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             OFERTA DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 

 

Działanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów 

gospodarki regionu.  

 

Przewidywana data ogłoszenia konkursu – sierpień 2018 

Na co i kto może składać wnioski 

Typy projektów: 

Wsparcie wysoko innowacyjnych projektów (wdrażających innowacje procesowe, produktowe, 

nietechnologiczne) poprzez inwestycje w: 

a) środki trwałe; 

b) wartości niematerialne i prawne (inwestycje w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, 

licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej).  

Typy beneficjenta 

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu. 

Zgodnie z mapą pomoc regionalnej: 

45% kosztów kwalifikowanych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw; 

35% kosztów kwalifikowanych projektu dla średnich przedsiębiorstw. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 28 sierpnia 2015 r. w sprawie  

udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych 

programów operacyjnych na lata 2014-2020: 

65% kosztów kwalifikowanych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw; 

55% kosztów kwalifikowanych projektu dla średnich przedsiębiorstw. 
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Minimalna i maksymalna wartość projektu: 

Min. wartość dofinansowania projektu – 50 000 zł; 

Maks. wartość dofinansowania projektu – 5 000 000 zł. 

 

1.1.1 POIR  -„Szybka ścieżka” dla MŚP.  

 

Termin naboru: 

od 1 marca do 30 maja 2018r. 

od 16 sierpnia do 14 grudnia 2018r. 

 

Dofinansowanie przeznaczone jest na prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych mających na 

celu opracowanie innowacji produktowej lub procesowej co najmniej w skali kraju (projekty, w których nie 

przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania). 

 

O udzielnie wsparcia w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro, 

małego lub średniego przedsiębiorcy. 

 

Maksymalna poziom dofinansowania: 

na badania przemysłowe: 

mikro i małe przedsiębiorstwa – 80% kosztów kwalifikowalnych, 

średnie przedsiębiorstwa – 75% kosztów kwalifikowalnych. 

na prace rozwojowe: 

mikro i małe przedsiębiorstwa – 60% kosztów kwalifikowalnych, 

średnie przedsiębiorstwa – 50% kosztów kwalifikowalnych. 

na prace przedwrożeniowe w ramach: 

pomocy de minimis na wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych – 90% 

kosztów kwalifikowalnych, 

pomocy publicznej na usługi doradcze dla MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych. 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln zł, a wartość otrzymanego wsparcia 

nie może być wyższa od 20 mln euro. 
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Pozostałe warunki konkursu: 

 projekt musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację, 

 możliwość sfinansowania w ramach projektu tzw. prac przedwdrożeniowych takich jak: opracowanie 

dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikacja, czy badania rynku. 

Wysokość kosztów kwalifikowalnych na realizację prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 

20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu. 

 koszty podwykonawstwa nie mogą wynosić więcej niż 60% kosztów kwalifikowalnych, a w przypadku 

prac przedwdrożeniowych (pomoc de minims) limit wynosi 70% kosztów kwalifikowalnych tych prac. 

 stawka ryczałtu dla całego projektu (25%) na koszty pośrednie tj. taki sam procent kosztów 

pośrednich dla badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych 

finansowanych w ramach pomocy de minimis. 

 ocena wniosków w ramach Pre-panelu w miejscu realizacji projektu/siedzibie Wnioskodawcy przez 

minimum 2 Ekspertów dziedzinowych i 1 przedstawiciela Instytucji Pośredniczącej (NCBiR). 

 

4.2. PROW - Inwestycje w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich 

rozwój. 

 

Termin naboru: od 30 marca do 29 kwietnia 2018r. 

 

Beneficjenci:  

mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa 

 

Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój. 

Wsparcie skierowane do przedsiębiorców MŚP wykonujących działalność gospodarczą w zakresie 

przetwarzania i  wprowadzania do obrotu produktów rolnych tj. produktów wymienionych w Załączniku nr 

1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

 

Poziomy dofinansowania:  

50% kosztów kwalifikowalnych 
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Maksymalna kwota dofinansowania:  

10 mln zł.  

Minimalna wysokość pomocy:  

100 tys. zł. 

 

W ramach działania możliwa będzie refundacja kosztów: 

 budowy, modernizacji lub przebudowy budynków produkcyjnych lub magazynowych  

 i budowli stanowiących infrastrukturę zakładów przetwórstwa, 

 zakupu (wraz z instalacją) lub leasingu maszyn lub urządzeń do przetwarzania, magazynowania lub 

przygotowania produktów do sprzedaży, aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do 

sterowania procesem produkcji lub magazynowania, urządzeń służących poprawie ochrony 

środowiska, 

 zakupu oprogramowania służącego zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz sterowaniu procesem 

produkcji i magazynowania, wdrożenia procedury certyfikowanych systemów zarządzania jakością, 

opłaty za patenty i licencje, 

 ogólnych związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznej, w tym m.in. Biznes Planu, 

kosztorysów, projektów technologicznych, architektonicznych lub budowlanych itp. w wysokości 

nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych. 

