczo-rozwojowe – 1.2.1 RPO WM - Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw 
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Projekty inwestycyjne – możliwości finansowania 

tworzenie 
nowych 

produktów i 
usług 

wdrażanie 
wyników prac 

B+R 

infrastruktura 
B+R 

OZE + 
efektywność 

energet. 
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Projekty inwestycyjne – możliwości finansowania 
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Projekty inwestycyjne – poziom dofinansowania 

+ bonus MŚP 



Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

2.1 PO IR – Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw – Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie tworzenia 
lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, 
która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług - projekty 
powyżej 2 mln wartości (IP: MR) 

 

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz 
koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów i produktów 
związanych bezpośrednio z realizacją projektu 

 

Regionalna pomoc inwestycyjna: 

• nabycia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (w tym prawa użytkowania wieczystego) (do 10% kosztów 
kwalifikowalnych), 

• nabycia albo wytworzenia środków trwałych wraz z kosztem instalacji i uruchomienia 

• nabycia robót i materiałów budowlanych 

• nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności 
intelektualnej, 

Pomoc na B+R: 

• koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług  

Pomoc de minimis: 

• koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu 

 

35 
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Wskaźniki produktu: 
1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie  
2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje  
3. Liczba wspartych laboratoriów badawczych 
4. Liczba przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R, 
5. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw  
6. Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej 
7. Liczba zakupionych środków trwałych 
8. Liczba zakupionych wartości materialnych i prawnych 

 
Wskaźniki rezultatu: 
1. Wzrost zatrudnienia  

we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M  
2. Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej 
3. Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej 
4. Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury 

badawczej 
5. Wartość nakładów na działalność B+R 
6. Wartość całkowitych nakładów inwestycyjnych 
7. Udział nakładów na działalność B+R w całkowitych nakładach inwestycyjnych 

Projekty inwestycyjne – 2.1 PO IR – Infrastruktura B+R przedsiębiorstw – wskaźniki 
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Kryteria formalne: 
1. Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o 

dofinansowanie  
2. Wnioskodawca prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru 
3. Projekt jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  
4. Realizacja projektu mieści się w ramach czasowych PO IR  
5. Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z 

możliwości uzyskania wsparcia  
6. Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o 

dofinansowanie Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z 
zasadami finansowania projektów obowiązujących dla działania oraz 
przepisami w zakresie pomocy publicznej  

7. Projekt jest zgodny z zasadą równości szans, o której mowa w art. 7 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013   

Projekty inwestycyjne – 2.1 PO IR – Infrastruktura B+R przedsiębiorstw – kryteria 
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Kryteria merytoryczne obligatoryjne: 
1. Projekt polega na inwestycji w utworzenie lub rozwój centrum badawczo-rozwojowego  
2. Potencjał Wnioskodawcy do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych Projekt dotyczy inwestycji 

początkowej zgodnie z rozporządzeniem KE (UE) nr 651/2014  
3. Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS)  
4. Finansowe założenia projektu potwierdzają jego opłacalność oraz trwałość finansową  
5. Przygotowanie Wnioskodawcy do realizacji inwestycji  
6. W związku z realizacją projektu prowadzona będzie współpraca z podmiotami z sektora MSP, 

organizacjami badawczymi lub NGO (dotyczy wyłącznie przedsiębiorców innych niż MSP)  
7. Projekt ma pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 8 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 
 

Kryteria merytoryczne różnicujące: 
1. W projekcie przewidziano udokumentowaną współpracę z jednostkami naukowymi (0-5)  
2. Udział nakładów na działalność B+R w całkowitych nakładach inwestycyjnych (0-8)  
3. Przewidywana liczba nowych miejsc pracy dla pracowników B+R (0-5)  
4. Wnioskodawca należy do sektora MSP (0-5)  
5. Wnioskodawca jest członkiem Krajowego Klastra Kluczowego (0-2)  
 
Kryteria rozstrzygające: 
• I Stopnia: Udział nakładów na działalność B+R w całkowitych nakładach inwestycyjnych  
• II Stopnia: Udział środków Wnioskodawcy w finansowaniu projektu (ponad wymagany minimalny wkład 

własny wynikający z zasad udzielania pomocy publicznej lub innych przepisów) 
• III Stopnia: Poziom bezrobocia na obszarze gdzie realizowana jest inwestycja 

Projekty inwestycyjne – 2.1 PO IR – Infrastruktura B+R przedsiębiorstw – kryteria 
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Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie: 
1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie 

lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  
2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  
3. Kompletne sprawozdania finansowe Wnioskodawcy oraz podmiotów powiązanych/partnerskich 

(w przypadku wykazania powiązań/partnerstwa) za okres 3 ostatnich zatwierdzonych okresów 
obrachunkowych 

4. Model finansowy  
5. Dokument rejestrowy Wnioskodawcy  
6. Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności podatku VAT  
7. Zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów  
8. Dokumenty potwierdzające zewnętrzne finansowanie projektu  
9. Dokument ZUS DRA za okres ostatnich dwóch lat obrotowych 
10. Deklaracja dla GUS PNT-01  
11. Agenda badawcza 
12. Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska 
13. Inne dokumenty (zmiana przedmiotu działalności gospodarczej, Opis potencjalnych ryzyk i 

propozycja odpowiednich działań zaradczych lub naprawczych potwierdzająca kompetencje 
Wnioskodawcy w obszarze zarządzania ryzykiem w  projekcie badawczo-rozwojowym, Listy 
intencyjne o współpracy ) 

Projekty inwestycyjne – 2.1 PO IR – Infrastruktura B+R przedsiębiorstw – dokumenty 
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Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie: 
 
1. Oświadczenie Wnioskodawcy o niezaleganiu z wpłatami z tytułu należności 

budżetowych oraz z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 
2. Oświadczenie Wnioskodawcy o niekaralności 
3. Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu rachunku przeznaczonego do 

rozliczeń projektu wraz z podaniem numeru rachunku  
4. Harmonogram rzeczowo-finansowy  
5. Harmonogram płatności  
6. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis przez wnioskodawcę 

w bieżącym roku podatkowym i dwóch poprzednich latach podatkowych 
7. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP  
8. Dokumenty potwierdzające zewnętrzne finansowanie 
9. Pozwolenie na budowę  
10. Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska 

Projekty inwestycyjne – 2.1 PO IR – Infrastruktura B+R przedsiębiorstw – dokumenty 
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3.2.1 PO IR – Badania na rynek - Badania na rynek finansować będą projekty MŚP dotyczące wdrożenia wyników prac badawczo-
rozwojowych, przeprowadzonych we własnym zakresie lub zakupiony, prowadzące do uruchomienia produkcji nowych lub 
znacząco udoskonalonych wyrobów lub usług – projekty o wartości powyżej 5 mln PLN. (IP: PARP) 
Celem działania jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zapewnienie 
środków na realizację wdrożeń projektów badawczych. Instrument wpisuje się w cel główny POIR i realizuje jego hasło 
przewodnie: „od pomysłu do rynku". 
 
Jakie projekty będą dofinansowane w ramach działania – inwestycyjne, polegające na wdrożeniu wyników prac B+R, których 
efektem musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług. Przedmiotem projektu mogą 
być też eksperymentalne prace rozwojowe oraz doradztwo. 
 
Kwota dofinansowania: Część badawcza maksymalnie – 450 tys. zł, Część doradcza maksymalnie – 500 tys. zł, Część badawcza, 
doradcza i inwestycyjna dofinansowanie maksymalnie – 20 mln zł. Maksymalna wielkość kosztów kwalifikowanych projektu: 50 
mln EUR. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu to 5 mln zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych na 
eksperymentalne prace rozwojowe: 1 mln zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych na doradztwo: 1 mln zł. 
Poziom dofinansowania: Część badawcza – maksymalnie 45% dla małego przedsiębiorcy oraz 35% dla średniego przedsiębiorcy, 
Część doradcza – maksymalnie 50%, Część inwestycyjna – zgodnie z mapą pomocy regionalnej. 
 
Z działania mogą skorzystać – mikro, mali i średni przedsiębiorcy. 
 
 

Projekty inwestycyjne – 3.2.1 PO IR - Badania na rynek – możliwości 
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Katalog kosztów kwalifikowalnych: 
a) do kosztów kwalifikowalnych w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej zalicza się koszty: 

• nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia prawa własności 
nieruchomości (do 10% kosztów kwalifikowalnych),  

• nabycia albo wytworzenia środków trwałych, 
• nabycia robót i materiałów budowlanych (do 20% kosztów kwalifikowalnych z 

uwzględnieniem kosztów zakupu nieruchomości), 
• nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how itp. 

b) do kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych zalicza się koszty: 
• wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, osób zatrudnionych przy realizacji 

projektu, 
• badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub 

użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne na warunkach 
pełnej konkurencji oraz usług doradczych i usług równorzędnych, 

• operacyjne, w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, 
c) kosztami kwalifikowalnymi w zakresie usług doradczych są koszty usług doradczych 

świadczonych przez doradców zewnętrznych. 

Projekty inwestycyjne – 3.2.1 PO IR - Badania na rynek – katalog kosztów kwalifikowalnych 
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Wskaźniki produktu: 
1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 
2. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie 

ekoinnowacji 
3. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 
4. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie 

publiczne dla przedsiębiorstw 
5. Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu 

wprowadzenia produktów nowych dla rynku 
6. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie 

wdrożenia wyników prac B+R 
7. Liczba nabytych lub wytworzonych w ramach 

projektu środków trwałych 
8. Liczba nabytych w ramach projektu wartości 

niematerialnych i prawnych 
9. Liczba nabytych w ramach projektu usług doradczych 
 

Wskaźniki rezultatu: 
1. Liczba wprowadzonych innowacji 

nietechnologicznych 
2. Wzrost zatrudnienia we wspieranych 

przedsiębiorstwach O/K 
3. Liczba wdrożonych wyników prac B+R 
4. Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych 

produktów/procesów 
5. Liczba wprowadzonych innowacji 
6. Liczba wprowadzonych ekoinnowacji 
7. Wskaźniki środowiskowe (do zaproponowania przez 

przedsiębiorcę) 

Projekty inwestycyjne – 3.2.1 PO IR - Badania na rynek – wskaźniki 
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Kryteria formalne: 
1. Projekt jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  
2. Realizacja projektu mieści się w ramach czasowych POIR  
3. Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości 

uzyskania wsparcia  
4. Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie  
5. Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów 

obowiązującymi dla działania  
6. Projekt jest zgodny z zasadą równości szans, o której mowa w art. 7 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013  
7. Wnioskodawca posiada status MŚP  
8. Wnioskodawca przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym (trwającym 

przynajmniej 12 miesięcy) w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożył 
wniosek o udzielenie wsparcia, osiągnął przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 1 mln 
PLN,  

9. Projekt polega na wdrożeniu wyników prac B+R chronionych patentem lub zgłoszonych 
do ochrony patentowej lub dotyczących zgłoszonego wzoru użytkowego. 

Projekty inwestycyjne – 3.2.1 PO IR - Badania na rynek – kryteria formalne 
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Kryteria merytoryczne: 
1. Projekt dotyczy wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych (punktacja 0 lub 1)  
2. Przygotowanie do realizacji projektu (punktacja 0 lub 1)  
3. Wydatki w ramach projektu są racjonalne i uzasadnione z punktu widzenia zakresu i celu 

projektu (punktacja 0 lub 1)  
4. Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne i odzwierciedlają założone cele projektu 

(punktacja 0 lub 1)  
5. Wnioskodawca posiada zdolność do sfinansowania projektu (punktacja 0 lub 1)  
6. Projekt dotyczy jednej z dopuszczalnych w ramach poddziałania 3.2.1 POIR form inwestycji 

początkowej (punktacja 0 lub 1)  
7. Projekt ma pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 8 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (punktacja 0 lub 1)  
8. Innowacyjność produktu (punktacja 0,1,2,3,4 lub 5)  
9. Potencjał rynkowy produktu będącego efektem projektu (punktacja 0,1,2 lub 3)  
10. Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację (punktacja 0 lub 1)  
11. Wnioskodawca jest członkiem Krajowego Klastra Kluczowego (punktacja 0 lub 1)  

Projekty inwestycyjne – 3.2.1 PO IR - Badania na rynek – kryteria merytoryczne 
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Projekty inwestycyjne – 3.2.1 PO IR - Badania na rynek – dokumenty 

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o 
dofinansowanie: 
1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu 

się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub 
rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de 
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 

2. Tabele finansowe - Sytuacja finansowa 
wnioskodawcy 

3. Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat 
obrotowych 

4. Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie prac 
B+R 

5. Dokumenty dotyczące praw własności intelektualnej 
6. Dokumenty potwierdzające zapewnienie 

zewnętrznego finansowania projektu 
 

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o 
dofinansowanie: 
1. Aktualne zaświadczenie z US i ZUS o niezaleganiu z 

należnościami wobec Skarbu Państwa 

2. Deklaracja Wnioskodawcy o niekaralności  
3. Zaświadczenie z banku o prowadzeniu rachunku 

przeznaczonego do rozliczeń projektu  
4. Harmonogram płatności 
5. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP  
6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu 

się o pomoc inną niż pomoc  
w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub 
pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  

7. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy innej niż 
pomoc de minimis przeznaczonej na te same koszty 
kwalifikowalne 

8. Analiza zgodności projektu z polityką ochrony 
środowiska 

9. Dokument(-y) potwierdzające zewnętrzne 
finansowanie projektu, 

10. Wykaz osób upoważnionych do obsługi SL 
11. Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności VAT 
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3.2.2 PO IR – Kredyt na innowacje technologiczne - Wsparcie finansowe dla MŚP przeznaczone na realizację inwestycji 
technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz 
uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas 
wytwarzanych na terytorium kraju, towarów, procesów lub usług. Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi 
mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, lub wyników badań przemysłowych, lub 
nieopatentowanej wiedzy technicznej. Kredyt technologiczny nie może być udzielany jedynie na zakup  środka 
trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej. Projekty do 6 
mln PLN dofinansowania. (IP: BGK) 
 
Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowi premia technologiczna stanowiąca spłatę części kredytu technologicznego, 
udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej. 
 
Środki własne przedsiębiorcy muszą stanowić co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej 
finansowanej z kredytu technologicznego. 
 
Proces aplikowania o premię technologiczną 
• Przedsiębiorca składa do banku komercyjnego wniosek o udzielenie kredytu technologicznego. 
• Po uzyskaniu promesy lub zawarciu warunkowej umowy kredytowej przedsiębiorca składa do BGK wniosek o 

dofinansowanie projektu (w trakcie ogłoszonego przez BGK konkursu). 
• Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zgodnie z kryteriami dla poddziałania 3.2.2 PO IR, BGK przyznaje promesę 

premii technologicznej, następnie przedsiębiorca zawiera z bankiem komercyjnym umowę kredytową. 
• BGK podpisuje z przedsiębiorcą umowę o dofinansowanie projektu. 
• BGK wypłaca premię technologiczną w ramach płatności pośrednich w trakcie realizacji inwestycji oraz w ramach 

płatności końcowej po zakończeniu realizacji projekt 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekty inwestycyjne – 3.2.2 PO IR - Kredyt na innowacje technologiczną – możliwości finansowania 
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Projekty inwestycyjne – 3.2.2 PO IR - Kredyt na innowacje technologiczną – koszty kwalifikowalne 

Koszty kwalifikowane 
1. zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup prawa 

użytkowania wieczystego (do 10% kosztów kwalifikowalnych) 
2. zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków 

trwałych, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę 
prowadzącego działalność w sektorze transportu 

3. zakup używanych środków trwałych, a także koszty montażu i uruchomienia 
używanych środków trwałych 

4. zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, 
budowli lub ich części; 

5. zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how 
oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, 

6. pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli 
lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej, 

7. wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty 
techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji 
technologiczne 
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Wskaźniki produktu: 
1. Liczba nabytych w ramach projektu środków 

trwałych 
2. Liczba wykonanych w ramach projektu 

środków trwałych  
3. Liczba nabytych w ramach projektu wartości 

niematerialnych i prawnych 
4. Liczba nabytych w ramach projektu studiów, 

ekspertyz, koncepcji i projektów technicznych 
5. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 
6. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje  
7. Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w 

celu wprowadzenia produktów nowych dla 
rynku 

8. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie 
wdrożenia wyników prac B+R  

9. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie 
ekoinnowacji  

10. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie 
publiczne dla przedsiębiorstw 

 
Wskaźniki rezultatu: 
1. Liczba wdrożonych wyników prac B+R  
2. Liczba wprowadzonych innowacji 

produktowych 
3. Wzrost zatrudnienia we wspieranych 

przedsiębiorstwach O/K/M [ 
4. Przychody ze sprzedaży nowych lub 

udoskonalonych produktów/procesów  

Projekty inwestycyjne – 3.2.2 PO IR - Kredyt na innowacje technologiczną – wskaźniki 
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Projekty inwestycyjne – 3.2.2 PO IR - Kredyt na innowacje technologiczną.– kryteria 

Kryteria formalne: 
1. Projekt jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  
2. Realizacja projektu mieści się w ramach czasowych POIR  
3. Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania 

wsparcia  
4. Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie  
5. Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów 

obowiązującymi dla działania  
6. Projekt jest zgodny z zasadą równości szans, o której mowa w art. 7 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 
7. Dołączona do wniosku o dofinansowanie promesa kredytu technologicznego/warunkowa 

umowa kredytu technologicznego została wydana/zawarta na podstawie pozytywnej oceny 
zdolności kredytowej  
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Kryteria merytoryczne: 
1. Zgodność technologii planowanej do wdrożenia w ramach projektu oraz przedmiotu projektu z 

wymogami dla poddziałania (0/1) 
2. Innowacyjność technologii planowanej do wdrożenia w ramach projektu (0-4,5) 
3. Nowość i potencjał rynkowy końcowego rezultatu projektu (towaru, procesu, usługi) (0-9)  
4. Wydatki przeznaczone na realizację projektu zostały określone zgodnie z katalogiem wydatków 

kwalifikowalnych oraz są niezbędne do realizacji inwestycji technologicznej i są powiązane 
funkcjonalnie (0/1) 

5. Projekt dotyczy inwestycji początkowej zgodnie z rozporządzeniem KE (UE) nr 651/2014 (0/1)  
6. Projekt ma pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju, o której mowa w 

art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (0/1)  
7. Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne i odzwierciedlają założone cele projektu 

(0/1)  
8. Przygotowanie projektu do realizacji (0/1)  
9. Przedmiotem projektu jest rozwiązanie wpisujące się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje 

i/lub dotyczące branż wysokich lub średnio-wysokich technologii lub zaawansowanych 
technologicznie wiedzochłonnych usług, zgodnie z klasyfikacją Eurostat (0-3)  

10. Wnioskodawca jest członkiem Krajowego Klastra Kluczowego (0-0,5) 

Projekty inwestycyjne – 3.2.2 PO IR - Kredyt na innowacje technologiczną – kryteria 
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Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o 
dofinansowanie: 
1. Kopia promesy kredytu technologicznego 
2. Informacja o danych kontaktowych Banku 

kredytującego 
3. Formularz informacji przedstawianych przy 

ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w 
rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis 
lub pomoc de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie 

4. Kopie sprawozdań finansowych za okres 3 
ostatnich lat obrotowych 

5. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP 
6. Biznesplan projektu 
7. Analiza zgodności projektu z polityką ochrony 

środowiska 
8. Oświadczenie koordynatora Krajowego Klastra 

Kluczowego 
 

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o 
dofinansowanie: 
1. harmonogram rzeczowo-finansowy; 
2. harmonogram realizacji projektu 
3. harmonogram płatności 
4. zaświadczenie z banku o prowadzeniu rachunku 

przeznaczonego do rozliczeń Projektu 
5. Formularz zgłoszeniowy SL 2014 
6. „Analiza zgodności projektu z polityką ochrony 

środowiska 
7. Oświadczenie dotyczące delokalizacji 

 
 

 

Projekty inwestycyjne – 3.2.2 PO IR - Kredyt na innowacje technologiczną – dokumenty 
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Projekty inwestycyjne - statystyki 

3.2.1/2015 3.2.2/2015 2.1/2015 

złożono 407 279* 235* 

przyznano 91 210 105 

wskaźnik  
powodzenia 

22% 75%* 45% 

* - liczba nie uwzględnia projektów odrzuconych ze względów formalnych 

1.3.1/2015 1.3.1/2016 

złożono 82 76 

przyznano 37 26 

wskaźnik  
powodzenia 

45% 34% 
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Projekty inwestycyjne – możliwości finansowania 

1.3.1 PO Polski Wschodniej – Wdrażanie innowacji przez MŚP - W ramach poddziałania wspierane będą projekty prowadzące do 
stworzenia innowacyjnych (na poziomie kraju) produktów poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R. W 
ramach projektu beneficjent będzie mógł współfinansować poszczególne etapy procesu inwestycyjnego mającego na celu 
wdrożenie innowacyjnego produktu – projekty do 7 mln PLN dofinansowania (IP: PARP) 
 
1.3.2 PO Polski Wschodniej – Tworzenie sieciowych produktów W ramach poddziałania przewiduje się wsparcie konsorcjów MŚP 
(min. 10 podmiotów) w zakresie tworzenia i rozwoju produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w zakres regionalnych 
inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej. 
 
Celem interwencji jest stworzenie zachęty dla MŚP do oparcia ich rozwoju o wykorzystanie istniejącego potencjału i walorów 
makroregionu jako podstawy działalności gospodarczej. Realizacja projektu przez konsorcjum MŚP w ramach tego poddziałania 
będzie musiała prowadzić do stworzenia sieciowych i innowacyjnych produktów wykorzystujących istniejący w makroregionie 
potencjał. Produkty sieciowe pozwolą na stworzenie oferty MŚP wokół określonych obszarów tematycznych takich jak np. historia, 
kulinaria, edukacja. Stanowią one odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na spakietyzowaną ofertę tematyczną, która wiąże się z 
korzystaniem z różnych, powiązanych ze sobą produktów. 
Minimalna wartość projektu – 20 mln PLN (IP: PARP) 
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Regionalna pomoc inwestycyjna: 
1. nabycie nieruchomości, w tym prawa użytkowania 

wieczystego (nie więcej niż 1 mln PLN łącznie z pkt. 3) 
2. nabycie albo wytworzenie środków trwałych 
3. nabycie robót i materiałów budowlanych (nie więcej 

niż 1 mln PLN łącznie z pkt. 1) 
4. nabycie wartości niematerialnych i prawnych w 

formie patentów, licencji, know-how oraz innych 
praw własności intelektualnej, które są niezbędne do 
wdrożenia własnych lub nabytych wyników prac B+R 

 
Pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności: 
1. koszty uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych 

wartości niematerialnych i prawnych  
2. koszty zakupu usług doradczych związanych  z 

inwestycją w zakresie innowacji i usług wsparcia 
innowacji  

Projekty inwestycyjne – 1.3.1 PO PW – Wdrażanie innowacji w MŚP – możliwości 

W ramach poddziałania wspierane będą 
projekty prowadzące do stworzenia 
innowacyjnych (na poziomie kraju) 
produktów poprzez wdrożenie (własnych 
lub nabytych) wyników prac B+R.  
 
Wymogiem podstawowym dla 
wnioskodawców jest przynależność do 
ponadregionalnego powiązania 
kooperacyjnego od co najmniej 6 m-cy 
przed dniem złożenia wniosku o 
dofinansowanie. 
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Kryteria formalne: 
1. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 
2. Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z możliwości uzyskania wsparcia w ramach 

poddziałania 1.3.1 POPW.  
3. Wnioskodawca jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą. 
4. Projekt jest realizowany na terytorium makroregionu Polski Wschodniej.  
5. Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości 

uzyskania wsparcia w ramach poddziałania 1.3.1 POPW.  
6. Realizacja projektu mieści się w ramach czasowych poddziałania 1.3.1 POPW.  
7. Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów 

obowiązującymi dla poddziałania 1.3.1 POPW 
8. Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinasowanie.  
9. Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 
10. Wnioskodawca złożył jeden wniosek o dofinansowanie w konkursie.  
11. Wnioskodawca zatrudnia co najmniej 5 pracowników.  
12. Wnioskodawca osiągnął przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tys. PLN 

przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających 
rok, w którym złożył wniosek o udzielenie wsparcia.  

13. Członkostwo Wnioskodawcy w ponadregionalnym powiązaniu kooperacyjnym z Polski 
Wschodniej. 

Projekty inwestycyjne – 1.3.1 PO PW – Wdrażanie innowacji w MŚP – kryteria 
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Kryteria merytoryczne: 
1. Ponadregionalne powiązanie kooperacyjne, do którego należy Wnioskodawca, spełnia 

warunki wymienione w opisie kryterium (0/1)  
2. Przedmiot projektu jest zgodny z obszarem działalności powiązania kooperacyjnego oraz jego 

celami rozwoju (0/1) 
3. Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne i odzwierciedlają założone cele projektu 

(0/1) 
4. Projekt dotyczy inwestycji początkowej zgodnie z rozporządzeniem KE nr 651/2014 (0/1)  
5. Wnioskodawca dysponuje prawami do wyników prac B+R (0/1) 
6. Innowacyjność produktu (3-18) 
7.  Potencjał rynkowy produktu będącego efektem projektu (0-9) 
8. Wnioskodawca zapewnia finansowanie projektu (0/1) 
9.  Prognoza finansowa wskazuje na opłacalność projektu (0/1) 
10.  Przygotowanie do realizacji projektu (0/1)  
11. Wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione (0/1) 
12. Projekt ma pozytywny wpływ na działalność gospodarczą członków ponadregionalnego 

powiązania kooperacyjnego.(0/1) 
13. Podmiot zarządzający ponadregionalnym powiązaniem kooperacyjnym posiada siedzibę na 

terytorium Polski Wschodniej (0/1) 
14. Realizacja projektu przyczyni się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki (0/1) 
15. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu zatrudnienia (0-2)  
16. Przedmiot projektu wpisuje się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych 

dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej (0-2)  
 

Projekty inwestycyjne – 1.3.1 PO PW – Wdrażanie innowacji w MŚP – kryteria 
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Wskaźniki produktu: 
1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie  
2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje  
3. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie 

publiczne dla przedsiębiorstw  
4. Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu 

wprowadzenia produktów nowych dla rynku  
5. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie 

wdrożenia wyników prac B+R 
6. Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu 

wprowadzenia produktów nowych dla firmy 
7. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie 

ekoinnowacji 
8. Liczba zakupionych środków trwałych w ramach 

projektu 
9. Liczba zakupionych wartości niematerialnych i 

prawnych w ramach projektu 
 

Wskaźniki rezultatu: 
1. Liczba wprowadzonych innowacji 
2. Liczba wdrożonych wyników prac B+R 
3. Wzrost zatrudnienia we wspieranych 

przedsiębiorstwach – ogółem 
 

Wskaźniki informacyjne: 
1. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe 

formy  
2. Liczba wprowadzonych innowacji nie 

technologicznych 
3. Przychody ze sprzedaży nowych lub 

udoskonalonych produktów/procesów 
4. Przychody ze sprzedaży produktów na eksport 

 
 

 
 

Projekty inwestycyjne – 1.3.1 PO PW – Wdrażanie innowacji w MŚP – wskaźniki 
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Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie: 
1. Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych 
2. Tabele finansowe - Sytuacja finansowa wnioskodawcy oraz jej prognoza 
3. Ważna na dzień składania wniosku o dofinansowanie dokumentacja 

potwierdzająca posiadanie zewnętrznych źródeł finansowania projektu 
4. Dokumenty ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego  
5. Dokumenty potwierdzające posiadanie przez wnioskodawcę praw własności do 

wyników prac B+R albo przedwstępna umowa w sprawie zakupu patentu, 
licencji, praw majątkowych do wyników prac badawczo-rozwojowych 

6. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT  
 

Projekty inwestycyjne – 1.3.1 PO PW – Wdrażanie innowacji w MŚP – dokumenty 
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Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o 
dofinansowanie: 
1. Aktualne zaświadczenie z US i ZUS o niezaleganiu z 

należnościami wobec Skarbu Państwa 
2. Deklaracja Wnioskodawcy o niekaralności  
3. Oświadczenie Wnioskodawcy o numerze rachunku 

bankowego 
4. Informacja o braku powiązania projektu z innymi 

projektami objętymi wsparciem ze środków 
publicznych 

5. Harmonogram płatności. 
6. harmonogram rzeczowo-finansowy  
7. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP  
8. Oświadczenie o aktualności danych i oświadczeń 

zawartych we wniosku. 
9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu 

się o pomoc inną niż pomoc  
w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub 
pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 

10. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis 
lub pomocy innej niż pomoc de minimis 
przeznaczonej na te same koszty kwalifikowalne 

11. Oświadczenie Wnioskodawcy o nieprzekroczeniu w 
dowolnym trzyletnim okresie limitu 200 000 EUR 
dotyczącego całkowitej kwoty pomocy na usługi 
doradcze 

12. Kopia ostatecznej decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia lub 
ostatecznego pozwolenia na budowę  

13. Analiza zgodności projektu z polityką ochrony 
środowiska  

14. Dokument(-y) potwierdzające zewnętrzne 
finansowanie projektu 

15. Wykaz osób upoważnionych do obsługi SL 
16. Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności VAT 

 
 

Projekty inwestycyjne – 1.3.1 PO PW – Wdrażanie innowacji w MŚP – dokumenty 
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Projekty inwestycyjne – 1.3.2 PO PW – Tworzenie sieciowych produktów – możliwości 

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się: 
1. koszty realizacji inwestycji początkowej obejmujące: 

a) nabycie nieruchomości, w tym prawa użytkowania wieczystego (do 10% kosztów kwalifikowalnych); 
b) nabycie albo wytworzenie środków trwałych innych niż w lit. a, w tym w szczególności: 

• niezbędnego wyposażenia obiektów będących przedmiotem realizowanego projektu zapewniającego pełną 
funkcjonalność tych obiektów, 

• infrastruktury towarzyszącej, m.in.: obiektów architektury ogrodowej, elementów użytkowych służących rekreacji i 
utrzymaniu porządku (np. kosze na śmieci, stojaki na rowery); 

c) nabycie robót i materiałów budowlanych, w tym w szczególności: 
• budowę lub przebudowę obiektów związanych z realizacją projektu, 
• budowę niezbędnych dróg wewnętrznych, ciągów komunikacyjnych, parkingów, ogrodzeń oraz zagospodarowanie 

terenów zielonych niezbędnych na terenie nowowybudowanej, rozbudowanej infrastruktury, 
• budowę lub przebudowę podstawowej infrastruktury technicznej niezbędnej do realizacji projektu (przyłącza i sieci 

wodno-kanalizacyjne, gazowe, ciepłownicze, energetyczne, oświetleniowe, telekomunikacyjne); 
d) nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności 

intelektualnej do 2% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu; 
2. koszty działań promocyjno-informacyjnych dotyczących sieciowego produktu, inne niż określone w Rozdziale 11 Wytycznych w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020; 
3. opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze 

szkoleniowo-warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania tych standardów, a także 
wprowadzenia produktu na rynek. 
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Projekty inwestycyjne – 1.3.2 PO PW – Tworzenie sieciowych produktów – kryteria 

Kryteria formalne: 
1. Wnioskodawca jest konsorcjum składającym się z co najmniej 10 MŚP. 
2. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
3. Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z możliwości uzyskania wsparcia w ramach 

poddziałania 1.3.2 POPW. 
4. Projekt jest realizowany na terytorium makroregionu Polski Wschodniej.  
5. Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania 

wsparcia w ramach poddziałania 1.3.2 POPW.  
6. Realizacja projektu mieści się w ramach czasowych poddziałania 1.3.2 POPW.  
7. Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinasowanie.  
8. Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązującymi 

dla poddziałania 1.3.2 POPW 
9. Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013. 
10. Dysponowanie pozwoleniem na budowę. 
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Projekty inwestycyjne – 1.3.2 PO PW – Tworzenie sieciowych produktów – kryteria 

Kryteria merytoryczne obligatoryjne: 
1. Poprawność wskaźników projektu (0-1) 
2. Projekt dotyczy inwestycji początkowej zgodnie z rozporządzeniem KE nr 651/2014 (0-1) 
3. Przedmiot projektu wpisuje się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji 

wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej (0-1) 
4. Efektem realizacji projektu będzie utworzenie co najmniej 20 miejsc pracy (0-1) 
5. Struktura kosztów kwalifikowalnych w projekcie zgodna z SZOOP (0-1) 
6. Minimalny udział finansowy członków konsorcjum we wkładzie własnym projektu w 

ramach kosztów kwalifikowalnych.  
7. Minimum 50% członków konsorcjum prowadzi działalność gospodarczą co najmniej rok 

przed dniem złożenia wniosku (0-1) 
8. Wnioskodawca zapewnia finansowanie projektu (0-1) 
9. Prognoza finansowa wskazuje na opłacalność projektu (0-1) 
10. Wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione (0-1) 
11. Projekt jest skupiony wokół maksymalnie 3 głównych atrakcji /elementów pakietu/ 

składowych, będących przedmiotem wsparcia w ramach projektu (0-1) 
12. Typ projektu zgodny z SZOOP (0-1) 
13. W ramach projektu utworzony zostanie produkt o charakterze sieciowym (0-1) 
14. Ponadregionalne oddziaływanie produktu (0-1) 
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Projekty inwestycyjne – 1.3.2 PO PW – Tworzenie sieciowych produktów – kryteria 

Kryteria merytoryczne punktowane: 
1. Innowacyjność produktu (0-10) 
2.  Potencjał rynkowy produktu będącego efektem projektu (0-9) 
3. Przygotowanie do realizacji projektu (0-5) 
4. Realizacja projektu przyczyni się do promocji zielonej i zrównoważonej 

gospodarki (0-3) 
5. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu zatrudnienia (0-5) 
6. Projekt ma zapewnioną wykonalność pod kątem stabilności współpracy 

między członkami konsorcjum (0-4) 
7. Projekt dotyczy produktu mającego wpływ na aktywizację i rozwój sektora 

MŚP oraz społeczności lokalnej (0-1) 
8. Projekt angażuje MŚP mające siedzibę na terenie obszarów wiejskich (0-2)  
9. Projekt jest zlokalizowany na obszarach wiejskich (0-1)  
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Projekty inwestycyjne – 1.3.2 PO PW – Tworzenie sieciowych produktów – wskaźniki 

Wskaźniki produktu: 
1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 
2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 
3. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) 
4. Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów 

nowych dla rynku 
 

Wskaźniki rezultatu: 
1. Liczba wprowadzonych innowacji 
2. Liczba wprowadzonych innowacji produktowych 
3. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach 

 
Wskaźniki informacyjne: 
1. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (K/M) 
2. Liczba nowoutworzonych miejsc pracy – pozostałe formy (O/K/M) 
3. Liczba wprowadzonych innowacji procesowych 
4. Liczba wprowadzonych innowacji nie technologicznych 
5. Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów 
6. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji 
7. Liczba przedsiębiorstw wspartych w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy  
8. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie ekoinnowacji 
9. Liczba aplikacji opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych 
10. Liczba usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych 
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Projekty inwestycyjne – 1.3.2 PO PW – Tworzenie sieciowych produktów – dokumenty 

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie: 

1. Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o 

rachunkowości (lub oświadczenie, że wnioskodawca/członek konsorcjum nie ma obowiązku sporządzania 

sprawozdań finansowych na podstawie ustawy o rachunkowości). 

2. Bilans otwarcia zgodnie ze stanem faktycznym na dzień składania wniosku o dofinansowanie (jeśli dotyczy) 

3. Tabele finansowe - Sytuacja finansowa oraz jej prognoza. 

4. Ważna na dzień składania wniosku o dofinansowanie dokumentacja potwierdzająca posiadanie 

zewnętrznych źródeł finansowania projektu (np. promesa lub umowa kredytowa, promesa lub warunkowa 

umowa leasingowa) (jeśli dotyczy). 

5. Umowa Konsorcjum obejmująca minimalny zakres określony w Załączniku do Regulaminu „Minimalny 

zakres umowy konsorcjum” 

6. Dokumenty potwierdzające dysponowanie pozwoleniem na budowę (ew. zgłoszenie, ZRiD) 

lub zawiadomieniem o wszczęciu postępowania w sprawie wydania ww. decyzji (jeśli dotyczy). 

7. Dodatkowa dokumentacja w zakresie dotyczącym wykazania innowacyjności projektu (jeśli dotyczy); 

8. Charakterystyka inwestycji początkowej; 

9. Prognoza finansowa projektu; 
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Projekty inwestycyjne – 1.3.2 PO PW – Tworzenie sieciowych produktów – dokumenty 

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie: 
1. Aktualne zaświadczenie z US i ZUS o niezaleganiu z należnościami 

wobec Skarbu Państwa (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed dniem dostarczenia do PARP) 

2. Aktualny dokument rejestrowy (wystawiony nie wcześniej niż 3 
miesięcy przed dniem dostarczenia do PARP)  

3. Deklaracja członka konsorcjum o niekaralności 
4. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP. 
5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc 

inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis 
lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.  

6. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis lub pomocy 
innej niż pomoc de minimis przeznaczonej na te same koszty 
kwalifikowalne. 

7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc 
de minimis.  

8. Oświadczenie o wysokości pomocy de minimis, de minimis w 
rolnictwie i rybołówstwie uzyskanej przez członka konsorcjum. 

9. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie zewnętrznych 
źródeł finansowania projektu (np. umowa kredytowa lub umowa 
leasingowa) (jeśli dotyczy).  

10. Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę 
upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy kompletu 

prawomocnych pozwoleń na budowę i/lub innych dokumentów 
wymaganych zgodnie z Prawem Budowlanym do rozpoczęcia 
robót budowlanych (np. zgłoszenie, ZRID). (jeśli dotyczy). 

  
Dokumenty wspólne członków konsorcjum 
1. Umowa konsorcjum wraz z załącznikami, w tym dokumentami 

wskazującymi na umocowanie do reprezentowania członka 
konsorcjum (o ile reprezentacja nie wynika z dokumentów 
rejestrowych) – kopia poświadczona za zgodność z oryginałem. 

2. Harmonogram rzeczowo – finansowy zgodny z harmonogramem 
rzeczowo - finansowym określonym we wniosku o dofinansowanie 
(całość za wyjątkiem części „Plan finansowy”).  

3. Harmonogram płatności wypełniony zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo - finansowym określonym we wniosku o dofinansowanie 
(część „Plan finansowy”). 

4. Lista osób uprawnionych do obsługi SL2014.  
5. Oświadczenie Wnioskodawcy o numerze rachunku bankowego 
6. Informacja o braku powiązania projektu z innymi projektami 

objętymi wsparciem ze środków publicznych.  
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Projekty inwestycyjne - statystyki 

3.2.1/2015 3.2.2/2015 2.1/2015 

złożono 407 279* 235* 

przyznano 91 210 105 

wskaźnik  
powodzenia 

22% 75%* 45% 

* - liczba nie uwzględnia projektów odrzuconych ze względów formalnych 

1.3.1/2015 1.3.1/2016 

złożono 82 76 

przyznano 37 26 

wskaźnik  
powodzenia 

45% 34% 
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Projekty inwestycyjne – możliwości finansowania 

1.2.2 RPO WM – Wsparciem objęte zostaną inwestycje przedsiębiorstw dotyczące tworzenia warunków infrastrukturalnych dla 
działalności badawczo-rozwojowej, ukierunkowanej na wytworzenie i wprowadzenie do własnej działalności gospodarczej nowych 
produktów, procesów lub usług. Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN) (w zależności od typu 
projektu): 
• minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: typ projektu A i B: 100 tys. PLN 
• maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: typ projektu A: 10 mln PLN; typ projektu B: 25 mln PLN 
 
3.4.3 RPO WM - Dotacje dla MSP – wczesna faza rozwoju. W ramach poddziałania wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia MŚP 
działających na rynku nie dłużej niż 24 m-ce, z zakresu wykorzystania wyników prac B+R lub wynalazków objętych ochroną patentową lub 
wzorów użytkowych chronionych prawami ochronnymi lub posiadających zgłoszony wniosek o ochronę patentową lub prawo ochronne 
na wzór użytkowy poprzez wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco udoskonalonych w zakresie ich cech funkcjonalnych lub 
użytkowych produktów (tj. wyrobów lub usług) lub procesów. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 10 mln PLN. 
 
3.4.4 RPO WM - Dotacje dla MSP. W ramach poddziałania wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia MŚP działających na rynku dłużej niż 
24 m-ce, z zakresu: 
• wykorzystania wyników prac B+R lub wynalazków objętych ochroną patentową lub wzorów użytkowych chronionych prawami 

ochronnymi lub posiadających zgłoszony wniosek o ochronę patentową lub prawo ochronne na wzór użytkowy poprzez  
wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco udoskonalonych w zakresie ich cech funkcjonalnych lub użytkowych produktów (tj. 
wyrobów lub usług) lub procesów, 

• inwestycji MŚP – producentów urządzeń finalnych niezbędnych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych lub biokomponentów i 
biopaliw II i III generacji. 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 500 000 PLN; maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 25 mln PLN. 
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Projekty  inwestycyjne – 1.2.2 RPO WM - Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw - możliwości 

Wsparciem objęte zostaną inwestycje przedsiębiorstw dotyczące tworzenia warunków infrastrukturalnych dla działalności 
badawczo-rozwojowej, ukierunkowanej na wytworzenie i wprowadzenie do własnej działalności gospodarczej nowych 
produktów, procesów lub usług. 
 
Zakres wsparcia obejmuje: 
1. inwestycje w aparaturę badawczą oraz innego typu infrastrukturę niezbędną do prowadzenia działalności B+R, w tym 

infrastrukturę służącą badaniu jakości wytwarzanych przez dane przedsiębiorstwo produktów, procesów lub usług, 
2. inwestycje w infrastrukturę centrów badawczo-rozwojowych. 
 
Warunkiem wsparcia tego typu inwestycji i podstawą dla ich oceny będzie przedstawienie przez wnioskodawcę planu dotyczącego 
prac badawczo-rozwojowych. W przypadku projektów objętych regionalną pomocą inwestycyjną warunkiem uzyskania wsparcia jest 
zapewnienie, że infrastruktura B+R, wsparta w ramach projektu, będzie wykorzystywana do świadczenia usług B+R na rzecz 
podmiotów zewnętrznych, co znajdzie odzwierciedlenie w planie dotyczącym prac badawczo-rozwojowych. 
 