  

Premiowane będą między innymi projekty: 

 realizowane przez grupy producentów rolnych, związki grup, organizacje producentów lub ich 

zrzeszenia, spółdzielnie, 

 wdrażające innowacyjność produktową lub procesową, 

 zakładające inwestycje związane z ochroną środowiska lub przeciwdziałaniem zmianom klimatu, 

 realizowane przez firmy uczestniczące w unijnych lub krajowych systemach jakości. 

 W przypadku projektów infrastrukturalnych wymagane będzie przedłożenie do oceny prawomocnej 

dokumentacji budowlanej oraz kosztorysów inwestorskich. Dla wszystkich projektów niezbędne 

będzie wykazanie możliwości sfinansowania projektu tj. promesy kredytowej, umowy pożyczki itp. 

 

3.2.2 PO IR – Kredyt na innowacje technologiczne  
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Termin naboru: od 15 lutego do 24 maja 2018 r. (konkurs podzielony na rundy) 

Beneficjenci:  

przedsiębiorstwa MŚP 

 

Wsparciem objęte będą projekty polegające na wdrożeniu innowacji technologicznych – własnych lub 

nabytych wyników prac B+R. 

 

Dofinansowanie udzielane będzie w formie premii technologicznej w wysokości do 6 mln zł, 

stanowiącej spłatę  części kredytu technologicznego udzielonego przez bank komercyjny na realizację 

inwestycji technologicznej. 

 

Premia technologiczna nie może być udzielona na zakup środka trwałego, w którym została wdrożona 

nowa technologia, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej. 

 

Poziom dofinansowania:  

 na część inwestycyjną zgodnie z mapą pomocy regionalnej – max. 70% kosztów 

kwalifikowanych, 

 wydatki  na studia,  ekspertyzy,  koncepcje i  projekty  techniczne – max 50% wartości tych 

wydatków. 

  

Koszty kwalifikowalne: 

 zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej (w tym zakup prawa użytkowania 

wieczystego), 

 zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych, 

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

środków trwałych, 

 zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub 

ich części, 
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 zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz 

nieopatentowanej wiedzy technicznej, 

 pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich 

części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej, 

 wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje 

i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji 

technologicznej. 

   

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 

Brak 

 

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: 

 6 mln zł. 

 

Dodatkowe warunki: 

1. Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć promesę kredytu technologicznego / 

warunkową umowę kredyty technologicznego; 

2. Planowany do wytwarzania / uruchomienia w wyniku realizacji projektu towar/proces/usługa 

jest nowy lub znacząco ulepszony w odniesieniu do dotychczas wytwarzanych w RP i jest 

wynikiem wdrożenia przedstawionej w projekcie technologii. 

  

1.5. POIIŚ – Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu 

 

Planowany termin rozpoczęcia naborów: maj 2018 

Typ projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 1.5. 

 przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia strat na 

przesyle i dystrybucji; 

 budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych, skutkująca 

likwidacją węzłów grupowych; 
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 budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi, w celu 

likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła, opalanych paliwem stałym; 

 podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej, mające na celu likwidację indywidualnych i 

zbiorowych źródeł niskiej emisji. 

 

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu: 

 przedsiębiorcy (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 

120, kod 121, kod 124), 

 jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne 

(forma prawna – kod 403, kod 429, kod 430, kod 431), 

 podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek 

samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami (forma prawna – kod 115), 

 spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140). 

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany 

zgodnie z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 85% 

 

Firm zainteresowane uzyskanie dotacji prosimy o nawiązanie kontaktu. 

 Nasza oferta obejmuję: 

• opracowania wniosków o dofinansowanie projektów wraz z dokumentacją towarzyszącą 

• wykonania ewentualnych poprawek na etapie oceny formalnej 

• uczestnictwo w negocjacjach na etapie podpisywania umów o dofinansowanie 

• aktualizacji dokumentacji do podpisania umowy o dofinansowanie 

• rozliczania realizowanych projektów 

• opracowywania dokumentów strategicznych 

Jeżeli macie Państwo w planach inwestycję w OZE,  również z chęcią pomożemy. 

 

Zapraszamy do kontaktu z Biurem Consultingowym GWARANCJA: 

Plac Wolności 18, 61-739 Poznań, Tel. 61 855 24 19, e-mail: gwarancja@gwarancja.com.pl  

Sprawę prowadzi pani Paula Chwiej Koordynator Działu Dotacji Unijnych  Tel. 508 542 527  
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