Typy projektów: 
A. infrastruktura i doposażenie laboratoriów lub działów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach 
B. centra badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach 
 
Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN): 
• minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: typ projektu A i B: 100 000 PLN 
• maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: typ projektu A: 10 000 000 PLN; typ projektu B: 25 000 000 PLN 
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Projekty inwestycyjne – 1.2.2 RPO WM - Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw -  koszty kwalifikowalne 

Do współfinansowania kwalifikują się poniższe wydatki:   
A. wydatki kwalifikowalne w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej, obejmujące koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz 

wartości niematerialne i prawne, w tym:  
1. wydatki na zakup aparatury naukowo-badawczej zaliczanej do środków trwałych, wydatki na modernizację posiadanej aparatury naukowo-

badawczej, urządzeń i innych składników wyposażenia laboratoriów wraz z kosztem ich instalacji i uruchomienia  
2. wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:  
• będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie, w którym prowadzony jest projekt,  
• będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,  
• będą nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich, niepowiązanych z przedsiębiorcą,  
• będą stanowić aktywa przedsiębiorcy i pozostaną w jego przedsiębiorstwie przez co najmniej 5 lat od zakończenia realizacji projektu, a w 

przypadku mikro przedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy – przez co najmniej 3 lata,  
 W przypadku dużych przedsiębiorstw koszty wartości niematerialnych i prawnych są kwalifikowalne jedynie do wysokości 50% całkowitych 

kwalifikowalnych kosztów inwestycji początkowej.  
3. wydatki z tytułu leasingu, na spłatę rat leasingu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych poniesione przez korzystającego do dnia 

zakończenia realizacji projektu, do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, pod warunkiem, że umowa leasingu 
będzie obejmowała okres co najmniej 5 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu, a w przypadku mikro przedsiębiorcy, 
małego lub średniego przedsiębiorcy – okres co najmniej 3 lat,  

4. wydatki z tytułu leasingu, na spłatę rat wartości początkowej środków trwałych innych niż wartości niematerialne i prawne, poniesione przez 
korzystającego z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu 
zwrotnego,  

5. wydatki na zakup robót i materiałów budowlanych,  
6. koszty budynków i gruntów, w tym wydatki na zakup nieruchomości niezabudowanej oraz wydatki na zakup nieruchomości zabudowanej. 
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Projekty inwestycyjne – 1.2.2 RPO WM - Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw -  koszty kwalifikowalne 

 
B. wydatki kwalifikowalne w ramach pomocy de minimis:  
Do wydatków kwalifikowanych w ramach pomocy de minimis można zaliczyć wszystkie wydatki wskazane powyżej oraz:  
1. pozostałe koszty bezpośrednie, w tym:  
• koszty przygotowania dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu, w szczególności agendy badawczej i planu 

gospodarczego wykorzystania infrastruktury badawczo-rozwojowej lub ich elementów,  
• koszty uzyskania certyfikatów istotnych z punktu widzenia podniesienia konkurencyjności infrastruktury badawczo-

rozwojowej,  
• koszty usług doradczych w zakresie ubiegania się o status centrum badawczo-rozwojowego, w rozumieniu ustawy z dn. 30 

maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej,  
• koszty udziału w specjalistycznych szkoleniach, konferencjach, wizytach studyjnych krajowych i zagranicznych personelu 

badawczego zaangażowanego w realizację projektu pod warunkiem wykazania bezpośredniego związku z przedmiotem 
danego projektu,  

• koszty materiałów np. surowców, półproduktów, odczynników,  
• koszty sprzętu laboratoryjnego (zakupy niezaliczane do kategorii środków trwałych, zgodnie z powszechnie przyjętymi 

zasadami rachunkowości),  
2. koszty pośrednie. 
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Projekty inwestycyjne – 1.2.2 RPO WM - Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw - kryteria 

Kryteria oceny formalnej 
1. Kwalifikowalność wnioskodawcy i partnerów (jeśli dotyczy) 
2. Kwalifikowalność projektu 
3. Kompletność oraz poprawność wypełnienia wniosku i załączników 
4. Poprawność przyjętych wskaźników 
5. Pomoc publiczna 
6. Poprawność montażu finansowego projektu 
7. Specyficzne warunki wstępne 

 
 

Ocena merytoryczna 
1. Zgodność projektu z regionalną inteligentną specjalizacją 
2. Projekt dotyczy infrastruktury badawczo-rozwojowej 
3. Merytoryczny i techniczny potencjał do realizacji projektu 
4. Plan wykorzystania infrastruktury badawczorozwojowej 
5. Kwalifikowalność wydatków 
6. Wykonalność finansowa projektu 
7. Projekt realizowany przez i/lub we współpracy z MŚP 
8. Zakres współpracy z sektorem nauki 
9. Wzrost liczby etatów badawczych 
10. Wpływ na polityki horyzontalne 
11. Stan przygotowania projektu do realizacji 
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Projekty inwestycyjne – 1.2.2 RPO WM - Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw - wskaźniki 

Wskaźniki produktu 
1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 
2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 
3. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) 
4. Liczba wspartych laboratoriów badawczych 
5. Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej 
 
Wskaźniki rezultatu bezpośredniego 
1. Liczba nowych etatów badawczych 
2. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M 
3. Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej 
4. Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej 
5. Liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach 
6. Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej 
  
 Wskaźniki horyzontalne 
1. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 
2. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z 

niepełnosprawnościami 
3. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy 
4. Liczba utrzymanych miejsc pracy 
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Projekty inwestycyjne – 1.2.2 RPO WM - Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw -  dokumenty 

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie: 
1. Załączniki wymagane dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w formie pomocy publicznej / pomocy de 

minimis 
• Zaświadczenie/a o uzyskanej pomocy de minimis  
• Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  
• Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, 

pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  
2. Załączniki niezbędne do oceny finansowej projektu 
• Analiza finansowa  
3. Załączniki w zakresie oceny oddziaływania projektu na środowisko oraz obszary Natura 2000 
• Formularz do wniosku w zakresie oceny oddziaływania na środowisko  
• Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000  
• Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną  
• Dokumenty z przeprowadzonego postępowania OOŚ  
4. Kopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia robót budowlanych . Wnioskodawca na etapie oceny 

formalnej nie musi dysponować prawomocnym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem budowy, jednakże 
najpóźniej do dnia podpisania umowy o dofinansowanie zobowiązany jest dostarczyć kopie dokumentów .  

5. Wyciąg z dokumentacji technicznej / kosztorys  
6. Kopia zawartej umowy lub porozumienia określająca prawa oraz obowiązki partnerów w zakresie realizacji projektu  
7. Upoważnienie do składania wniosku o dofinansowanie  
8. Inne załączniki wymagane dla konkursu 
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Projekty inwestycyjne – 3.4.3 RPO WM - Dotacje dla MSP – wczesna faza rozwoju - możliwości 

W ramach poddziałania wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia MŚP działających na rynku nie dłużej niż 24 
m-ce, z zakresu: 
Wykorzystania wyników prac B+R lub wynalazków objętych ochroną patentową lub wzorów użytkowych 
chronionych prawami ochronnymi lub posiadających zgłoszony wniosek o ochronę patentową lub prawo 
ochronne na wzór użytkowy poprzez wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco udoskonalonych w zakresie ich 
cech funkcjonalnych lub użytkowych produktów (tj. wyrobów lub usług) lub procesów. Beneficjent musi 
legitymować się uregulowanymi kwestiami z zakresu ochrony praw własności przemysłowej w odniesieniu do 
posiadanych wyników prac B+R, patentów lub wzorów użytkowych, które zamierza wdrożyć w ramach projektu. 
 
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 10 000 000 PLN. 
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Projekty inwestycyjne – 3.4.3 RPO WM - Dotacje dla MSP – wczesna faza rozwoju – koszty kwalifikowalne 

Katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach działania obejmuje w szczególności:  
1. wydatki kwalifikowalne w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej w zakresie wzmacniania konkurencyjności 

mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, służące do produkcji nowych lub znacząco ulepszony produktów lub 
świadczenia nowych lub znacząco ulepszonych usług, obejmujące koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości 
niematerialne i prawne, z uwzględnieniem ograniczeń:  

• wydatki na zakup wyłącznie nowych środków trwałych, również w formie leasingu finansowego, jeśli obejmuje on obowiązek 
zakupu aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy leasingu  

• nabycie nieruchomości, przy czym w przypadku najmu / dzierżawy gruntów i budynków - najem/ dzierżawa musi trwać przez okres 
co najmniej trzech lat od terminu zakończenia realizacji projektu rozumianego jako data płatności końcowej inwestycji  

• wartości niematerialne i prawne kwalifikują się do objęcia wsparciem, jeżeli spełniają następujące warunki:  
 należy z nich korzystać wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc  
 muszą podlegać amortyzacji  
 muszą zostać nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą; oraz  
 muszą być włączone do aktywów przedsiębiorstwa otrzymującego pomoc i muszą pozostać związane z projektem, na który 

przyznano pomoc, przez co najmniej trzy lata  
• wydatki na zakup robót i materiałów budowlanych, z tym że koszt tego typu wydatków maksymalnie do 50% wydatków 

kwalifikowalnych w projekcie  
2. wydatki kwalifikowalne w ramach pomocy de minimis:  
 Do wydatków kwalifikowanych w ramach pomocy de minimis można zaliczyć wszystkie wydatki wskazane powyżej oraz:  
• wydatki służące rozwojowi sprzedaży produktów i usług w Internecie (handel elektroniczny) do 30% wydatków kwalifikowalnych w 

projekcie, w tym: wydatki na zakup oprogramowania na potrzeby e-sklepu, wydatki na projekt graficzny oraz utworzenie strony 
internetowej e-sklepu.  
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Projekty inwestycyjne – 3.4.3 RPO WM - Dotacje dla MSP – wczesna faza rozwoju – kryteria 

Kryteria formalne 
1. Kwalifikowalność wnioskodawcy i partnerów (jeśli dotyczy) 
2. Kwalifikowalność projektu 
3. Kompletność oraz poprawność wypełnienia wniosku i załączników 
4. Poprawność przyjętych wskaźników 
5. Pomoc publiczna 
6. Kwalifikowalność wydatków 
  
Ocena merytoryczna 
1. Koncepcja realizacji projektu 
2. Trwałość projektu 
3. Wykonalność finansowa projektu 
4. Wdrożenie wyników prac B+R lub wynalazków lub wzorów użytkowych 
5. Prawo własności intelektualnej 
6. Innowacyjność produktowa lub procesowa 
7. Potencjał Wnioskodawcy 
8. Opłacalność wdrożenia 
9. Wpływ na zasadę równości szans kobiet i mężczyzn 
10. Wpływ na zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 
11. Wpływ na zrównoważony rozwój oraz ochronę i poprawę jakości środowiska naturalnego 
12. Potencjał rynkowy rezultatu projektu 
13. Zgodność z regionalną inteligentną specjalizacją 
14. Wzrost zatrudnienia 
15. Obniżony poziom dofinansowania 
16. Stan przygotowania projektu do realizacji 
17. Kontynuacja projektów realizowanych przy wsparciu osi 1 RPO WM lub osi 2 MRPO 
18. Uczestnictwo w klastrze 
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Projekty inwestycyjne – 3.4.3 RPO WM - Dotacje dla MSP – wczesna faza rozwoju – koszty kwalifikowalne 

Wskaźniki produktu: 
1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 
2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje  
3. Liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw  
4. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje)  
5. Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy  
6. Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku  
7. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji 
  
Wskaźniki rezultatu bezpośredniego 
1. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M  
2. Liczba wprowadzonych innowacji produktowych  
3. Liczba wprowadzonych innowacji procesowych  
4. Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów  
  
Wskaźniki horyzontalne 
1. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami  
2. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami  
3. Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)   
4. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy 
5. Liczba utrzymanych miejsc pracy 
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Projekty inwestycyjne – 3.4.3 RPO WM - Dotacje dla MSP – wczesna faza rozwoju – dokumenty 

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie: 
1. Załączniki wymagane dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w formie pomocy publicznej / pomocy de 

minimis 
• Zaświadczenie/a o uzyskanej pomocy de minimis  
• Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  
• Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, 

pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  
2. Załączniki niezbędne do oceny finansowej projektu 
• Analiza finansowa  
3. Załączniki w zakresie oceny oddziaływania projektu na środowisko oraz obszary Natura 2000 
• Formularz do wniosku w zakresie oceny oddziaływania na środowisko  
• Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000  
• Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną  
• Dokumenty z przeprowadzonego postępowania OOŚ  
4. Kopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia robót budowlanych . Wnioskodawca na etapie oceny 

formalnej nie musi dysponować prawomocnym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem budowy, jednakże 
najpóźniej do dnia podpisania umowy o dofinansowanie zobowiązany jest dostarczyć kopie dokumentów .  

5. Wyciąg z dokumentacji technicznej / kosztorys  
6. Kopia zawartej umowy lub porozumienia określająca prawa oraz obowiązki partnerów w zakresie realizacji projektu  
7. Upoważnienie do składania wniosku o dofinansowanie  
8. Inne załączniki wymagane dla konkursu 
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Projekty inwestycyjne – 3.4.4 RPO WM - Dotacje dla MSP – możliwości 

Dwa typy projektów: 
• Typu A. Wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce 
• Typu B. Inwestycje MŚP produkujących urządzenia niezbędne do produkcji energii z OZE lub biokomponentów i biopaliw II i III generacji 
 
Projekty typu A 
Dotyczą wykorzystania wyników prac B+R lub wynalazków objętych ochroną patentową lub wzorów użytkowych chronionych prawami 
ochronnymi lub posiadających zgłoszony wniosek o ochronę patentową lub prawo ochronne na wzór użytkowy poprzez wprowadzenie na 
rynek nowych lub znacząco udoskonalonych w zakresie ich cech funkcjonalnych lub użytkowych produktów (tj. wyrobów lub usług) lub 
procesów. Beneficjent musi legitymować się uregulowanymi kwestiami z zakresu ochrony praw własności przemysłowej w odniesieniu do 
posiadanych wyników prac B+R, patentów lub wzorów użytkowych, które zamierza wdrożyć w ramach projektu. 
 W tym zakresie wspierane będą: 
• projekty innowacyjne, polegające na wdrożeniu posiadanych wyników prac B+R, opracowanych w ramach realizacji fazy 

badawczorozwojowej projektu, przy wsparciu środków z osi 1 RPO WM, bądź innych środków europejskich lub zrealizowanych 
samodzielnie przez przedsiębiorstwo ze środków własnych lub nabytych przez przedsiębiorstwo 

  
 Nabycie wyników prac B+R może nastąpić jedynie od: jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 

finansowania nauki, posiadającej przyznaną kategorię naukową A+, Alub B, o której mowa w tej ustawie lub przedsiębiorcy posiadającego 
status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności 
innowacyjnej lub konsorcjum naukowego lub konsorcjum naukowo-przemysłowego (konsorcja składające się wyłącznie z podmiotów 
wpisujących się w niniejszy katalog) lub niezależną jednostkę, stanowiącą akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego 
Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium (ujęte w aktualnym obwieszczeniu ministra właściwego ds. gospodarki w sprawie 
informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach). 
 

• projekty innowacyjne, polegające na wdrożeniu wynalazków chronionych patentem lub wzorów użytkowych objętych prawami 
ochronnymi lub posiadających zgłoszony wniosek o ochronę patentową wynalazku lub zgłoszony wniosek o prawo ochronne na wzór 
użytkowy. 
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Projekty inwestycyjne – 3.4.4 RPO WM - Dotacje dla MSP – możliwości 

Projekty typu B 
Inwestycji MŚP – producentów urządzeń finalnych niezbędnych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych lub 
biokomponentów i biopaliw II i III generacji. W tym zakresie wspierane będą inwestycje MŚP wytwarzających 
urządzenia finalne lub ich kluczowe i wyspecjalizowane komponenty, wykorzystywane do produkcji: 
1. energii elektrycznej z wiatru, wody, słońca, biogazu i biomasy, 
2. ciepła przy wykorzystaniu biomasy oraz energii geotermalnej i słonecznej, 
3. energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji, 
4. biokomponentów oraz biopaliw II i III generacji. 
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Projekty inwestycyjne – 3.4.4 RPO WM - Dotacje dla MSP – koszty kwalifikowalne 

Typ projektu A - Katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach działania obejmuje w szczególności:  
1. wydatki kwalifikowalne w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej w zakresie wzmacniania konkurencyjności 

mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, służące do produkcji nowych lub znacząco ulepszony 
produktów lub świadczenia nowych lub znacząco ulepszonych usług, obejmujące koszty inwestycji w rzeczowe aktywa 
trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, z uwzględnieniem ograniczeń:  

• wydatki na zakup wyłącznie nowych środków trwałych, również w formie leasingu finansowego, jeśli obejmuje on 
obowiązek zakupu aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy leasingu  

• nabycie nieruchomości, przy czym w przypadku najmu / dzierżawy gruntów i budynków - najem/ dzierżawa musi trwać 
przez okres co najmniej trzech lat od terminu zakończenia realizacji projektu rozumianego jako data płatności końcowej 
inwestycji  

• wartości niematerialne i prawne kwalifikują się do objęcia wsparciem, jeżeli spełniają następujące warunki:  
 należy z nich korzystać wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc  
 muszą podlegać amortyzacji  
 muszą zostać nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą; oraz  
 muszą być włączone do aktywów przedsiębiorstwa otrzymującego pomoc i muszą pozostać związane z projektem, na 

który przyznano pomoc, przez co najmniej trzy lata  
• wydatki na zakup robót i materiałów budowlanych, z tym że koszt tego typu wydatków maksymalnie do 50% wydatków 

kwalifikowalnych w projekcie  
2. wydatki kwalifikowalne w ramach pomocy de minimis:  
 Do wydatków kwalifikowanych w ramach pomocy de minimis można zaliczyć wszystkie wydatki wskazane powyżej oraz:  
• wydatki służące rozwojowi sprzedaży produktów i usług w Internecie (handel elektroniczny) do 30% wydatków 

kwalifikowalnych w projekcie, w tym: wydatki na zakup oprogramowania na potrzeby e-sklepu, wydatki na projekt 
graficzny oraz utworzenie strony internetowej e-sklepu.  
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Projekty inwestycyjne – 3.4.4 RPO WM - Dotacje dla MSP – koszty kwalifikowalne 

Typ projektu B - Katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach działania obejmuje w szczególności:   
A. wydatki kwalifikowalne w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz pomocy de minimis, obejmujące koszty 

inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, z uwzględnieniem ograniczeń:  
1. wydatki na zakup robót i materiałów budowlanych, z tym że koszt robót budowlanych maksymalnie do 50% wydatków 

kwalifikowalnych w projekcie  
2. nabycie nieruchomości, przy czym w przypadku najmu / dzierżawy gruntów i budynków - najem/ dzierżawa musi trwać 

przez okres co najmniej trzech lat od terminu zakończenia inwestycji, dzierżawa / najem instalacji lub maszyn musi mieć 
formę leasingu finansowego i obejmować obowiązek zakupu aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy  

3. wartości niematerialne i prawne kwalifikują się do objęcia wsparciem, jeżeli spełniają następujące warunki:  
• należy z nich korzystać wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc  
• muszą podlegać amortyzacji  
• muszą zostać nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą; oraz  
• muszą być włączone do aktywów przedsiębiorstwa otrzymującego pomoc i muszą pozostać związane z projektem, na 

który przyznano pomoc, przez co najmniej trzy lata  
 
B. wydatki kwalifikowalne w ramach pomocy de minimis:  
• wydatki służące rozwojowi sprzedaży produktów i usług w Internecie (handel elektroniczny) do 30% wydatków 

kwalifikowalnych w projekcie  
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Projekty inwestycyjne – 3.4.4 RPO WM - Dotacje dla MSP – kryteria  

Kryteria formalne typ projektu A 
1. Kwalifikowalność wnioskodawcy i partnerów (jeśli dotyczy) 
2. Kwalifikowalność projektu 
3. Kompletność oraz poprawność wypełnienia wniosku i załączników 
4. Poprawność przyjętych wskaźników 
5. Pomoc publiczna 
6. Kwalifikowalność wydatków 
  
Kryteria merytoryczne typ projektu A 
1. Koncepcja realizacji projektu 
2. Trwałość projektu 
3. Wykonalność finansowa projektu 
4. Wdrożenie wyników prac B+R lub wynalazków lub wzorów użytkowych 
5. Prawo własności intelektualnej 
6. Innowacyjność produktowa lub procesowa 
7. Potencjał Wnioskodawcy 
8. Opłacalność wdrożenia 
9. Wpływ na zasadę równości szans kobiet i mężczyzn 
10. Wpływ na zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 
11. Wpływ na zrównoważony rozwój oraz ochronę i poprawę jakości środowiska naturalnego 
12. Potencjał rynkowy rezultatu projektu 
13. Zgodność z regionalną inteligentną specjalizacją 
14. Wzrost zatrudnienia 
15. Obniżony poziom dofinansowania 
16. Stan przygotowania projektu do realizacji 
17. Kontynuacja projektów realizowanych przy wsparciu osi 1 RPO WM lub osi 2 MRPO 
18. Uczestnictwo w klastrze 
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Projekty inwestycyjne – 3.4.4 RPO WM - Dotacje dla MSP – kryteria 

Kryteria formalne typ projektu B 
1. Kwalifikowalność wnioskodawcy 
2. Kwalifikowalność projektu 
3. Specyficzne warunki wstępne 
4. Kompletność oraz poprawność wypełnienia wniosku i załączników 
5. Poprawność przyjętych wskaźników 
6. Pomoc publiczna 
7. Poprawność montażu finansowego projektu 
  
Kryteria merytoryczne typ projektu B 
1. Kwalifikowalność wydatków 
2. Wykonalność finansowa projektu 
3. Doświadczenie 
4. Wnioskodawcy w obszarze produkcji urządzeń dla OZE 
5. Zgodność z regionalną inteligentną specjalizacją 
6. Innowacyjność produktowa lub procesowa 
7. Wzrost zatrudnienia 
8. Obniżony poziom dofinansowania 
9. Stan przygotowania projektu do realizacji 
10. Wpływ na polityki horyzontalne 
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Projekty inwestycyjne – 3.4.4 RPO WM - Dotacje dla MSP – wskaźniki 

Wskaźniki produktu  
1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie  
2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 
3. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje)  
4. Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy  
5. Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku  
6. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji  
7. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M  
  
Wskaźniki rezultatu bezpośredniego 
1. Liczba wprowadzonych innowacji produktowych  
2. Liczba wprowadzonych innowacji procesowych  
3. Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów  
  
Wskaźniki horyzontalne 
1. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami  
2. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami  
3. Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)  
4. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy  
5. Liczba utrzymanych miejsc pracy  
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Projekty inwestycyjne – 3.4.4 RPO WM - Dotacje dla MSP – załączniki 

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie: 
1. Załączniki wymagane dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w formie pomocy publicznej / pomocy de minimis 
• Zaświadczenie/a o uzyskanej pomocy de minimis  
• Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  
• Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de 

minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  
2. Załączniki niezbędne do oceny finansowej projektu 
• Analiza finansowa  
3. Załączniki w zakresie oceny oddziaływania projektu na środowisko oraz obszary Natura 2000 
• Formularz do wniosku w zakresie oceny oddziaływania na środowisko  
• Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000  
• Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną  
• Dokumenty z przeprowadzonego postępowania OOŚ  
4. Kopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia robót budowlanych . Wnioskodawca na etapie oceny formalnej nie 

musi dysponować prawomocnym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem budowy, jednakże najpóźniej do dnia podpisania 
umowy o dofinansowanie zobowiązany jest dostarczyć kopie dokumentów .  

5. Wyciąg z dokumentacji technicznej / kosztorys  
6. Kopia zawartej umowy lub porozumienia określająca prawa oraz obowiązki partnerów w zakresie realizacji projektu  
7. Upoważnienie do składania wniosku o dofinansowanie  
8. Inne załączniki wymagane dla konkursu. W ramach załącznika nr 8 do wniosku należy przedłożyć Opis posiadanych przez 

Wnioskodawcę wyników prac B+R. Załącznik przedkładany jest wyłącznie w przypadku projektów polegających na wdrożeniu 
wyników prac B+R zrealizowanych samodzielnie przez przedsiębiorstwo lub opracowanych w ramach realizacji fazy badawczo-
rozwojowej projektu, przy wsparciu środków z poddziałań RPO WM: 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw lub 
1.2.3 Bony na innowacje lub w ramach MRPO na lata 2007-2013: Działanie 2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych 
Schemat A Projekty badawcze, bądź innych środków europejskich. Maksymalna objętość załącznika nie powinna przekraczać 10 
stron.  
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Projekty uzupełniające 
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Projekty uzupełniające – 2.3.1 PO IR – Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP – możliwości 

Współfinansowanie zakupu przez MŚP proinnowacyjnych 
usług świadczonych przez akredytowane instytucje otoczenia 
biznesu (IOB), wspierających wdrożenie innowacji 
produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym 
w przedsiębiorstwie wnioskodawcy. 
 
Usługa proinnowacyjna może być świadczona przez 
maksymalnie trzy IOB wybrane przez wnioskodawcę przed 
dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.  
 
Zakładana do realizacji we wniosku o dofinansowanie usługa 
musi być świadczona przez akredytowane IOB albo IOB 
zgłoszone do akredytacji. Akredytacji udziela Ministerstwo 
Rozwoju w drodze konkursowej. W chwili obecnej status 
akredytowanej IOB przyznano 68 podmiotom. 
 
(IP: PARP) 

Procedura przygotowania wniosku: 
a) organizacja postępowania 

ofertowego 
b) podpisanie umowy warunkowej 

z jednostką naukową 
c) przygotowanie i złożenie 

wniosku o dofinansowanie 
 

• Minimalna wartość kosztów 
kwalifikowalnych 50 tys. PLN.  

• Maksymalna wartość 420 tys. PLN.  
• Dofinansowanie do 70%. 
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Kryteria formalne: 
1. Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie 
2. Wnioskodawca jest zarejestrowany i prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
3. Kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach poddziałania 
4. Realizacja projektu mieści się w ramach czasowych POIR 
5. Projekt nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia 
6. Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie 
7. Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązującymi dla 

poddziałania 
8. Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 
9. Kwalifikowalność Wykonawcy usługi (Usługa świadczona przez akredytowane IOB albo Usługa 

świadczona przez IOB zgłoszone do akredytacji)  
10. Wnioskodawca wskazał maksymalnie 3 IOB akredytowane lub zgłoszone do akredytacji, 

świadczące usługę proinnowacyjną  
11. Innowacja, której dotyczy dofinansowywana usługa proinnowacyjna będzie wdrożona 

przynajmniej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będzie wdrażana przez Wnioskodawcę  
 

Projekty uzupełniające – 2.3.1 PO IR – Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP – kryteria 
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Kryteria merytoryczne: 
1. Projekt jest zgodny z zakresem poddziałania, a cel projektu jest 

uzasadniony i racjonalny (0-2 pkt.)  
2. Wnioskodawca posiada potencjał do wdrożenia innowacji (0/1 pkt.) 
3. Projekt wpisuje się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje (0/1 pkt.)  
4. Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają 

założone cele projektu, adekwatne do projektu (0/1 pkt.)  
5. Wydatki kwalifikowalne są uzasadnione i racjonalne (0/1 pkt.)  
6. Wnioskodawca posiada zdolność do sfinansowania projektu (0/1 pkt.)  
7. Relacja wartości usługi proinnowacyjnej do całkowitej wysokości 

wydatków niezbędnych do poniesienia w celu wdrożenia innowacji 
stanowiącej przedmiot usługi (0-3 pkt.)  

8. Wdrażanie dodatkowo innowacji organizacyjnych lub marketingowych (0-
1 pkt.) 

Projekty uzupełniające – 2.3.1 PO IR – Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP – kryteria 
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Wskaźniki produktu: 
1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 
2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje  
3. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne 

dla przedsiębiorstw 
4. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie doradztwa 

specjalistycznego 
 

Wskaźniki rezultatu: 
1. Liczba przedsiębiorstw korzystających z 

zaawansowanych usług  (nowych i/lub ulepszonych) 
świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu 

2. Liczba wprowadzonych innowacji 
3. Wzrost zatrudnienia we wspieranych 

przedsiębiorstwach O/K/M   

Projekty uzupełniające – 2.3.1 PO IR – Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP – wskaźniki 
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Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie: 
1. Kopia fiszki prezentującej usługi IOB w zakresie których IOB stara się o akredytację - w przypadku 

wskazania IOB zgłoszonej do akredytacji 
 

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie: 
1. Aktualne zaświadczenie z US i ZUS o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa 
2. Deklaracja Wnioskodawcy o niekaralności  
3. Oświadczenie wnioskodawcy o numerze rachunku bankowego  
4. Harmonogram płatności 
5. Harmonogram rzeczowo-finansowy 
6. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP  
7. Kopie sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich zamkniętych lat obrotowych 
8. Oświadczenie o aktualności danych i oświadczeń zawartych we wniosku o dofinansowanie 
9. Oryginał wypełnionego formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de 

minimis 
10. Oświadczenie o wysokości pomocy de minimis, de minimis w rolnictwie i rybołówstwie uzyskanej 

przez wnioskodawcę 
11. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub 

rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  
12. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy innej niż pomoc de minimis lub pomocy de minimis 

przeznaczonej na te same koszty kwalifikowalne 
13. Wykaz osób upoważnionych do obsługi SL 
14. Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności VAT 

Projekty uzupełniające – 2.3.1 PO IR – Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP – dokumenty 
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• Wsparcie udzielane na finansowanie usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostkę 
naukową, przyczyniających się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług). 

 

• Przedmiotem wsparcia jest zakup usługi związanej z opracowaniem nowego produktu lub usługi, projektu wzorniczego, 
nowej technologii produkcji albo znaczącym ulepszeniem wyrobu końcowego lub technologii produkcji. Wsparcie obejmuje 
projekty dotyczące: innowacji realizowanych przez firmy przemysłowe, innowacji w sektorze usług o wysokim stopniu 
zaawansowania technologicznego, a także innowacji nietechnologicznych. Usługi nabywane z wykorzystaniem bonów na 
innowacje powinny uwzględniać kontekst lokalny obszaru funkcjonowania przedsiębiorstwa, specyfikę tego przedsiębiorstwa 
oraz uwarunkowania w jakich ono funkcjonuje (wsparcie „szyte na miarę”). Projekty powinny umożliwiać włączanie w proces 
tworzenia nowych produktów i usług ich końcowych użytkowników, w celu zbadania odbioru projektowanych innowacji 
przez rynek 

Poziom dofinansowania : 

• - 70% dla średnich przedsiębiorstw; 

• - 80% dla mikro i małych przedsiębiorstw. 

• Dofinansowanie stanowi pomoc de minimis. 

Nabór z 2017 roku: 

• Ogłoszenie konkursu: 8 maja 2017 r. 

• Termin naboru: od 8 czerwca 2017 r. do luty 2018  
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Projekty uzupełniające – 2.3.2 PO IR – Bony na innowacje dla MSP – możliwości 

Wspierane projekty polegają na opracowaniu przez jednostkę 
naukową (o kategorii A+, A lub B zgodnie z przeprowadzoną 
ewaluacją MNiSW) dla mikroprzedsiębiorcy, małego lub 
średniego przedsiębiorcy nowego lub znacząco ulepszonego 
produktu (wyrobu/usługi), prototypu, technologii produkcji lub 
nowego projektu wzorniczego. 
 
Procedura przygotowania wniosku: 

a) organizacja postępowania ofertowego 
b) podpisanie umowy warunkowej z jednostką naukową 
c) przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie 
 
(IP: PARP) 

 
Rezultat projektu powinien być innowacyjny (innowacyjność co 
najmniej na poziomie przedsiębiorstwa lub co najmniej w skali 
polskiego rynku). 

• Minimalna wartość kosztów 
kwalifikowalnych - 60 tys. PLN 

• Maksymalna wartość kosztów 
kwalifikowalnych - 400 tys. PLN 

• Poziom dofinansowania dla 
mikro i małych przedsiębiorstw 
80%, dla średnich 70%. 
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Kryteria formalne: 
1. Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o środki europejskie 
2. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru 
3. Projekt jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  
4. Realizacja projektu mieści się w ramach czasowych POIR  
5. Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania 

wsparcia  
6. Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie  
7. Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązującymi 

dla działania  
8. Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (równość szans; zrównoważony rozwój)  
9. Wnioskodawca posiada status MŚP 

Projekty uzupełniające – 2.3.2 PO IR – Bony na innowacje dla MSP – kryteria 
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Kryteria merytoryczne: 
1. Kwalifikowalność podmiotowa Wykonawcy usługi (0/1)  
2. Projekt jest zgodny z zakresem działania, a cel projektu jest uzasadniony i racjonalny (0/1)  
3. Projekt wpisuje się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje (0/1)  
4. Wydatki kwalifikowalne są uzasadnione i racjonalne (0/1)  
5. Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, 

adekwatne do projektu (0/1)  
6. Wnioskodawca posiada zdolność do sfinansowania projektu (0/1)  
7. Poziom innowacyjności rezultatów projektu (0/1)  
8. Stopień gotowości wdrożeniowej rezultatu projektu (wyrobu, usługi, projektu wzorniczego lub 

technologii produkcji) (0-2)  
9. Włączenie końcowych użytkowników w proces tworzenia nowego lub znacząco ulepszonego 

produktu (wyrobu, usługi), projektu wzorniczego lub technologii produkcji (0/1) 

Projekty uzupełniające – 2.3.2 PO IR – Bony na innowacje dla MSP – kryteria 



Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

99 

Wskaźniki produktu: 
1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 
2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 
3. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla 

przedsiębiorstw 
4. Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi 
5. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie doradztwa specjalistycznego 
6. Liczba opracowanych nowych wyrobów 
7. Liczba opracowanych znacząco ulepszonych wyrobów 
8. Liczba opracowanych nowych projektów wzorniczych 
9. Liczba opracowanych nowych usług 
10. Liczba opracowanych znacząco ulepszonych usług 
11. Liczba opracowanych nowych technologii produkcji 
12. Liczba opracowanych znacząco ulepszonych technologii produkcji 

 
Wskaźniki rezultatu: 
1. Liczba wprowadzonych innowacji produktowych 
2. Liczba wprowadzonych innowacji procesowych 
3. Liczba wprowadzonych innowacji nie technologicznych 
4. Liczba wprowadzonych innowacji 
 

Projekty uzupełniające – 2.3.2 PO IR – Bony na innowacje dla MSP – wskaźniki 



Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

100 

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie: 
1. Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 

 
Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie: 
1. Aktualne zaświadczenie z US i ZUS o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa 
2. Deklaracja Wnioskodawcy o niekaralności  
3. Oświadczenie Wnioskodawcy o numerze rachunku bankowego do obsługi płatności  
4. Harmonogram płatności 
5. Harmonogram rzeczowo-finansowy 
6. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP  
7. Oryginał wypełnionego formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc 

de minimis 
8. Oświadczenie o wysokości pomocy de minimis, de minimis w rolnictwie i rybołówstwie 

uzyskanej przez wnioskodawcę w ciągu bieżącego roku i 2 poprzednich lat podatkowych 
9. Oświadczenie o aktualności danych i oświadczeń zawartych we wniosku  
10. Wykaz osób upoważnionych do obsługi SL2014 
11. Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności VAT  
 

Projekty uzupełniające – 2.3.2 PO IR – Bony na innowacje dla MSP – dokumenty 
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• Wsparcie będzie udzielane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem i 
realizacją ochrony praw własności przemysłowej. 

 

• Wsparcie służy pokryciu kosztów zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego (z wyłączeniem 
zgłoszenia dotyczącego ochrony na terytorium Polski) oraz kosztów związanych z ochroną własności przemysłowej, a także 
prowadzeniem analiz czystości patentowej (freedom-to-operate), które są niezbędnym elementem skutecznej 
komercjalizacji technologii. Wsparcie obejmuje również działania zmierzające do wzmocnienia pozycji polskich 
przedsiębiorstw w sporach dotyczących obrony praw własności przemysłowej prowadzonych przed właściwymi organami 
administracyjnymi. 

 

Wyszczególniono 2 typy projektów: 

1. działania związane z uzyskaniem ochrony własności przemysłowej i komercjalizacją przedmiotów zgłoszenia, tj.: patentów, praw 
ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe; 

2. działania związane z realizacją ochrony własności przemysłowej w związku z wszczęciem i prowadzeniem postępowania w 
zakresie: 

a. unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji; 

b. stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji. 

 

Ogłoszenie konkursu: 11 kwietnia 2017 r. 

Termin naboru: od 16 maja 2017 r. do grudzień 2017  
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Projekty uzupełniające – 2.3.4 PO IR – Ochrona własności przemysłowej – możliwości 

Dofinansowaniu podlegają projekty dotyczące: 
 
• uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: 

patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz 
praw z rejestracji na wzory przemysłowe) z możliwością 
wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji 
przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej, 
 

• realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy 
wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w 
roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a 
postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa 
ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji 
wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia 
patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo 
prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. 
 

(IP: PARP) 
 
 

Maksymalna wartość kosztów 
kwalifikowalnych – 1 mln PLN 
Minimalna wartość projektu: 10 000 
zł; 
Maksymalna wartość projektu: 
 1 000 000 zł 
Maksymalny poziom 
dofinansowania – 50% 
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Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie uzyskania ochrony własności przemysłowej zalicza się koszty: 
a) uzyskania i walidacji patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów 

przemysłowych tj.:  
• opłaty urzędowe związane z uzyskaniem patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji 
• pokrycie kosztów usług zawodowego pełnomocnika obejmujące przygotowanie dokumentacji 

zgłoszeniowej wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz reprezentację przed 
organem ochrony własności przemysłowej;  

• pokrycie kosztów tłumaczenia dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego 
lub wzoru przemysłowego, 

b) usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji związanych  z  przygotowaniem do procesu 
komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia (max. 30% kosztów kwalifikowalnych), tj.:  
• pokrycie kosztów zakupu analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych 

dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania, w tym w zakresie wyceny wartości własności 
intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji oraz zarządzania w 
przedsiębiorstwie prawami własności przemysłowej,; 

• pokrycie zakupu usług doradczych w zakresie poszukiwania,  określenia, wyselekcjonowania i 
sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów biznesowych zainteresowanych 
wdrożeniem przedmiotu zgłoszenia, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych, 

c) pokrycie kosztów uzyskania wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego o zdolności patentowej wynalazku 
lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego (max. 10% kosztów kwalifikowalnych).  

Projekty uzupełniające – 2.3.4 PO IR – Ochrona własności przemysłowej – koszty kwalifikowalne 
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Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie realizacji ochrony własności 
przemysłowej zalicza się koszty: 

a) pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem postępowania w danej 
instancji przez zawodowego pełnomocnika, który zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w danym kraju jest uprawniony do występowania przed 
właściwym organem ochrony;  

b) opłaty urzędowe za wniesienie pism w postępowaniu; 
c) pokrycie kosztów tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego, 

dokumentacji niezbędnej do prowadzenia postępowania w danej 
instancji. 

Projekty uzupełniające – 2.3.4 PO IR – Ochrona własności przemysłowej – koszty kwalifikowalne 
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Kryteria formalne: 

1. Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o 

dofinansowanie. 

2. Wnioskodawca jest zarejestrowany i prowadzi działalność 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach poddziałania. 

4. Realizacja projektu mieści się w ramach czasowych PO IR. 

5. Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności 

wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia. 

6. Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o 

dofinansowanie. 

7. Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami 

finansowania projektów obowiązującymi dla poddziałania. 

8. Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi 

wymienionymi w art. 7 i 8  rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (równość szans, 

zrównoważony rozwój) 

Kryteria merytoryczne: 

1. Projekt jest zgodny z zakresem i celem 
działania, a cel projektu jest uzasadniony i 
racjonalny (0/1) 

2. Projekt wpisuje się w  Krajową  
Inteligentną  Specjalizację  (0/1) 

3. Wydatki kwalifikowalne są uzasadnione i 
racjonalne (0/1) 

4. Wskaźniki projektu są obiektywnie 
weryfikowalne, odzwierciedlają założone 
cele projektu, adekwatne do projektu 
(0/1) 

5. Wnioskodawca posiada udokumentowane 
prawo do uzyskania ochrony własności 
przemysłowej (0/1) 

Projekty uzupełniające – 2.3.4 PO IR – Ochrona własności przemysłowej – kryteria 
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Wskaźniki produktu: 
1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 
2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 
3. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne 

dla przedsiębiorstw 
4. Liczba podmiotów realizujących projekty w zakresie 

ochrony własności przemysłowej 
 

Wskaźniki rezultatu: 
1. Liczba dokonanych zgłoszeń patentowych 
2. Liczba zgłoszeń wzorów użytkowych 
3. Liczba zgłoszeń wzorów przemysłowych 

Projekty uzupełniające – 2.3.4 PO IR – Ochrona własności przemysłowej – wskaźniki 
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Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie: 
1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc 

inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis 
lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 

2. Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych 
3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc 

de minimis 
4. Poświadczona/e za zgodność z oryginałem kopia/e dokumentu/ów 

potwierdzającego/ych posiadanie wyłącznych praw do przedmiotu 
objętego zgłoszeniem/zgłoszeniami w zakresie uzyskiwania ochrony 
własności przemysłowej 
 

Projekty uzupełniające – 2.3.4 PO IR – Ochrona własności przemysłowej – dokumenty 
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Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o 
dofinansowanie: 
1. Aktualne zaświadczenie z US i ZUS o niezaleganiu 

z należnościami wobec Skarbu Państwa 
2. Deklaracja Wnioskodawcy o niekaralności  
3. Zaświadczenie z banku o prowadzeniu rachunku 

przeznaczonego do rozliczeń projektu  
4. Harmonogram płatności  
5. Harmonogram rzeczowo-finansowy 
6. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT  
7. Oświadczenie o aktualności danych i oświadczeń 

zawartych we wniosku o dofinansowanie 
8. Formularz informacji przedstawianych przy 

ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w 
rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis 
lub pomoc de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie 

9. Formularz informacji przedstawianych przy 
ubieganiu się o pomoc de minimis 

10. Oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, de 
minimis w rolnictwie i rybołówstwie uzyskanej 
przez wnioskodawcę w ciągu bieżącego roku i 2 
poprzednich lat podatkowych 

11. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de 
minimis przeznaczonej na te same koszty 
kwalifikowalne 

12. Wykaz osób upoważnionych do obsługi SL 
13. Kopia zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP  
14. Kopia zgłoszenia międzynarodowego będącego 

przedmiotem projektu  
15. Poświadczona/e za zgodność z oryginałem 

kopia/e dokumentu/ów potwierdzającego/ych 
posiadanie wyłącznych praw do przedmiotu 
objętego zgłoszeniem/zgłoszeniami w zakresie 
uzyskiwania ochrony własności przemysłowej 
 

Projekty uzupełniające – 2.3.4 PO IR – Ochrona własności przemysłowej – dokumenty 
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Projekty uzupełniające – 3.1.5 PO IR – Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - możliwości  

Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące 
zakupu usług doradczych w zakresie przygotowania 
dokumentacji niezbędnej do pozyskania zewnętrznych 
źródeł finansowania o charakterze udziałowym lub 
dłużnym. Dofinansowanie stanowi pomoc na usługi 
doradcze na rzecz MŚP. 
 
Procedura przygotowania wniosku: 

a) organizacja postępowania ofertowego 
b) podpisanie umowy warunkowej z wykonawcą 
c) przygotowanie i złożenie wniosku o 

dofinansowanie 
 

(IP: PARP) 
 

Warunki udzielanego wsparcia, gdy projekt 
dotyczy: 
• emisji nowej serii akcji Spółki i 

wprowadzenia ich do obrotu na rynku 
NewConnect – maksymalne dofinansowanie 
- 100 tys. PLN 

• emisji nowej serii akcji Spółki i 
wprowadzenia ich do obrotu na rynku 
regulowanym GPW lub innym zagranicznym 
rynku regulowanym – maksymalne 
dofinansowanie – 800 tys. PLN 

• emisji i wprowadzenia obligacji na rynku 
Catalyst – maksymalne dofinansowanie 
60/80 tys. PLN 
 

Maksymalna intensywność dofinansowania 
wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych. 
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Kryteria formalne: 
1. Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie.  
2. Wnioskodawca jest zarejestrowany i prowadzi działalność na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej.  
3. Kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach poddziałania. 
4. Realizacja projektu mieści się w ramach czasowych PO IR.  
5. Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości 

uzyskania wsparcia.  
6. Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. 
7. Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów 

obowiązującymi dla poddziałania.  
8. Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (równość szans, 
zrównoważony rozwój).  

Projekty uzupełniające – 3.1.5 PO IR – Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - kryteria  
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Kryteria merytoryczne: 
1. Projekt jest zgodny z zakresem działania, a cel projektu jest uzasadniony i racjonalny 

(0/1) 
2. Wydatki kwalifikowalne są uzasadnione i racjonalne (0/1)  
3. Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele 

projektu, adekwatne do projektu (0/1)  
4. Wybrany przez wnioskodawcę podmiot doradczy świadczy usługi w zakresie 

pozyskiwania zewnętrznego finansowania (0/1) 
5. Podmiot świadczący usługę doradczą ratingu dla Wnioskodawcy figuruje na liście 

zarejestrowanych i certyfikowanych agencji ratingowych (0/1)  
6. Wnioskodawca posiada zdolność do sfinansowania projektu (0/1) 

Projekty uzupełniające – 3.1.5 PO IR – Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - kryteria  
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Wskaźniki produktu: 
1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie  
2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 
3. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne 

dla przedsiębiorstw  
4. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie doradztwa 

specjalistycznego 
 

Wskaźniki rezultatu: 
1. Liczba MŚP, które uzyskały dostęp do rynku kapitałowego  

 
 

Projekty uzupełniające – 3.1.5 PO IR – Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - wskaźniki  
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Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie: 
1. Sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy  

 
Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie: 
1. Aktualne zaświadczenie z US i ZUS o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa  
2. Deklaracja Wnioskodawcy o niekaralności  
3. Oświadczenie o prowadzeniu rachunku bankowego przeznaczonego do rozliczeń projektu  
4. Harmonogram płatności 
5. Harmonogram rzeczowo-finansowy 
6. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP  
7. Oświadczenie o aktualności danych i oświadczeń zawartych we wniosku 
8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc  

w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie  

9. Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych  
10. Dokument(-y) potwierdzające zewnętrzne finansowanie projektu 
11. Wykaz osób upoważnionych do obsługi SL 
12. Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności VAT  

 

Projekty uzupełniające – 3.1.5 PO IR – Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - dokumenty  
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Projekty uzupełniające – 3.3.3 PO IR – Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – możliwości 

Celem instrumentu Go to Brand jest udzielenie wsparcia 
przedsiębiorcom uczestniczącym w branżowych 
programach promocji oraz programach promocji o 
charakterze ogólnym. Poddziałanie ukierunkowane jest na 
promowanie polskich marek produktowych poprzez Markę 
Polskiej Gospodarki. Przedmiot projektu musi dotyczyć 
rodzajów działalności (PKD) określonych w wybranym we 
wniosku o dofinansowanie branżowym programie 
promocji, o ile dla danego programu określono wykaz 
rodzajów działalności gospodarczej, do których skierowany 
jest dany branżowy program promocji. (IP: PARP) 
 
Warunki finansowe: 
• maksymalna wartość projektu – 1 mln PLN  
• poziom dofinansowania dla pomocy publicznej – do 

50% 
• poziom dofinansowania dla pomocy de minimis: 

• mikroprzedsiębiorstwa do 85%  
• małe przedsiębiorstwa do 80% 
• średnie przedsiębiorstwa do 75%  

Wśród programów promocji wyróżnia się: 
1. Biotechnologia i Farmaceutyka 
2. Budowa i wykańczanie budowli 
3. Części samochodowe i lotnicze 
4. IT/ICT 
5. Jachty i łodzie 
6. Kosmetyki 
7. Maszyny i urządzenia 
8. Meble 
9. Moda Polska 
10. Polskie specjalności żywnościowe 
11. Sektor usług prozdrotownych 
12. Sprzęt medyczny 
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Projekty uzupełniające – 3.3.3 PO IR – Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – koszty 

Katalog kosztów kwalifikowalnych: 
a) wydatek wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego  

(do 50% - pomoc publiczna) 
b) pozostałe wydatki objęte są pomocą de minimis (do 85%) i obejmują koszty: 

•  delegacji i zakwaterowania pracowników przedsiębiorcy 
uczestniczącego w targach i misjach gospodarczych; 

• transportu i ubezpieczenia w związku z udziałem w targach;  
• opłaty rejestracyjnej, w tym rezerwacji miejsca wystawowego na 

targach;  
• wpisu do katalogu targowego;  
• udziału w seminariach, kongresach i konferencjach;  
• informacyjno-promocyjne projektu. 
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Projekty uzupełniające – 3.3.3 PO IR – Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – kryteria 

Kryteria formalne: 
1. Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie. 
2. Wnioskodawca jest zarejestrowany i prowadzi działalność na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 
3. Kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach poddziałania. 
4. Realizacja projektu mieści się w ramach czasowych PO IR. 
5. Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości 

uzyskania wsparcia. 
6. Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. 
7. Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów 

obowiązującymi dla poddziałania. 
8. Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8  

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013. 
9. Zgodność okresu realizacji projektu z ramami czasowymi programu promocji 
10. Przedmiot projektu dotyczy rodzajów działalności określonych w wybranym 

programie promocji  
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Projekty uzupełniające – 3.3.3 PO IR – Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – kryteria 

Kryteria merytoryczne : 
1. Projekt jest zgodny z zakresem i celem działania, a cel projektu jest uzasadniony i 

racjonalny (0/1) 
2. Wydatki kwalifikowalne są uzasadnione i racjonalne (0/1) 
3. Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele 

projektu, adekwatne do projektu (0/1) 
4. Produkt będący przedmiotem eksportu jest konkurencyjny względem produktów z tej 

samej branży występujących na rynku międzynarodowym (0/1) 
5. Wnioskodawca prowadził samodzielną działalność badawczo-rozwojową w okresie 3 

lat  poprzedzających rok złożenia wniosku o dofinansowanie lub wdrażał wyniki 
przeprowadzonych samodzielnie, zleconych lub zakupionych prac badawczo-
rozwojowych zakończonych nie wcześniej niż 3 lata przed złożeniem wniosku o 
dofinansowanie (0/1) 

6. Wnioskodawca na dzień składania wniosku o dofinansowanie prowadzi działalność 
eksportową (0-3) 

7. Produkty będące przedmiotem eksportu cechuje wysoki stopień nasycenia wiedzą 
zgodnie z klasyfikacją technologii według EUROSTAT na podstawie rodzajów 
działalności wytwórczej i usługowej (0-2) 
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Projekty uzupełniające – 3.3.3 PO IR – Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – wskaźniki 

Wskaźniki produktu: 
1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie  
2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje  
3. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie 

publiczne dla przedsiębiorstw  
4. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie 

internacjonalizacji działalności 
5. Liczba działań promocyjnych dotyczących udziału 

wnioskodawcy w charakterze wystawcy w targach  
6. Liczba działań promocyjnych dotyczących udziału 

wnioskodawcy w wyjazdowych misjach 
gospodarczych  

7. Liczba działań promocyjnych dotyczących organizacji 
przyjazdowych misji gospodarczych 

8. Liczba działań promocyjnych dotyczących udziału w 
seminariach, kongresach i konferencjach 

9. Liczba usług doradczych dotyczących 
umiędzynarodowienia przedsiębiorcy 

10. Liczba szkoleń w zakresie umiędzynarodowienia 
przedsiębiorcy 

11. Liczba rynków perspektywicznych, na terenie 
których będą prowadzone działania promocyjne 
przewidziane w projekcie 
 

Wskaźniki rezultatu: 
1. Liczba kontraktów handlowych zagranicznych 

podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w 
zakresie internacjonalizacji 

2. Przychody ze sprzedaży produktów na eksport  
3. Przychody ze sprzedaży na eksport produktów 

będących przedmiotem projektu 
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Projekty uzupełniające – 3.3.3 PO IR – Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – dokumenty 

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie: 
1. - 

 
Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie: 
1. Aktualne zaświadczenie z US i ZUS o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa 
2. Deklaracja Wnioskodawcy o niekaralności  
3. Zaświadczenie z banku o prowadzeniu rachunku przeznaczonego do rozliczeń projektu  
4. Harmonogram płatności  
5. Harmonogram rzeczowo-finansowy 
6. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP 
7. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT  
8. Oświadczenie o aktualności danych i oświadczeń zawartych we wniosku o dofinansowanie 
9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie 

lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 
10. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 
11. Oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, de minimis w rolnictwie i rybołówstwie 

uzyskanej przez wnioskodawcę w ciągu bieżącego roku i 2 poprzednich lat podatkowych 
12.  Wykaz osób upoważnionych do obsługi SL 
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Projekty uzupełniające – 1.2 PO PW – Internacjonalizacja MSP – możliwości 

Wsparcie obejmować będzie kompleksowe, indywidualne, 
profilowane pod odbiorcę działania związane z 
opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego 
modelu biznesowego w MŚP związanego z 
internacjonalizacją ich działalności. W ramach działanie 
realizowane będą dwuetapowe działania: 
1. usługi doradcze w zakresie opracowania nowego 

modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją 
działalności MŚP 

2. w ramach tego etapu wsparcie ukierunkowane zostanie 
na zapewnienie MŚP dostępu do usług doradczych oraz 
zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych 
z przygotowaniem do wdrożenia opracowanego na I 
etapie modelu biznesowego 

• Maksymalna wartość 
dofinansowania:  

• etap I – 50 tys. PLN;  
• etap II – 500 tys. 

PLN 
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Projekty uzupełniające – 1.2 PO PW – Internacjonalizacja MSP – koszty kwalifikowalne 

Etap I finansować będzie doradztwo obejmujące: 
• analizę możliwości eksportowych firmy,  
• wskazanie rynków docelowych oraz ich uhierarchizowanie, a także identyfikację 

potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych,  
• koncepcję wejścia na rynek zagraniczny wraz z projekcją możliwości sprzedaży na 

wybranym rynku zagranicznym,  
• wybór najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w 

tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji handlowych),  
• rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do 

działalności eksportowej (organizacji działu eksportu, logistyki etc.),  
• propozycje możliwych źródeł zewnętrznego finansowania działalności eksportowej i 

instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe (kredyty eksportowe, 
fundusze poręczeniowe i gwarancyjne, fundusze dotacji, transakcje terminowe etc.). 



Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

122 

Projekty uzupełniające – 1.2 PO PW – Internacjonalizacja MSP – koszty kwalifikowalne 

Etap II finansować będzie wdrożenie rekomendacji poprzez: 
• doradztwo w zakresie wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z 

partnerami zagranicznymi i doprowadzenie zainteresowanego podmiotu do etapu 
negocjacji handlowych,  

• doradztwo w zakresie przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego (w tym 
m.in. badanie marketingowe na rynku docelowym),  

• doradztwo biznesowe i prawne w zakresie budowy kanałów dystrybucji i kanałów 
obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na dany rynek 
zagraniczny,  

• doradztwo w zakresie projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, 
wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, 
projektowania logotypów i marek produktowych, a także stron internetowych (w tym 
aplikacji mobilnych) przeznaczonych do promocji i sprzedaży na rynkach zagranicznych,  

• zakup oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w 
związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności, do wysokości 20% 
wydatków kwalifikowalnych 
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Projekty uzupełniające – 1.2 PO PW – Internacjonalizacja MSP – kryteria 

Kryteria formalne: 
1. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej 
2. Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z możliwości uzyskania wsparcia w ramach działania 1.2 POPW 
3. Wnioskodawca jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą 
4. Projekt jest realizowany na terytorium makroregionu Polski Wschodniej 
5. Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia  
6. Realizacja projektu mieści się w ramach czasowych działania 1.2 POPW 
7. Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązującymi dla 

działania 1.2 POPW 
8. Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie 
9. Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 
10. Wnioskodawca przed dniem złożenia wniosku zamknął przynajmniej jeden rok obrotowy trwający 

przynajmniej 12 m-cy 
11. Wnioskodawca osiągnął przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 200 tys. PLN przynajmniej w jednym 

zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 ostatnich lat  
12. Wnioskodawca przeprowadził postępowanie ofertowe i dokonał wyboru wykonawcy zgodnie z 

wymogami określonymi w Regulaminie Konkursu oraz podpisał z nim umowę warunkową 
13. Wnioskodawca złożył jeden wniosek o dofinansowanie w konkursie. 
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Projekty uzupełniające – 1.2 PO PW – Internacjonalizacja MSP – kryteria 

Kryteria merytoryczne Etapu I: 
1. Wnioskodawca posiada w ofercie co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę), który może być 

przedmiotem sprzedaży zagranicznej (0/1) 
2. Wnioskodawca zapewnia finansowanie projektu (0/1) 
3. Wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione (0/1) 
4. Działalność Wnioskodawcy będąca przedmiotem projektu wpisuje się w zakres regionalnych 

inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej (0-3) 
5. Wybrany wykonawca posiada doświadczenie i potencjał niezbędny do należytego świadczenia usług 

internacjonalizacji działalności biznesowej, której dotyczy projekt (0-3) 
6. Poprawność wskaźników projektu (0/1) 
7. Przychody ze sprzedaży zagranicznej w ostatnim roku obrotowym Wnioskodawcy są mniejsze od 30% 

sumy przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług (0-4) 
8. Realizacja projektu przyczynia się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki (0/1) 

 
Kryteria merytoryczne Etapu II: 
1. Wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione oraz wynikają bezpośrednio z 

modelu biznesowego opracowanego w ramach etapu I działania 1.2 POPW (0/1) 
2. Prognoza finansowa wskazuje na opłacalność projektu (0/1) 
3. Wnioskodawca zapewnia finansowanie projektu (0/1)  
4. Poprawność wskaźników projektu (0/1) 
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Projekty uzupełniające – 1.2 PO PW – Internacjonalizacja MSP – wskaźniki 

Wskaźniki produktu (Etap I): 
1. Liczba opracowanych modeli biznesowych internacjonalizacji 
2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie  
3. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje  
4. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji 
5. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla 

przedsiębiorstw  
 

Wskaźniki rezultatu (Etap I): 
1. Liczba zweryfikowanych modeli biznesowych internacjonalizacji 
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Projekty uzupełniające – 1.2 PO PW – Internacjonalizacja MSP – dokumenty 

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie: 
1. Tabele finansowe - Sytuacja finansowa wnioskodawcy oraz jej prognoza  
2. Dokumenty potwierdzające zapewnienie zewnętrznego finansowania projektu  
3. Dokumenty potwierdzające wybór wykonawcy usług doradczych 
4. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT  

 
Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie: 
1. Aktualne zaświadczenie z US i ZUS o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa 
2. Deklaracja Wnioskodawcy o niekaralności  
3. Oświadczenie Wnioskodawcy o numerze rachunku bankowego do obsługi płatności  
4. Harmonogram płatności 
5. Harmonogram rzeczowo-finansowy 
6. Lista osób upoważnionych do obsługi SL2014 
7. Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności VAT  
8. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP  
9. Oświadczenie o aktualności danych i oświadczeń zawartych we wniosku 
10. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 
11. Oświadczenie o wysokości pomocy de minimis, de minimis w rolnictwie i rybołówstwie 

uzyskanej przez wnioskodawcę w ciągu bieżącego roku i 2 poprzednich lat podatkowych  
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Projekty uzupełniające – 1.4 PO PW – Wzór na konkurencję – możliwości 

Dwuetapowy instrument wsparcia z zakresu szeroko pojętego wzornictwa 
produktowego: 
• Etap I - w ramach etapu zostaną przeprowadzone audyty wzornicze w 

MŚP. Audytorzy dokonają diagnozy firmy i wspólnie z nią zdefiniują 
działania rekomendowane do wdrożenia. Audyt obejmować będą m.in.:  

• analizę wzorniczą beneficjenta oraz jego otoczenia w zakresie 
oferty produktowej, technologii, struktury organizacyjnej, 
procesów komunikacji, strategii marketingowej, charakterystyki 
klientów i konkurencji oraz trendów rynkowych,  

• analizę potrzeb beneficjenta w zakresie zarządzania wzornictwem,  
• analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału 

rynkowego beneficjenta 
• Etap II - wsparcie na wdrożenie w MŚP strategii wzorniczej opracowanej 

w ramach I etapu, tj. przeprowadzenie działań z wykorzystaniem 
procesów projektowania, których końcowym rezultatem będzie 
wprowadzenie na rynek innowacji. Wsparcie w ramach tego etapu 
obejmie: usługi doradcze niezbędne do realizacji projektu wzorniczego 
oraz zakup urządzeń i maszyn, a także wartości niematerialnych i 
prawnych. 

Warunki finansowania: 
Etap I:  
• do 85% dofinansowania  
• maksymalnie 100 tys. PLN 

dofinansowania 
Etap II:  
• do 70% dofinansowania 
• maksymalnie 3 mln PLN 

dofinansowania 
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Projekty uzupełniające – 1.4 PO PW – Wzór na konkurencję – kryteria 

Kryteria formalne: 
1. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej 
2. Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z możliwości uzyskania wsparcia w ramach działania 1.4 POPW 
3. Wnioskodawca jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą 
4. Projekt jest realizowany na terytorium makroregionu Polski Wschodniej. 
5. Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia 

Realizacja projektu mieści się w ramach czasowych działania 1.4 POPW 
6. Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów  
7. Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinasowanie. 
8. Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.  
9. Wnioskodawca przed dniem złożenia wniosku zamknął przynajmniej jeden rok obrotowy trwający 

przynajmniej 12 miesięcy 
10. Wnioskodawca zatrudnia co najmniej 5 pracowników 
11. Wnioskodawca osiągnął przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tyś PLN przynajmniej w jednym 

zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożył wniosek o udzielenie 
wsparcia 

12. Wnioskodawca przeprowadził postępowanie ofertowe i dokonał wyboru wykonawcy zgodnie z wymogami 
określonymi w Regulaminie Konkursu oraz podpisał z nim umowę warunkową 

13. Wnioskodawca złożył jeden wniosek o dofinansowanie w konkursie.  
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Projekty uzupełniające – 1.4 PO PW – Wzór na konkurencję – kryteria 

Kryteria merytoryczne Etap I: 
1. Wnioskodawca posiada odpowiednią wiedzę pozwalającą na realizację projektu, ma sprecyzowane oczekiwania rezultatów 

audytu oraz jest zdeterminowany do wdrażania działań z niego wynikających (0-3) 
2. Cel projektu oraz działania zaplanowane w projekcie wpisują się w obszar wzornictwa oraz w cele działania 1.4 POPW (0-3) 
3. Wnioskodawca zapewnia finansowanie projektu (0/1) 
4. Wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione (0/1) 
5. Przedmiot projektu wpisuje się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch 

województw z Polski Wschodniej (0/1) 
6. Wskazany wykonawca posiada potencjał niezbędny do należytego świadczenia usług oraz zapewnia ich realizację przez osoby 

posiadające niezbędne kwalifikacje (0-3) 
7. Poziom bezrobocia w powiecie Polski Wschodniej, w którym znajduje się lokalizacja projektu (0/1) 

 
Kryteria merytoryczne Etap II: 
1. Rezultatem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacji (0/1) 
2. Proces projektowy oraz wdrożenie zostały odpowiednio zaplanowane (0/1) 
3. Wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione oraz wynikają bezpośrednio z Etapu I Działania 1.4 

POPW (0/1) 
4. Prognoza finansowa wskazuje na opłacalność projektu (0/1) 
5. Wnioskodawca zapewnia finansowanie projektu (0/1) 
6. Projekt dotyczy inwestycji początkowej zgodnie z rozporządzeniem KE nr 651/2014 (0/1) 
7. Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne i odzwierciedlają założone cele projektu (0/1) 
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Projekty uzupełniające – 1.4 PO PW – Wzór na konkurencję – wskaźniki 

Wskaźniki produktu Etap I: 
1. Liczba przeprowadzonych audytów wzorniczych 
2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie  
3. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje  
 
Wskaźniki rezultatu Etap I: 
1. Liczba opracowanych strategii wzorniczych 
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Projekty uzupełniające – 1.4 PO PW – Wzór na konkurencję – wskaźniki 

Wskaźniki produktu Etap II: 
1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 
2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 
3. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw  
4. Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy 
5. Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku  
6. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie ekoinnowacji 
7. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie doradztwa specjalistycznego 
 
Wskaźniki rezultatu Etap II: 
1. Liczba wprowadzonych innowacji 
2. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach  
3. Liczba nowoutworzonych miejsc pracy – pozostałe formy 
4. Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów 
5. Przychody ze sprzedaży produktów na eksport 
6. Liczba nowych rynków, na które zostały wprowadzone produkty wnioskodawcy 
7. Liczba wprowadzonych produktów nowych dla rynku 
8. Liczba wprowadzonych produktów nowych dla firmy 
9. Liczba zgłoszeń wzorów użytkowych/przemysłowych/znaków towarowych 
10. Liczba wprowadzonych ekoinnowacji 
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Projekty uzupełniające – 1.4 PO PW – Wzór na konkurencję – dokumenty 

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie: 
1. Tabele finansowe - Sytuacja finansowa wnioskodawcy 
2. Dokumenty potwierdzające zapewnienie zewnętrznego finansowania projektu 
3. Dokumenty potwierdzające wybór wykonawcy audytu 

 
Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie: 
1. Aktualne zaświadczenie z US i ZUS o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa 
2. Deklaracja Wnioskodawcy o niekaralności  
3. Oświadczenie Wnioskodawcy o numerze rachunku bankowego do obsługi płatności  
4. Harmonogram płatności  
5. Harmonogram rzeczowo-finansowy 
6. Lista osób upoważnionych do obsługi SL2014  
7. Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności VAT  
8. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP  
9. Oświadczenie o aktualności danych i oświadczeń zawartych we wniosku  
10. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 
11. Oświadczenie o wysokości pomocy de minimis, de minimis w rolnictwie i rybołówstwie uzyskanej przez wnioskodawcę w ciągu 

bieżącego roku i 2 poprzednich lat podatkowych 
12. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis lub pomocy innej niż pomoc de minimis przeznaczonej na te same koszty 

kwalifikowalne 
13. Dokument(-y) potwierdzające zewnętrzne finansowanie projektu 
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Projekty uzupełniające - statystyki 

2.3.1/2015 2.3.2/2015 2.3.2/2016 2.3.4/2015 3.1.5/2015 

złożono 175 561 88 201 85 

przyznano 23 180 17 54 44 

wskaźnik  
powodzenia 

13% 32% 19% 27% 52% 

3.3.3/2016 1.2 PO PW/2015 1.4 PO PW/2015 

złożono 502 365 214 

przyznano 176 51 77 

wskaźnik  
powodzenia 

35% 14% 36% 
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Projekty uzupełniające – 2.3.1 PO IR – Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP – możliwości 

Współfinansowanie zakupu przez MŚP proinnowacyjnych 
usług świadczonych przez akredytowane instytucje otoczenia 
biznesu (IOB), wspierających wdrożenie innowacji 
(wdrożenie również kwalifikowalne) produktowej lub 
procesowej o charakterze technologicznym w 
przedsiębiorstwie wnioskodawcy. 
 
Usługa proinnowacyjna może być świadczona przez 
maksymalnie trzy IOB wybrane przez wnioskodawcę przed 
dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.  
 
Zakładana do realizacji we wniosku o dofinansowanie usługa 
musi być świadczona przez akredytowane IOB albo IOB 
zgłoszone do akredytacji. Akredytacji udziela Ministerstwo 
Rozwoju w drodze konkursowej. W chwili obecnej status 
akredytowanej IOB przyznano 68 podmiotom. 
 
(IP: PARP) 

Procedura przygotowania wniosku: 
a) organizacja postępowania 

ofertowego 
b) podpisanie umowy warunkowej 

z jednostką naukową 
c) przygotowanie i złożenie 

wniosku o dofinansowanie 
 

• Minimalna wartość kosztów 
kwalifikowalnych 50 tys. PLN.  

• Maksymalna wartość 500 tys. PLN 
dla usług doradczych oraz 1 mln PLN 
dla kosztów wdrożeniowych.  

• Dofinansowanie do 70% na koszty 
usług doradczych w ramach pomocy 
de minimis oraz zgodnie z mapą 
pomocy regionalnej dla kosztów 
wdrożeniowych. 
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Kryteria formalne: 
1. Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie 
2. Wnioskodawca jest zarejestrowany i prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
3. Kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach poddziałania 
4. Projekt jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
5. Realizacja projektu mieści się w ramach czasowych POIR 
6. Projekt nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia 
7. Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie 
8. Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązującymi dla 

poddziałania 
9. Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 
10. Kwalifikowalność Wykonawcy usługi  

 
 

Projekty uzupełniające – 2.3.1 PO IR – Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP – kryteria 
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Kryteria merytoryczne: 
1. Projekt jest zgodny z zakresem poddziałania, a cel projektu jest 

uzasadniony i racjonalny (0-2 pkt.)  
2. Wnioskodawca posiada potencjał do wdrożenia innowacji (0/1 pkt.) 
3. Projekt wpisuje się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje (0/1 pkt.)  
4. Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają 

założone cele projektu, adekwatne do projektu (0/1 pkt.)  
5. Wydatki kwalifikowalne są uzasadnione i racjonalne (0/1 pkt.)  
6. Projekt   dotyczy   inwestycji   początkowej zgodnie z rozporządzeniem KE 

nr 651/2014 (0/1 pkt.) 
7. Wdrażanie dodatkowo innowacji organizacyjnych lub marketingowych 

(0/0,5/1 pkt.)  

Projekty uzupełniające – 2.3.1 PO IR – Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP – kryteria 
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Wskaźniki produktu: 
1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 
2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje  
3. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne 

dla przedsiębiorstw 
4. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie doradztwa 

specjalistycznego 
 

Wskaźniki rezultatu: 
1. Liczba przedsiębiorstw korzystających z 

zaawansowanych usług  (nowych i/lub ulepszonych) 
świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu 

2. Liczba wprowadzonych innowacji 
3. Wzrost zatrudnienia we wspieranych 

przedsiębiorstwach O/K/M   

Projekty uzupełniające – 2.3.1 PO IR – Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP – wskaźniki 
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Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie: 
1. Kopia fiszki prezentującej usługi IOB w zakresie których IOB stara się o akredytację - w przypadku 

wskazania IOB zgłoszonej do akredytacji 
 

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie: 
1. Aktualne zaświadczenie z US i ZUS o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa 
2. Deklaracja Wnioskodawcy o niekaralności  
3. Oświadczenie wnioskodawcy o numerze rachunku bankowego  
4. Harmonogram płatności 
5. Harmonogram rzeczowo-finansowy 
6. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP  
7. Kopie sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich zamkniętych lat obrotowych 
8. Oświadczenie o aktualności danych i oświadczeń zawartych we wniosku o dofinansowanie 
9. Oryginał wypełnionego formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de 

minimis 
10. Oświadczenie o wysokości pomocy de minimis, de minimis w rolnictwie i rybołówstwie uzyskanej 

przez wnioskodawcę 
11. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub 

rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  
12. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy innej niż pomoc de minimis lub pomocy de minimis 

przeznaczonej na te same koszty kwalifikowalne 
13. Wykaz osób upoważnionych do obsługi SL 
14. Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności VAT 

Projekty uzupełniające – 2.3.1 PO IR – Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP – dokumenty 
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Projekty uzupełniające – 2.3.2 PO IR – Bony na innowacje dla MSP – możliwości 

Wspierane projekty polegają na opracowaniu przez jednostkę 
naukową (o kategorii A+, A lub B zgodnie z przeprowadzoną 
ewaluacją MNiSW) dla mikroprzedsiębiorcy, małego lub 
średniego przedsiębiorcy nowego lub znacząco ulepszonego 
produktu (wyrobu/usługi), prototypu, technologii produkcji lub 
nowego projektu wzorniczego. 
 
Procedura przygotowania wniosku: 

a) organizacja postępowania ofertowego 
b) podpisanie umowy warunkowej z jednostką naukową 
c) przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie 
 
(IP: PARP) 

 
Rezultat projektu powinien być innowacyjny (innowacyjność co 
najmniej na poziomie przedsiębiorstwa lub co najmniej w skali 
polskiego rynku). 

• Minimalna wartość kosztów 
kwalifikowalnych - 60 tys. PLN 

• Maksymalna wartość kosztów 
kwalifikowalnych - 400 tys. PLN 

• Poziom dofinansowania do 85% 
w ramach pomocy de minimis 



Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

 

• Wsparcie udzielane na finansowanie usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych 
przez jednostkę naukową, przyczyniających się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług). 

 

• Przedmiotem wsparcia jest zakup usługi związanej z opracowaniem nowego produktu lub usługi, projektu 
wzorniczego, nowej technologii produkcji albo znaczącym ulepszeniem wyrobu końcowego lub technologii 
produkcji. Wsparcie obejmuje projekty dotyczące: innowacji realizowanych przez firmy przemysłowe, 
innowacji w sektorze usług o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego, a także innowacji 
nietechnologicznych. Usługi nabywane z wykorzystaniem bonów na innowacje powinny uwzględniać 
kontekst lokalny obszaru funkcjonowania przedsiębiorstwa, specyfikę tego przedsiębiorstwa oraz 
uwarunkowania w jakich ono funkcjonuje (wsparcie „szyte na miarę”). Projekty powinny umożliwiać 
włączanie w proces tworzenia nowych produktów i usług ich końcowych użytkowników, w celu zbadania 
odbioru projektowanych innowacji przez rynek 

 

Nabór z 2017 roku: 

• Ogłoszenie konkursu: 8 maja 2017 r. 

• Termin naboru: od 8 czerwca 2017 r. do luty 2018  
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Kryteria formalne: 
1. Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o środki europejskie 
2. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru 
3. Projekt jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  
4. Realizacja projektu mieści się w ramach czasowych POIR  
5. Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania 

wsparcia  
6. Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie  
7. Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązującymi 

dla działania  
8. Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (równość szans; zrównoważony rozwój)  
9. Wnioskodawca posiada status MŚP 

Projekty uzupełniające – 2.3.2 PO IR – Bony na innowacje dla MSP – kryteria 
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Kryteria merytoryczne: 
1. Kwalifikowalność podmiotowa Wykonawcy usługi (0/1)  
2. Projekt jest zgodny z zakresem działania, a cel projektu jest uzasadniony i racjonalny (0/1)  
3. Projekt wpisuje się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje (0/1)  
4. Wydatki kwalifikowalne są uzasadnione i racjonalne (0/1)  
5. Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, 

adekwatne do projektu (0/1)  
6. Wnioskodawca posiada zdolność do sfinansowania projektu (0/1)  
7. Poziom innowacyjności rezultatów projektu (0/1)  
8. Stopień gotowości wdrożeniowej rezultatu projektu (wyrobu, usługi, projektu wzorniczego lub 

technologii produkcji) (0-2)  
9. Włączenie końcowych użytkowników w proces tworzenia nowego lub znacząco ulepszonego 

produktu (wyrobu, usługi), projektu wzorniczego lub technologii produkcji (0/1) 

Projekty uzupełniające – 2.3.2 PO IR – Bony na innowacje dla MSP – kryteria 
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Wskaźniki produktu: 
1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 
2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 
3. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla 

przedsiębiorstw 
4. Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi 
5. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie doradztwa specjalistycznego 
6. Liczba opracowanych nowych wyrobów 
7. Liczba opracowanych znacząco ulepszonych wyrobów 
8. Liczba opracowanych nowych projektów wzorniczych 
9. Liczba opracowanych nowych usług 
10. Liczba opracowanych znacząco ulepszonych usług 
11. Liczba opracowanych nowych technologii produkcji 
12. Liczba opracowanych znacząco ulepszonych technologii produkcji 

 
Wskaźniki rezultatu: 
1. Liczba wprowadzonych innowacji produktowych 
2. Liczba wprowadzonych innowacji procesowych 
3. Liczba wprowadzonych innowacji nie technologicznych 
4. Liczba wprowadzonych innowacji 
 

Projekty uzupełniające – 2.3.2 PO IR – Bony na innowacje dla MSP – wskaźniki 



Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

144 

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie: 
1. Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 

 
Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie: 
1. Aktualne zaświadczenie z US i ZUS o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa 
2. Deklaracja Wnioskodawcy o niekaralności  
3. Oświadczenie Wnioskodawcy o numerze rachunku bankowego do obsługi płatności  
4. Harmonogram płatności 
5. Harmonogram rzeczowo-finansowy 
6. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP  
7. Oryginał wypełnionego formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc 

de minimis 
8. Oświadczenie o wysokości pomocy de minimis, de minimis w rolnictwie i rybołówstwie 

uzyskanej przez wnioskodawcę w ciągu bieżącego roku i 2 poprzednich lat podatkowych 
9. Oświadczenie o aktualności danych i oświadczeń zawartych we wniosku  
10. Wykaz osób upoważnionych do obsługi SL2014 
11. Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności VAT  
 

Projekty uzupełniające – 2.3.2 PO IR – Bony na innowacje dla MSP – dokumenty 
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Projekty uzupełniające – 2.3.4 PO IR – Ochrona własności przemysłowej – możliwości 

Dofinansowaniu podlegają projekty dotyczące: 
 
• uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: 

patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz 
praw z rejestracji na wzory przemysłowe) z możliwością 
wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji 
przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej, 
 

• realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy 
wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w 
roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a 
postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa 
ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji 
wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia 
patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo 
prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. 
 

(IP: PARP) 
 
 

Maksymalna wartość kosztów 
kwalifikowalnych – 1 mln PLN 
Minimalna wartość projektu: 10k PLN; 
Maksymalny poziom dofinansowania – 
50% 



Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

 

• Wsparcie będzie udzielane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem i 
realizacją ochrony praw własności przemysłowej. 

 

• Wsparcie służy pokryciu kosztów zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego (z wyłączeniem 
zgłoszenia dotyczącego ochrony na terytorium Polski) oraz kosztów związanych z ochroną własności przemysłowej, a także 
prowadzeniem analiz czystości patentowej (freedom-to-operate), które są niezbędnym elementem skutecznej 
komercjalizacji technologii. Wsparcie obejmuje również działania zmierzające do wzmocnienia pozycji polskich 
przedsiębiorstw w sporach dotyczących obrony praw własności przemysłowej prowadzonych przed właściwymi organami 
administracyjnymi. 

 

Wyszczególniono 2 typy projektów: 

1. działania związane z uzyskaniem ochrony własności przemysłowej i komercjalizacją przedmiotów zgłoszenia, tj.: patentów, 
praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe; 

2. działania związane z realizacją ochrony własności przemysłowej w związku z wszczęciem i prowadzeniem postępowania w 
zakresie: 

a) unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji; 

b) stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji. 

 

Ogłoszenie konkursu: 11 kwietnia 2017 r. 

Termin naboru: od 16 maja 2017 r. do grudzień 2017  
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Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie uzyskania ochrony własności przemysłowej zalicza się koszty: 
a) uzyskania i walidacji patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów 

przemysłowych tj.:  
• opłaty urzędowe związane z uzyskaniem patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji 
• pokrycie kosztów usług zawodowego pełnomocnika obejmujące przygotowanie dokumentacji 

zgłoszeniowej wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz reprezentację przed 
organem ochrony własności przemysłowej;  

• pokrycie kosztów tłumaczenia dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego 
lub wzoru przemysłowego, 

b) usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji związanych  z  przygotowaniem do procesu 
komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia (max. 30% kosztów kwalifikowalnych), tj.:  
• pokrycie kosztów zakupu analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych 

dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania, w tym w zakresie wyceny wartości własności 
intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji oraz zarządzania w 
przedsiębiorstwie prawami własności przemysłowej,; 

• pokrycie zakupu usług doradczych w zakresie poszukiwania,  określenia, wyselekcjonowania i 
sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów biznesowych zainteresowanych 
wdrożeniem przedmiotu zgłoszenia, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych, 

c) pokrycie kosztów uzyskania wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego o zdolności patentowej wynalazku 
lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego (max. 10% kosztów kwalifikowalnych).  

Projekty uzupełniające – 2.3.4 PO IR – Ochrona własności przemysłowej – koszty kwalifikowalne 
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Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie realizacji ochrony własności 
przemysłowej zalicza się koszty: 

a) pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem postępowania w danej 
instancji przez zawodowego pełnomocnika, który zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w danym kraju jest uprawniony do występowania przed 
właściwym organem ochrony;  

b) opłaty urzędowe za wniesienie pism w postępowaniu; 
c) pokrycie kosztów tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego, 

dokumentacji niezbędnej do prowadzenia postępowania w danej 
instancji. 

Projekty uzupełniające – 2.3.4 PO IR – Ochrona własności przemysłowej – koszty kwalifikowalne 
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Kryteria formalne: 

1. Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o 

dofinansowanie. 

2. Wnioskodawca jest zarejestrowany i prowadzi działalność 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach poddziałania. 

4. Realizacja projektu mieści się w ramach czasowych PO IR. 

5. Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności 

wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia. 

6. Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o 

dofinansowanie. 

7. Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami 

finansowania projektów obowiązującymi dla poddziałania. 

8. Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi 

wymienionymi w art. 7 i 8  rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (równość szans, 

zrównoważony rozwój) 

Kryteria merytoryczne: 

1. Projekt jest zgodny z zakresem i celem 
działania, a cel projektu jest uzasadniony i 
racjonalny (0/1) 

2. Projekt wpisuje się w  Krajową  
Inteligentną  Specjalizację  (0/1) 

3. Wydatki kwalifikowalne są uzasadnione i 
racjonalne (0/1) 

4. Wskaźniki projektu są obiektywnie 
weryfikowalne, odzwierciedlają założone 
cele projektu, adekwatne do projektu 
(0/1) 

5. Wnioskodawca posiada udokumentowane 
prawo do uzyskania ochrony własności 
przemysłowej (0/1) 

Projekty uzupełniające – 2.3.4 PO IR – Ochrona własności przemysłowej – kryteria 
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Wskaźniki produktu: 
1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 
2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 
3. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne 

dla przedsiębiorstw 
4. Liczba podmiotów realizujących projekty w zakresie 

ochrony własności przemysłowej 
 

Wskaźniki rezultatu: 
1. Liczba dokonanych zgłoszeń patentowych 
2. Liczba zgłoszeń wzorów użytkowych 
3. Liczba zgłoszeń wzorów przemysłowych 

Projekty uzupełniające – 2.3.4 PO IR – Ochrona własności przemysłowej – wskaźniki 



Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

151 

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie: 
1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc 

inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis 
lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 

2. Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych 
3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc 

de minimis 
4. Poświadczona/e za zgodność z oryginałem kopia/e dokumentu/ów 

potwierdzającego/ych posiadanie wyłącznych praw do przedmiotu 
objętego zgłoszeniem/zgłoszeniami w zakresie uzyskiwania ochrony 
własności przemysłowej 
 

Projekty uzupełniające – 2.3.4 PO IR – Ochrona własności przemysłowej – dokumenty 
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Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o 
dofinansowanie: 
1. Aktualne zaświadczenie z US i ZUS o niezaleganiu 

z należnościami wobec Skarbu Państwa 
2. Deklaracja Wnioskodawcy o niekaralności  
3. Zaświadczenie z banku o prowadzeniu rachunku 

przeznaczonego do rozliczeń projektu  
4. Harmonogram płatności  
5. Harmonogram rzeczowo-finansowy 
6. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT  
7. Oświadczenie o aktualności danych i oświadczeń 

zawartych we wniosku o dofinansowanie 
8. Formularz informacji przedstawianych przy 

ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w 
rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis 
lub pomoc de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie 

9. Formularz informacji przedstawianych przy 
ubieganiu się o pomoc de minimis 

10. Oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, de 
minimis w rolnictwie i rybołówstwie uzyskanej 
przez wnioskodawcę w ciągu bieżącego roku i 2 
poprzednich lat podatkowych 

11. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de 
minimis przeznaczonej na te same koszty 
kwalifikowalne 

12. Wykaz osób upoważnionych do obsługi SL 
13. Kopia zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP  
14. Kopia zgłoszenia międzynarodowego będącego 

przedmiotem projektu  
15. Poświadczona/e za zgodność z oryginałem 

kopia/e dokumentu/ów potwierdzającego/ych 
posiadanie wyłącznych praw do przedmiotu 
objętego zgłoszeniem/zgłoszeniami w zakresie 
uzyskiwania ochrony własności przemysłowej 
 

Projekty uzupełniające – 2.3.4 PO IR – Ochrona własności przemysłowej – dokumenty 
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Projekty uzupełniające – 3.1.5 PO IR – Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - możliwości  

Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące 
zakupu usług doradczych w zakresie przygotowania 
dokumentacji niezbędnej do pozyskania zewnętrznych 
źródeł finansowania o charakterze udziałowym lub 
dłużnym. Dofinansowanie stanowi pomoc na usługi 
doradcze na rzecz MŚP. 
 
Procedura przygotowania wniosku: 

a) organizacja postępowania ofertowego 
b) podpisanie umowy warunkowej z wykonawcą 
c) przygotowanie i złożenie wniosku o 

dofinansowanie 
 

(IP: PARP) 
 

Warunki udzielanego wsparcia, gdy projekt 
dotyczy: 
• emisji nowej serii akcji Spółki i 

wprowadzenia ich do obrotu na rynku 
NewConnect – maksymalne dofinansowanie 
- 100 tys. PLN 

• emisji nowej serii akcji Spółki i 
wprowadzenia ich do obrotu na rynku 
regulowanym GPW lub innym zagranicznym 
rynku regulowanym – maksymalne 
dofinansowanie – 800 tys. PLN 

• emisji i wprowadzenia obligacji na rynku 
Catalyst – maksymalne dofinansowanie 
60/80 tys. PLN 
 

Maksymalna intensywność dofinansowania 
wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych. 
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Kryteria formalne: 
1. Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie.  
2. Wnioskodawca jest zarejestrowany i prowadzi działalność na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej.  
3. Kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach poddziałania. 
4. Realizacja projektu mieści się w ramach czasowych PO IR.  
5. Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości 

uzyskania wsparcia.  
6. Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. 
7. Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów 

obowiązującymi dla poddziałania.  
8. Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (równość szans, 
zrównoważony rozwój).  

Projekty uzupełniające – 3.1.5 PO IR – Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - kryteria  
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Kryteria merytoryczne: 
1. Projekt jest zgodny z zakresem działania, a cel projektu jest uzasadniony i racjonalny 

(0/1) 
2. Wydatki kwalifikowalne są uzasadnione i racjonalne (0/1)  
3. Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele 

projektu, adekwatne do projektu (0/1)  
4. Wybrany przez wnioskodawcę podmiot doradczy świadczy usługi w zakresie 

pozyskiwania zewnętrznego finansowania (0/1) 
5. Podmiot świadczący usługę doradczą ratingu dla Wnioskodawcy figuruje na liście 

zarejestrowanych i certyfikowanych agencji ratingowych (0/1)  
6. Wnioskodawca posiada zdolność do sfinansowania projektu (0/1) 

Projekty uzupełniające – 3.1.5 PO IR – Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - kryteria  
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Wskaźniki produktu: 
1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie  
2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 
3. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne 

dla przedsiębiorstw  
4. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie doradztwa 

specjalistycznego 
 

Wskaźniki rezultatu: 
1. Liczba MŚP, które uzyskały dostęp do rynku kapitałowego  

 
 

Projekty uzupełniające – 3.1.5 PO IR – Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - wskaźniki  
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Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie: 
1. Sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy  

 
Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie: 
1. Aktualne zaświadczenie z US i ZUS o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa  
2. Deklaracja Wnioskodawcy o niekaralności  
3. Oświadczenie o prowadzeniu rachunku bankowego przeznaczonego do rozliczeń projektu  
4. Harmonogram płatności 
5. Harmonogram rzeczowo-finansowy 
6. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP  
7. Oświadczenie o aktualności danych i oświadczeń zawartych we wniosku 
8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc  

w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie  

9. Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych  
10. Dokument(-y) potwierdzające zewnętrzne finansowanie projektu 
11. Wykaz osób upoważnionych do obsługi SL 
12. Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności VAT  

 

Projekty uzupełniające – 3.1.5 PO IR – Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - dokumenty  
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Projekty uzupełniające – 3.3.3 PO IR – Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – możliwości 

Celem instrumentu Go to Brand jest udzielenie wsparcia 
przedsiębiorcom uczestniczącym w branżowych 
programach promocji oraz programach promocji o 
charakterze ogólnym. Poddziałanie ukierunkowane jest na 
promowanie polskich marek produktowych poprzez Markę 
Polskiej Gospodarki. Przedmiot projektu musi dotyczyć 
rodzajów działalności (PKD) określonych w wybranym we 
wniosku o dofinansowanie branżowym programie 
promocji, o ile dla danego programu określono wykaz 
rodzajów działalności gospodarczej, do których skierowany 
jest dany branżowy program promocji. (IP: PARP) 
 
Warunki finansowe: 
• maksymalna wartość projektu – 1 mln PLN  
• poziom dofinansowania dla pomocy publicznej – do 

50% 
• poziom dofinansowania dla pomocy de minimis: 

• mikroprzedsiębiorstwa do 85%  
• małe przedsiębiorstwa do 80% 
• średnie przedsiębiorstwa do 75%  

Wśród programów promocji wyróżnia się: 
1. Biotechnologia i Farmaceutyka 
2. Budowa i wykańczanie budowli 
3. Części samochodowe i lotnicze 
4. IT/ICT 
5. Jachty i łodzie 
6. Kosmetyki 
7. Maszyny i urządzenia 
8. Meble 
9. Moda Polska 
10. Polskie specjalności żywnościowe 
11. Sektor usług prozdrotownych 
12. Sprzęt medyczny 
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Projekty uzupełniające – 3.3.3 PO IR – Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – koszty 

Katalog kosztów kwalifikowalnych: 
a) wydatek wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego  

(do 50% - pomoc publiczna) 
b) pozostałe wydatki objęte są pomocą de minimis (do 85%) i obejmują koszty: 

•  delegacji i zakwaterowania pracowników przedsiębiorcy 
uczestniczącego w targach i misjach gospodarczych; 

• transportu i ubezpieczenia w związku z udziałem w targach;  
• opłaty rejestracyjnej, w tym rezerwacji miejsca wystawowego na 

targach;  
• wpisu do katalogu targowego;  
• udziału w seminariach, kongresach i konferencjach;  
• informacyjno-promocyjne projektu. 
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Projekty uzupełniające – 3.3.3 PO IR – Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – kryteria 

Kryteria formalne: 
1. Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie. 
2. Wnioskodawca jest zarejestrowany i prowadzi działalność na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 
3. Kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach poddziałania. 
4. Realizacja projektu mieści się w ramach czasowych PO IR. 
5. Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości 

uzyskania wsparcia. 
6. Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. 
7. Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów 

obowiązującymi dla poddziałania. 
8. Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8  

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013. 
9. Zgodność okresu realizacji projektu z ramami czasowymi programu promocji 
10. Przedmiot projektu dotyczy rodzajów działalności określonych w wybranym 

programie promocji  
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Projekty uzupełniające – 3.3.3 PO IR – Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – kryteria 

Kryteria merytoryczne : 
1. Projekt jest zgodny z zakresem i celem działania, a cel projektu jest uzasadniony i 

racjonalny (0/1) 
2. Wydatki kwalifikowalne są uzasadnione i racjonalne (0/1) 
3. Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele 

projektu, adekwatne do projektu (0/1) 
4. Produkt będący przedmiotem eksportu jest konkurencyjny względem produktów z tej 

samej branży występujących na rynku międzynarodowym (0/1) 
5. Wnioskodawca prowadził samodzielną działalność badawczo-rozwojową w okresie 3 

lat  poprzedzających rok złożenia wniosku o dofinansowanie lub wdrażał wyniki 
przeprowadzonych samodzielnie, zleconych lub zakupionych prac badawczo-
rozwojowych zakończonych nie wcześniej niż 3 lata przed złożeniem wniosku o 
dofinansowanie (0/1) 

6. Wnioskodawca na dzień składania wniosku o dofinansowanie prowadzi działalność 
eksportową (0-3) 

7. Produkty będące przedmiotem eksportu cechuje wysoki stopień nasycenia wiedzą 
zgodnie z klasyfikacją technologii według EUROSTAT na podstawie rodzajów 
działalności wytwórczej i usługowej (0-2) 
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Projekty uzupełniające – 3.3.3 PO IR – Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – wskaźniki 

Wskaźniki produktu: 
1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie  
2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje  
3. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie 

publiczne dla przedsiębiorstw  
4. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie 

internacjonalizacji działalności 
5. Liczba działań promocyjnych dotyczących udziału 

wnioskodawcy w charakterze wystawcy w targach  
6. Liczba działań promocyjnych dotyczących udziału 

wnioskodawcy w wyjazdowych misjach 
gospodarczych  

7. Liczba działań promocyjnych dotyczących organizacji 
przyjazdowych misji gospodarczych 

8. Liczba działań promocyjnych dotyczących udziału w 
seminariach, kongresach i konferencjach 

9. Liczba usług doradczych dotyczących 
umiędzynarodowienia przedsiębiorcy 

10. Liczba szkoleń w zakresie umiędzynarodowienia 
przedsiębiorcy 

11. Liczba rynków perspektywicznych, na terenie 
których będą prowadzone działania promocyjne 
przewidziane w projekcie 
 

Wskaźniki rezultatu: 
1. Liczba kontraktów handlowych zagranicznych 

podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w 
zakresie internacjonalizacji 

2. Przychody ze sprzedaży produktów na eksport  
3. Przychody ze sprzedaży na eksport produktów 

będących przedmiotem projektu 
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Projekty uzupełniające – 3.3.3 PO IR – Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – dokumenty 

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie: 
1. - 

 
Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie: 
1. Aktualne zaświadczenie z US i ZUS o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa 
2. Deklaracja Wnioskodawcy o niekaralności  
3. Zaświadczenie z banku o prowadzeniu rachunku przeznaczonego do rozliczeń projektu  
4. Harmonogram płatności  
5. Harmonogram rzeczowo-finansowy 
6. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP 
7. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT  
8. Oświadczenie o aktualności danych i oświadczeń zawartych we wniosku o dofinansowanie 
9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie 

lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 
10. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 
11. Oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, de minimis w rolnictwie i rybołówstwie 

uzyskanej przez wnioskodawcę w ciągu bieżącego roku i 2 poprzednich lat podatkowych 
12.  Wykaz osób upoważnionych do obsługi SL 
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Projekty uzupełniające – 1.2 PO PW – Internacjonalizacja MSP – możliwości 

Wsparcie obejmować będzie kompleksowe, indywidualne, 
profilowane pod odbiorcę działania związane z 
opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego 
modelu biznesowego w MŚP związanego z 
internacjonalizacją ich działalności. W ramach działanie 
realizowane będą dwuetapowe działania: 
1. usługi doradcze w zakresie opracowania nowego 

modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją 
działalności MŚP 

2. w ramach tego etapu wsparcie ukierunkowane zostanie 
na zapewnienie MŚP dostępu do usług doradczych oraz 
zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych 
z przygotowaniem do wdrożenia opracowanego na I 
etapie modelu biznesowego 

• Maksymalna wartość 
dofinansowania:  

• etap I – 50 tys. PLN;  
• etap II – 500 tys. 

PLN 
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Projekty uzupełniające – 1.2 PO PW – Internacjonalizacja MSP – koszty kwalifikowalne 

Etap I finansować będzie doradztwo obejmujące: 
• analizę możliwości eksportowych firmy,  
• wskazanie rynków docelowych oraz ich uhierarchizowanie, a także identyfikację 

potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych,  
• koncepcję wejścia na rynek zagraniczny wraz z projekcją możliwości sprzedaży na 

wybranym rynku zagranicznym,  
• wybór najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w 

tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji handlowych),  
• rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do 

działalności eksportowej (organizacji działu eksportu, logistyki etc.),  
• propozycje możliwych źródeł zewnętrznego finansowania działalności eksportowej i 

instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe (kredyty eksportowe, 
fundusze poręczeniowe i gwarancyjne, fundusze dotacji, transakcje terminowe etc.). 
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Projekty uzupełniające – 1.2 PO PW – Internacjonalizacja MSP – koszty kwalifikowalne 

Etap II finansować będzie wdrożenie rekomendacji poprzez: 
• doradztwo w zakresie wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z 

partnerami zagranicznymi i doprowadzenie zainteresowanego podmiotu do etapu 
negocjacji handlowych,  

• doradztwo w zakresie przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego (w tym 
m.in. badanie marketingowe na rynku docelowym),  

• doradztwo biznesowe i prawne w zakresie budowy kanałów dystrybucji i kanałów 
obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na dany rynek 
zagraniczny,  

• doradztwo w zakresie projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, 
wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, 
projektowania logotypów i marek produktowych, a także stron internetowych (w tym 
aplikacji mobilnych) przeznaczonych do promocji i sprzedaży na rynkach zagranicznych,  

• zakup oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w 
związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności, do wysokości 20% 
wydatków kwalifikowalnych 
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Projekty uzupełniające – 1.2 PO PW – Internacjonalizacja MSP – kryteria 

Kryteria formalne: 
1. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej 
2. Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z możliwości uzyskania wsparcia w ramach działania 1.2 POPW 
3. Wnioskodawca jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą 
4. Projekt jest realizowany na terytorium makroregionu Polski Wschodniej 
5. Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia  
6. Realizacja projektu mieści się w ramach czasowych działania 1.2 POPW 
7. Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązującymi dla 

działania 1.2 POPW 
8. Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie 
9. Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 
10. Wnioskodawca przed dniem złożenia wniosku zamknął przynajmniej jeden rok obrotowy trwający 

przynajmniej 12 m-cy 
11. Wnioskodawca osiągnął przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 200 tys. PLN przynajmniej w jednym 

zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 ostatnich lat  
12. Wnioskodawca przeprowadził postępowanie ofertowe i dokonał wyboru wykonawcy zgodnie z 

wymogami określonymi w Regulaminie Konkursu oraz podpisał z nim umowę warunkową 
13. Wnioskodawca złożył jeden wniosek o dofinansowanie w konkursie. 
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Projekty uzupełniające – 1.2 PO PW – Internacjonalizacja MSP – kryteria 

Kryteria merytoryczne Etapu I: 
1. Wnioskodawca posiada w ofercie co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę), który może być 

przedmiotem sprzedaży zagranicznej (0/1) 
2. Wnioskodawca zapewnia finansowanie projektu (0/1) 
3. Wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione (0/1) 
4. Działalność Wnioskodawcy będąca przedmiotem projektu wpisuje się w zakres regionalnych 

inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej (0-3) 
5. Wybrany wykonawca posiada doświadczenie i potencjał niezbędny do należytego świadczenia usług 

internacjonalizacji działalności biznesowej, której dotyczy projekt (0-3) 
6. Poprawność wskaźników projektu (0/1) 
7. Przychody ze sprzedaży zagranicznej w ostatnim roku obrotowym Wnioskodawcy są mniejsze od 30% 

sumy przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług (0-4) 
8. Realizacja projektu przyczynia się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki (0/1) 

 
Kryteria merytoryczne Etapu II: 
1. Wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione oraz wynikają bezpośrednio z 

modelu biznesowego opracowanego w ramach etapu I działania 1.2 POPW (0/1) 
2. Prognoza finansowa wskazuje na opłacalność projektu (0/1) 
3. Wnioskodawca zapewnia finansowanie projektu (0/1)  
4. Poprawność wskaźników projektu (0/1) 
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Projekty uzupełniające – 1.2 PO PW – Internacjonalizacja MSP – wskaźniki 

Wskaźniki produktu (Etap I): 
1. Liczba opracowanych modeli biznesowych internacjonalizacji 
2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie  
3. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje  
4. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji 
5. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla 

przedsiębiorstw  
 

Wskaźniki rezultatu (Etap I): 
1. Liczba zweryfikowanych modeli biznesowych internacjonalizacji 
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Projekty uzupełniające – 1.2 PO PW – Internacjonalizacja MSP – dokumenty 

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie: 
1. Tabele finansowe - Sytuacja finansowa wnioskodawcy oraz jej prognoza  
2. Dokumenty potwierdzające zapewnienie zewnętrznego finansowania projektu  
3. Dokumenty potwierdzające wybór wykonawcy usług doradczych 
4. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT  

 
Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie: 
1. Aktualne zaświadczenie z US i ZUS o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa 
2. Deklaracja Wnioskodawcy o niekaralności  
3. Oświadczenie Wnioskodawcy o numerze rachunku bankowego do obsługi płatności  
4. Harmonogram płatności 
5. Harmonogram rzeczowo-finansowy 
6. Lista osób upoważnionych do obsługi SL2014 
7. Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności VAT  
8. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP  
9. Oświadczenie o aktualności danych i oświadczeń zawartych we wniosku 
10. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 
11. Oświadczenie o wysokości pomocy de minimis, de minimis w rolnictwie i rybołówstwie 

uzyskanej przez wnioskodawcę w ciągu bieżącego roku i 2 poprzednich lat podatkowych  
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Projekty uzupełniające – 1.4 PO PW – Wzór na konkurencję – możliwości 

Dwuetapowy instrument wsparcia z zakresu szeroko pojętego wzornictwa 
produktowego: 
• Etap I - w ramach etapu zostaną przeprowadzone audyty wzornicze w 

MŚP. Audytorzy dokonają diagnozy firmy i wspólnie z nią zdefiniują 
działania rekomendowane do wdrożenia. Audyt obejmować będą m.in.:  

• analizę wzorniczą beneficjenta oraz jego otoczenia w zakresie 
oferty produktowej, technologii, struktury organizacyjnej, 
procesów komunikacji, strategii marketingowej, charakterystyki 
klientów i konkurencji oraz trendów rynkowych,  

• analizę potrzeb beneficjenta w zakresie zarządzania wzornictwem,  
• analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału 

rynkowego beneficjenta 
• Etap II - wsparcie na wdrożenie w MŚP strategii wzorniczej opracowanej 

w ramach I etapu, tj. przeprowadzenie działań z wykorzystaniem 
procesów projektowania, których końcowym rezultatem będzie 
wprowadzenie na rynek innowacji. Wsparcie w ramach tego etapu 
obejmie: usługi doradcze niezbędne do realizacji projektu wzorniczego 
oraz zakup urządzeń i maszyn, a także wartości niematerialnych i 
prawnych. 

Warunki finansowania: 
Etap I:  
• do 85% dofinansowania  
• maksymalnie 100 tys. PLN 

dofinansowania 
Etap II:  
• do 70% dofinansowania 
• maksymalnie 3 mln PLN 

dofinansowania 
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Projekty uzupełniające – 1.4 PO PW – Wzór na konkurencję – kryteria 

Kryteria formalne: 
1. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej 
2. Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z możliwości uzyskania wsparcia w ramach działania 1.4 POPW 
3. Wnioskodawca jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą 
4. Projekt jest realizowany na terytorium makroregionu Polski Wschodniej. 
5. Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia 

Realizacja projektu mieści się w ramach czasowych działania 1.4 POPW 
6. Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów  
7. Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinasowanie. 
8. Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.  
9. Wnioskodawca przed dniem złożenia wniosku zamknął przynajmniej jeden rok obrotowy trwający 

przynajmniej 12 miesięcy 
10. Wnioskodawca zatrudnia co najmniej 5 pracowników 
11. Wnioskodawca osiągnął przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tyś PLN przynajmniej w jednym 

zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożył wniosek o udzielenie 
wsparcia 

12. Wnioskodawca przeprowadził postępowanie ofertowe i dokonał wyboru wykonawcy zgodnie z wymogami 
określonymi w Regulaminie Konkursu oraz podpisał z nim umowę warunkową 

13. Wnioskodawca złożył jeden wniosek o dofinansowanie w konkursie.  
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Projekty uzupełniające – 1.4 PO PW – Wzór na konkurencję – kryteria 

Kryteria merytoryczne Etap I: 
1. Wnioskodawca posiada odpowiednią wiedzę pozwalającą na realizację projektu, ma sprecyzowane oczekiwania rezultatów 

audytu oraz jest zdeterminowany do wdrażania działań z niego wynikających (0-3) 
2. Cel projektu oraz działania zaplanowane w projekcie wpisują się w obszar wzornictwa oraz w cele działania 1.4 POPW (0-3) 
3. Wnioskodawca zapewnia finansowanie projektu (0/1) 
4. Wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione (0/1) 
5. Przedmiot projektu wpisuje się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch 

województw z Polski Wschodniej (0/1) 
6. Wskazany wykonawca posiada potencjał niezbędny do należytego świadczenia usług oraz zapewnia ich realizację przez osoby 

posiadające niezbędne kwalifikacje (0-3) 
7. Poziom bezrobocia w powiecie Polski Wschodniej, w którym znajduje się lokalizacja projektu (0/1) 

 
Kryteria merytoryczne Etap II: 
1. Rezultatem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacji (0/1) 
2. Proces projektowy oraz wdrożenie zostały odpowiednio zaplanowane (0/1) 
3. Wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione oraz wynikają bezpośrednio z Etapu I Działania 1.4 

POPW (0/1) 
4. Prognoza finansowa wskazuje na opłacalność projektu (0/1) 
5. Wnioskodawca zapewnia finansowanie projektu (0/1) 
6. Projekt dotyczy inwestycji początkowej zgodnie z rozporządzeniem KE nr 651/2014 (0/1) 
7. Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne i odzwierciedlają założone cele projektu (0/1) 
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Projekty uzupełniające – 1.4 PO PW – Wzór na konkurencję – wskaźniki 

Wskaźniki produktu Etap I: 
1. Liczba przeprowadzonych audytów wzorniczych 
2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie  
3. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje  
 
Wskaźniki rezultatu Etap I: 
1. Liczba opracowanych strategii wzorniczych 
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Projekty uzupełniające – 1.4 PO PW – Wzór na konkurencję – wskaźniki 

Wskaźniki produktu Etap II: 
1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 
2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 
3. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw  
4. Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy 
5. Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku  
6. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie ekoinnowacji 
7. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie doradztwa specjalistycznego 
 
Wskaźniki rezultatu Etap II: 
1. Liczba wprowadzonych innowacji 
2. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach  
3. Liczba nowoutworzonych miejsc pracy – pozostałe formy 
4. Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów 
5. Przychody ze sprzedaży produktów na eksport 
6. Liczba nowych rynków, na które zostały wprowadzone produkty wnioskodawcy 
7. Liczba wprowadzonych produktów nowych dla rynku 
8. Liczba wprowadzonych produktów nowych dla firmy 
9. Liczba zgłoszeń wzorów użytkowych/przemysłowych/znaków towarowych 
10. Liczba wprowadzonych ekoinnowacji 
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Projekty uzupełniające – 1.4 PO PW – Wzór na konkurencję – dokumenty 

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie: 
1. Tabele finansowe - Sytuacja finansowa wnioskodawcy 
2. Dokumenty potwierdzające zapewnienie zewnętrznego finansowania projektu 
3. Dokumenty potwierdzające wybór wykonawcy audytu 

 
Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie: 
1. Aktualne zaświadczenie z US i ZUS o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa 
2. Deklaracja Wnioskodawcy o niekaralności  
3. Oświadczenie Wnioskodawcy o numerze rachunku bankowego do obsługi płatności  
4. Harmonogram płatności  
5. Harmonogram rzeczowo-finansowy 
6. Lista osób upoważnionych do obsługi SL2014  
7. Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności VAT  
8. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP  
9. Oświadczenie o aktualności danych i oświadczeń zawartych we wniosku  
10. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 
11. Oświadczenie o wysokości pomocy de minimis, de minimis w rolnictwie i rybołówstwie uzyskanej przez wnioskodawcę w ciągu 

bieżącego roku i 2 poprzednich lat podatkowych 
12. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis lub pomocy innej niż pomoc de minimis przeznaczonej na te same koszty 

kwalifikowalne 
13. Dokument(-y) potwierdzające zewnętrzne finansowanie projektu 
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Projekty uzupełniające - statystyki 

2.3.1/2015 2.3.2/2015 2.3.2/2016 2.3.4/2015 3.1.5/2015 

złożono 175 561 88 201 85 

przyznano 23 180 17 54 44 

wskaźnik  
powodzenia 

13% 32% 19% 27% 52% 

3.3.3/2016 1.2 PO PW/2015 1.4 PO PW/2015 

złożono 502 365 214 

przyznano 176 51 77 

wskaźnik  
powodzenia 

35% 14% 36% 
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Projekty uzupełniające –1.2.3  RPO WM - Bony na innowacje - możliwości 

Celem bonów na innowacje jest wzmacnianie współpracy mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z sektorem 
naukowo-badawczym oraz proinnowacyjnym otoczeniem biznesu, a także zapewnienie podmiotom z sektora 
MŚP dostępu do wysokiej jakości usług badawczo-rozwojowych oraz proinnowacyjnych, istotnych w procesie 
opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, usług bądź też zmian procesowych w przedsiębiorstwie. 
Pomoc udzielana w formule bonów prowadzić powinna do usprawnienia procesu transferu technologii i 
zwiększenia poziomu wdrażania do działalności rynkowej przedsiębiorstw innowacji o charakterze 
technologicznym lub nietechnologicznym. 
 
Wsparcie może zostać przeznaczone w szczególności na zakup usług badawczo-rozwojowych i/lub 
proinnowacyjnych. 
 
Usługi badawczo-rozwojowe 
Katalog usług badawczo-rozwojowych kwalifikowanych zarówno w ramach małego jak i dużego bonu na 
innowacje obejmuje: 
• typ 1: usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych 
• typ 2: usługi w zakresie wzornictwa, dotyczące wykonania projektu wzorniczego, obejmującego opracowanie 

cech technicznych, użytkowych lub estetycznych danego produktu, bądź też wykonania projektu 
inżynierskiego, obejmującego projekty szczegółowe: konstrukcyjny, technologiczny oraz projekty 
oprzyrządowania.  
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Projekty uzupełniające –1.2.3  RPO WM - Bony na innowacje - możliwości 

Usługi proinnowacyjne 
Katalog usług proinnowacyjnych kwalifikowanych w ramach: 
- małego bonu na innowacje, 
- dużego bonu na innowacje – wyłącznie jako część szerszego projektu obejmującego usługi w zakresie badań 
przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, bądź usługi w zakresie wzornictwa, 
obejmuje: 
• typ 3: usługi w zakresie opracowania studium wykonalności dla projektów badawczo-rozwojowych, 

zawierającego ocenę i analizę potencjału projektu, która ma wesprzeć proces decyzyjny poprzez obiektywne i 
racjonalne określenie jego mocnych i słabych stron oraz możliwości i zagrożeń z nim związanych, zasobów, 
jakie będą niezbędne do realizacji projektu, oraz ocenę szans jego powodzenia; 

• typ 4: usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, opartych na 
włączeniu użytkowników końcowych do procesu rozwoju nowego produktu lub usługi (usługi living lab), 
które uwzględniają co najmniej dwa cykle testów w celu optymalizacji wyników końcowych projektu;  

• typ 5: usługi w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub 
normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań; 

• typ 6: usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej, w związku z przygotowaniem zgłoszenia 
patentowego lub zgłoszeniem patentowym, które dotyczą: wykonania analiz i ekspertyz prawnych, 
ekonomicznych, marketingowych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania; analiz 
i ekspertyz w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań 
prawnych komercjalizacji. 
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Projekty uzupełniające –1.2.3  RPO WM - Bony na innowacje – koszty kwalifikowalne 

Katalog wydatków kwalifikowanych w ramach poddziałania obejmuje w szczególności:   
1. w zakresie typu projektu A. mały bon na innowacje i B. duży bon na innowacje:  
• wydatki na zakup usług w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych  
• wydatki na zakup usług w zakresie wzornictwa  
2. w zakresie typu projektu A. lub w zakresie typu projektu B. – wyłącznie jako część szerszego projektu 

obejmującego usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, bądź 
usługi w zakresie wzornictwa  

• wydatki na zakup usług w zakresie opracowania studium wykonalności dla projektów badawczo-rozwojowych  
• wydatki na zakup usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, 

opartych na włączeniu użytkowników końcowych do procesu rozwoju nowego produktu lub usługi (usługi 
living lab)  

• wydatki na zakup usługi w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi 
wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań  

• wydatki na zakup usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej, w związku z przygotowaniem zgłoszenia 
patentowego lub zgłoszeniem patentowym  
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Projekty uzupełniające –1.2.3  RPO WM - Bony na innowacje – kryteria 

Kryteria oceny formalno-merytorycznej 
1. Kwalifikowalność wnioskodawcy 
2. Kwalifikowalność projektu 
3. Specyficzne warunki wstępne 
4. Kompletność oraz poprawność wypełnienia wniosku i załączników 
5. Poprawność przyjętych wskaźników 
6. Pomoc publiczna  
7. Kwalifikowalność wydatków 
8. Poprawność montażu finansowego projektu 
9. Zgodność projektu z regionalną inteligentną specjalizacją 
10. Rezultaty projektu 
11. Wpływ na polityki horyzontalne 
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Projekty uzupełniające –1.2.3  RPO WM - Bony na innowacje – wskaźniki 

Wskaźniki produktu 
1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 
2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie 

publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje)  
3. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie doradztwa specjalistycznego  
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Projekty uzupełniające –1.2.3  RPO WM - Bony na innowacje – dokumenty 

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie: 
1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis /inną niż de minimis  
2. Dokumentacja z rozeznania rynku  
3. Inne załączniki (np. upoważnienie do składania wniosku o dofinansowanie) 
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Projekty uzupełniające – 3.3.2  RPO WM - Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP –  możliwości 

W ramach poddziałania wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia z zakresu opracowania oraz wdrażania nowych modeli 
biznesowych w MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia ich działalności, poprzez przygotowanie i wdrożenie 
strategii / planu działalności międzynarodowej lub - w przypadku posiadania ww. dokumentu, wdrożenia strategii / planu 
działalności międzynarodowej. 
 
Wdrożenie strategii / planu działalności międzynarodowej może polegać na realizacji m.in. następujących działań: 
• doradztwo dotyczące strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej, 
• doradztwo dotyczące określenia potencjalnych partnerów handlowych, wyszukiwania i doboru partnerów na 

wybranych rynkach zagranicznych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych (także ich 
przeprowadzenie), 

• doradztwo w zakresie opracowania koncepcji marki / wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku zagranicznym (w 
tym, np. doradztwo dotyczące projektowania materiałów promocyjnych i reklamowych, stron internetowych, aplikacji 
mobilnych),  przeznaczonych do promocji i sprzedaży na docelowych rynkach zagranicznych, 

• doradztwo w zakresie dostosowania produkcji (produktu i jego właściwości) bądź usługi do wymagań docelowego 
rynku zagranicznego (w tym, np. rozmiary produktu, jego opakowanie, minimalne standardy świadczenia usług), 

• doradztwo oraz uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktu lub usługi na 
docelowy rynek zagraniczny (certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.), 

• udział w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne, 
odbywających się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub zagranicą. 

 
Projekt nie może polegać wyłącznie na opracowaniu strategii / planu działalności międzynarodowej. 
Warunkiem otrzymania wsparcia jest przedstawienie strategii/planu działalności międzynarodowej na etapie 
wnioskowania o dofinansowanie. 
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Projekty uzupełniające –3.3.2  RPO WM - Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP – koszty kwalifikowalne 

Katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach poddziałania obejmuje w szczególności:  
1. specjalistyczne usługi doradcze związane z umiędzynaradawianiem działalności gospodarczej, świadczone przez 

doradców zewnętrznych w zakresie m.in.:  
• strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej,  
• określenia potencjalnych partnerów handlowych, wyszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach 

zagranicznych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych (także ich przeprowadzenie),  
• opracowania koncepcji marki / wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku zagranicznym (w tym, np. doradztwo 

dotyczące projektowania materiałów promocyjnych i reklamowych, stron internetowych, aplikacji mobilnych), 
przeznaczonych do promocji i sprzedaży na docelowych rynkach zagranicznych,  

• uzyskania niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktu/usługi na docelowy rynek 
zagranicznych (certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.)  

• dostosowania produkcji (produktu i jego właściwości) bądź usług do wymagań docelowego rynku zagranicznego (np. 
koncepcja marki, jego opakowania, rozmiary produktu, jego opracowanie, minimalne standardy świadczenia usług)  

• usługi w zakresie tłumaczeń związanych z projektem  
 

2. udział w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne – wynajem, budowa i obsługa 
stoiska wystawienniczego, w tym:  

• wynajem od organizatora targów lub jego oficjalnego przedstawiciela powierzchni wystawienniczej i jej zabudowa  
• usługi w zakresie obsługi technicznej powierzchni wystawienniczej (media, sprzątanie, itp.)  
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Projekty uzupełniające –3.3.2  RPO WM - Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP – koszty kwalifikowalne 

• obsługa stoiska przez tłumacza,  
• ubezpieczenie powierzchni wystawienniczej od odpowiedzialności cywilnej  
• usługi w zakresie transportu eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem, odprawą celną, kosztami spedycji  
• opłata rejestracyjna oraz inne opłaty związane z możliwością uczestniczenia w wydarzeniu,  
• koszty reklamy na imprezie targowo-wystawienniczej: wpis do katalogu targowego, reklama w mediach targowych  
• usługi w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi  
• podróże służbowe nie więcej niż 4 osób w związku z udziałem w imprezie targowo-wystawienniczej jako wystawca, na czas 

udziału w imprezie targowo -wystawienniczej oraz czas niezbędny na dotarcie oraz powrót - w tym: bilety lotnicze (kwalifikowalny 
koszt do wysokości ceny przelotu w klasie ekonomicznej), bilety kolejowe, (kwalifikowalny koszt do wysokości ceny przejazdu w II 
klasie), bilety autobusowe, zakwaterowanie, ubezpieczenie na czas podróży, uzyskanie niezbędnych wiz, diety według stawek 
określonych w przepisach o wysokości oraz warunkach ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w 
państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (z zastosowaniem zasad określonych w 
Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. Dz. U. 2013, poz. 167), w wersji aktualnej na 
moment ponoszenia wydatku. W sytuacji braku możliwości skorzystania ze środków komunikacji zbiorowej (np. w przypadku osób 
niepełnosprawnych), lub jeśli wymaga tego specyfika projektu dopuszcza się wykorzystanie samochodu osobowego jako środka 
umożliwiającego dojazd na miejsce realizacji projektu. Kwalifikowane będą wtedy wydatki poniesione na paliwo według stawek 
krajowych za 1km: - ryczałt na przejazdy, - zakup paliwa do samochodu służbowego wraz z kartą drogową oraz kalkulacją, opłaty 
za parkingi, autostrady lub możliwość korzystania ze środka transportu lub prawa przejazdu  

 
Do wydatków kwalifikowanych w ramach pomocy de minimis można zaliczyć wszystkie wydatki wskazane powyżej oraz:  
• uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktu/usługi na docelowy rynek zagraniczny 

(certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.),  
• koszty przygotowawcze – doradztwo w zakresie opracowania strategii/planu działalności międzynarodowej poniesione przed 

dniem złożenia wniosku, jednak nie wcześniej niż 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.   
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Projekty uzupełniające –3.3.2  RPO WM - Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP – kryteria 

Kryteria oceny formalnej 
1. Kwalifikowalność wnioskodawcy 
2. Kwalifikowalność projektu 
3. Specyficzne warunki wstępne 
4. Kompletność oraz poprawność wypełnienia wniosku i załączników 
5. Poprawność przyjętych wskaźników 
6. Pomoc publiczna 
7. Poprawność montażu finansowego projektu 
  
Kryteria ocena merytoryczna 
1. Kwalifikowalność wydatków 
2. Wykonalność finansowa projektu 
3. Zdolność do efektywnej realizacji działań z zakresu umiędzynaradawiania 
4. Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu 
5. Wpływ na polityki horyzontalne 
6. Jakość i wykonalność strategii/planu działalności międzynarodowej 
7. Kompleksowość projektu 
8. Zgodność z regionalną inteligentną specjalizacją 
9. Innowacyjność produktu / usługi będącej przedmiotem umiędzynarodowienia 
10. Charakter ekspansji międzynarodowej przedsiębiorstwa w wyniku realizacji projektu 
11. Zmiany organizacyjnoprocesowe w przedsiębiorstwie w ramach projektu 
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Projekty uzupełniające –3.3.2  RPO WM - Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP – wskaźniki 

Wskaźniki produktu 
1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 
2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 
3. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje)  
4. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji działalności  
5. Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe  
6. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie doradztwa specjalistycznego  
  
Wskaźniki rezultatu bezpośredniego 
1. Liczba kontaktów biznesowych  
2. Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w 

zakresie internacjonalizacji  
3. Przychody ze sprzedaży produktów na eksport  
  
Wskaźniki horyzontalne 
1. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z 

niepełnosprawnościami  
2. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy  
3. Liczba utrzymanych miejsc pracy 
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Projekty uzupełniające –3.3.2  RPO WM - Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP – dokumenty 

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie: 
1. Załączniki wymagane dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w formie pomocy publicznej / 

pomocy de minimis 
• Zaświadczenie/a o uzyskanej pomocy de minimis  
• Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  
• Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub 

rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  
2. Załączniki niezbędne do oceny finansowej projektu 
• Analiza finansowa  
3. Załączniki w zakresie oceny oddziaływania projektu na środowisko oraz obszary Natura 2000 
• Formularz do wniosku w zakresie oceny oddziaływania na środowisko  
• Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000  
• Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną  
• Dokumenty z przeprowadzonego postępowania OOŚ  
4. Upoważnienie do składania wniosku o dofinansowanie  
5. Inne załączniki wymagane dla konkursu (np. STRATEGIA/PLAN DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ) 
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Projekty uzupełniające – 4.2  RPO WM - Eko-Przedsiębiorstwa - możliwości 

Celem działania jest umożliwienie zmniejszenia zapotrzebowania na energię i ciepło, jak również ograniczenie 
zużycia wody oraz zwiększenie wykorzystania ciepła odpadowego. W wyniku realizacji działania nastąpi 
podniesienie efektywności energetycznej przedsiębiorstw poprzez zmiany w procesach technologiczno-
produkcyjnych, kompleksowe modernizacje energochłonnych obiektów, będących zapleczem działalności 
przedsiębiorstw (np. budynki produkcyjne, usługowe, produkcyjno-usługowe) oraz zwiększone wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii. 
 
Typy projektów: 
A. głęboka modernizacja energetyczna budynków 
B. inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych 
C. kompleksowy projekt obejmujący: (a) modernizację energetyczną budynków, (b) inwestycje w zakresie 

instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, 
D. rozwój budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego 
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Projekty uzupełniające – 4.2  RPO WM - Eko-Przedsiębiorstwa - możliwości 

A. głęboka modernizacja energetyczna budynków  
1. Obowiązkowym warunkiem poprzedzającym realizację inwestycji będzie przeprowadzenie audytów energetycznych, 
2. W ramach weryfikacji założonych celów i efektów projektu obowiązkowe będzie przeprowadzenie po zrealizowaniu projektu 

analizy potwierdzającej osiągnięcie tych założeń audytów energetycznych, 
3. Zakres projektu powinien wynikać bezpośrednio z przeprowadzonego audytu. 
4. W ramach modernizacji energetycznej wsparcie będzie skierowane na możliwie szeroki zakres prac, w tym: 
• ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne, 
• przebudowa systemów grzewczych15 (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji, 

instalacją systemów chłodzących, 
• zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania budynkiem,  
• budowa lub przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych źródeł ciepła, 
• instalacja mikrokogeneracji / mikrotrigeneracji na potrzeby własne, 
• wykorzystanie technologii OZE w budynkach, przy założeniu, iż do sieci dystrybucyjnej oddawana będzie wyłącznie 

niewykorzystana część energii elektrycznej. 
5. W odniesieniu do zakresu dotyczącego wymiany/likwidacji starego źródła ciepła (jako element projektu) wsparcie może zostać 

udzielone wyłącznie na nowe urządzenia grzewcze spalające biomasę lub wykorzystujące paliwa gazowe. 
6. Wymiana źródła ciepła będzie kosztem niekwalifikowalnym, jeżeli budynek jest podłączony do sieci ciepłowniczej / chłodniczej lub 

możliwe i racjonalne pod względem ekonomicznym/efektywności energetycznej jest jego podłączenie do ww. sieci. 
7. Warunkiem uzyskania wsparcia dla projektu będzie konieczność zastosowania indywidualnych liczników ciepła, ciepłej wody oraz 

chłodu. Montaż liczników nie jest obligatoryjny w przypadku, gdy nie jest to technicznie i ekonomicznie uzasadnione lub gdy 
budynek będący przedmiotem termomodernizacji został uprzednio wyposażony w ww. urządzenia. Istnieje także obowiązek 
instalacji termostatów i zaworów podpionowych. 

8. Preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%, natomiast projekty z zakresu modernizacji 
energetycznej zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do dofinansowania. 
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Projekty uzupełniające – 4.2  RPO WM - Eko-Przedsiębiorstwa - możliwości 

B. inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych 
 Interwencja obejmować będzie projekty zmierzające do wzrostu produkcji energii elektrycznej i/lub ciepła pochodzących z 

zasobów odnawialnych poprzez realizację inwestycji w zakresie budowy lub modernizacji jednostek wytwarzania energii 
elektrycznej i ciepła. 

C. kompleksowy projekt obejmujący: (a) modernizację energetyczną budynków, (b) inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania 
energii ze źródeł odnawialnych, 

• w ramach działania realizowane będą mogły być również projekty także w kogeneracji w układach spełniających kryterium 
wysokosprawnej kogeneracji. W przypadku tego rodzaju projektów wsparcie otrzyma budowa, uzasadnionych pod względem 
ekonomicznym, nowych instalacji o jak najmniejszej z możliwych emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń powietrza. 

• w ramach działania wsparcie będzie udzielane również w zakresie zastosowania energooszczędnych technologii produkcji 
(energia elektryczna, ciepło, chłód, woda, ciepło odpadowe), a także wprowadzania systemów zarządzania energią.  

• dofinansowane może być np. zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji, wymiana maszyn, modernizacja środków 
produkcji, przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie, zastosowanie technologii odzysku energii wraz z 
systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzenie systemów zarządzania energią. 
W przypadku tego rodzaju projektów będą one mogły być realizowane wyłączenie, jako element projektu dotyczącego 
modernizacji energetycznej lub zastosowania odnawialnych źródeł energii. Inwestycje w OZE muszą uwzględniać wymogi 
wynikające z planowania przestrzennego.  

D. rozwój budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego 
• Tego rodzaju wsparcie to będzie ukierunkowane wyłącznie na projekty o charakterze demonstracyjnym, pilotażowym. Projekty 

takie będą miały na celu szerzenie wiedzy na temat korzyści ekonomicznych wynikających z zastosowania tego rodzaju rozwiązań 
w budownictwie, przy jednoczesnym promowaniu ich wykorzystania z punktu widzenia ochrony klimatu. 
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Projekty uzupełniające – 4.2  RPO WM - Eko-Przedsiębiorstwa – wskaźniki 

Wskaźniki oceny formalnej 
• Kwalifikowalność wnioskodawcy 
• Kwalifikowalność projektu 
• Specyficzne warunki wstępne 
• Kompletność oraz poprawność wypełnienia wniosku i załączników 
• Poprawność przyjętych wskaźników 
• Pomoc publiczna 
• Poprawność montażu finansowego projektu 
  
Wskaźniki oceny merytorycznej 
• Kwalifikowalność wydatków 
• Wykonalność i trwałość finansowa projektu 
• Wpływ na polityki horyzontalne 
• Stan przygotowania projektu do realizacji 
• Wzrost efektywności energetycznej oraz produkcji energii ze źródeł odnawialnych 
• Kompleksowość projektu 
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Analiza harmonogramów naboru projektów 
pod kątem obowiązujących terminów 

 

praca na dokumencie zewnętrznym 
oraz źródła informacji: 

 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

www.rpo.malopolska.pl  
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http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.rpo.wzp.pl/
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Analiza case study dla 

• projektów inwestycyjnych 

• projektów B+R 

 

praca na bazach danych 
www.mapadotacji.gov.pl   

oraz  
dyskusja z udziałem gości i uczestników szkolenia 

http://www.mapadotacji.gov.pl/
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Prezentacja działania generatorów wniosków  
na prawdziwych kontach: 

• PARP 

• NCBR 

• RPO 

 

praca na narzędziach online 
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Dobre praktyki 
 

1. jak przygotować wnioskodawcę do aplikowania 
2. jak przygotować i zaprezentować projekt o dofinansowanie 

3. jakich błędów przy przygotowaniu i realizacji projektów unikać 
 

dyskusja z uczestnikami 


