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Unijna definicja MSP - progi

Woj. mazowieckie
Jako pierwsze w Polsce opuściło kategorię regionów najsłabiej
rozwiniętych (w których PKB nie przekracza 75% średniej
unijnej) i zostało zaliczone do regionów lepiej rozwiniętych.
Fundusze na mazowiecki regionalny program operacyjny
stanowią około 60 proc. alokacji dla tego regionu.
Pozostałe 40 proc. środków z funduszy strukturalnych z puli
dla Mazowsza, tj. 1,7 mld euro dostępne będzie dla
beneficjentów z tego regionu w programach krajowych.
W programach realizowanych na poziomie krajowym
wyodrębnione zostały osobne budżety poszczególnych osi
priorytetowych finansowane z alokacji na Mazowsze i osobne
finansowane z alokacji na regiony słabiej rozwinięte.

Woj. mazowieckie – poziom
dofinansowania
Poziomy bazowe (firmy duże):
 35%: podregiony: ciechanowsko-płocki, ostrołęcko –
siedlecki, radomski i warszawsko – wschodni
 20%: podregion warszawsko – zachodni
 15%: od 1 lipca 2014 do 31 grudnia 2017 dla miasta
Warszawy
 10%: od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2020 dla miasta
Warszawy
Firmy średnie: +10 punktów procentowych do powyższych
Firmy mikro i małe: +20 punktów procentowych po ww.

Wielkopolski RPO 2014+ Poddziałanie 1.5.2
Wzmocnienie konkurencyjności
kluczowych obszarów gospodarki regionu
Na co?
Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw wdrażających innowacje
technologiczne, procesowe, produktowe):
• zakup środków trwałych (maszyny, urządzenia, oprzyrządowanie,
sprzęt informatyczny, itp.)
• zakup wartości niematerialnych i prawnych (nabycie praw
patentowych, licencji - w tym oprogramowania, know how lub
nieopatentowanej wiedzy technicznej).
Dla kogo?
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Warunki dopuszczające:
- projekt wykazuje opłacalność finansową
- projekt zakłada zastosowanie nowych rozwiązań, stosowanych na
świecie nie dłużej niż 3 lata
- przedsiębiorstwo powinno wykazywać dochód w okresie ostatnich 3 lat
Poziom dofinansowania:
- 45% kosztów kwalifikowalnych – mikro i małe przedsiębiorstwa
- 35% kosztów kwalifikowalnych – średnie przedsiębiorstwa
Maksymalny poziom dofinansowania (w PLN): nie określono

Najważniejsze kryteria oceny jakościowej - punktowane:
• Projekt
zakłada
zastosowanie
nowych
rozwiązań
innowacyjnych
(technologicznych, produktowych lub organizacyjnych), stosowanych na
świecie nie dłużej niż 1 rok
• Wnioskodawca dysponuje badaniami rynku, uzasadniającymi potrzebę
realizacji projektu
• Wnioskodawca posiada potencjał gwarantujący efektywną realizację projektu
• Projekt wpisuje się w inteligentne specjalizacje regionalne
• W wyniku projektu zostanie wdrożony nowy produkt/usługa
• W wyniku projektu zostanie udoskonalony obecny produkt/usługa
• Projekt zawiera rozwiązania pozytywne dla środowiska, działania
ekoinwestycyjne (np. recykling odpadów, oczyszczanie ścieków)
• Projekt zakłada zastosowanie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych
• Wnioskodawca posiada patent, prawo ochronne na wzór użytkowy lub prawo
z rejestracji wzoru przemysłowego
• Wnioskodawca posiada ISO
• Projekt zakłada wykorzystanie wyników prac B+R własnych lub zakupionych
• Projekt stanowi kontynuację innego projektu, finansowanego z WRPO 20072013 działanie 1.2
• Projekt zlokalizowany na terenie OSI „Wiejskie obszary funkcjonalne
wymagające wsparcia procesów rozwojowych”

WRPO 2014+ Poddziałanie 1.4.1
Kompleksowe wsparcie rozwoju przedsiębiorstw
na rynkach zagranicznych
Na co?
Dofinansowanie rozwoju eksportu firm – udział w zagranicznych
targach, misjach, kojarzenie partnerów, uzyskanie dokumentów i
certyfikatów, itp.
Dla kogo?
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa; powiązania kooperacyjne
(klastry)
Warunki dopuszczające:
- Wnioskodawca posiada aktualny Plan rozwoju eksportu
Poziom dofinansowania:
- do 85% kosztów kwalifikowalnych (część doradcza)
- 35% kosztów kwalifikowalnych (średnie firmy) lub 45% kosztów
kwalifikowalnych (mikro i małe firmy) – część inwestycyjna

RPO Woj. Mazowieckiego
Działanie 3.3 Inowacje w MSP
Na co?
Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw wdrażających innowacje
technologiczne, procesowe, produktowe):
• zakup środków trwałych (maszyny, urządzenia, oprzyrządowanie,
sprzęt informatyczny, itp.)
• zakup wartości niematerialnych i prawnych (nabycie praw
patentowych, licencji - w tym oprogramowania, know how lub
nieopatentowanej wiedzy technicznej).
Dla kogo?
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
Nabór w 2015 nie jest planowany; brak szczegółowych kryteriów oceny

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Poddziałanie 2.3.2
Bony na innowacje dla MŚP
Dotacje na finansowanie usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
realizowanych przez jednostkę naukową, przyczyniających się do rozwoju ich
produktów (wyrobów i usług).
Ogłoszenie konkursu – VII 2015
Wysokość dotacji (w zł)
Minimalna kwota wydatków kwalifikowalnych 60.000,00 PLN, a maksymalna –
400.000,00 PLN
Kwota dotacji:
- do 80% - do 320 000,00 PLN w przypadku mikro i małego przedsiębiorcy
- do 70% - do 280 000,00 PLN w przypadku średniego przedsiębiorcy.
Wsparcie w ramach Bonu na innowacje MŚP stanowi pomoc de minimis.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Poddziałanie 3.2.2
Kredyt na innowacje technologiczne
Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne
Wsparcie projektów polegających na wdrażaniu innowacji o charakterze
technologicznym.
Wsparcie inwestycji w:
• Budowę, rozbudowę,
• Zakup środków trwałych, nowych i używanych,
• Zakup wartości niematerialnych i prawnych.
Dla kogo?
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
Maksymalna kwota premii technologicznej: 6 mln zł

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)
Przetwórstwo i marketing produktów rolnych
Celem programu jest wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach
zajmujących się przetwórstwem lub wprowadzaniem do obrotu produktów
rolnych.
Dla kogo?
Podmiot, który ma zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub
wprowadzania do obrotu produktów rolnych i działa jako mikro, małe lub
średnie przedsiębiorstwo. lub
Rolnik lub domownik podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników w
pełnym zakresie
- dotyczy rolników rozpoczynających działalność
gospodarczą w zakresie przetwórstwa produktów rolnych
Wysokość dofinansowania:
50% kosztów kwalifikowalnych i jednocześnie nie więcej niż:
- 3 mln zł dla jednego beneficjenta w okresie Programu, nie mniej niż
100 tys. zł na operację; w przypadku związków grup producentów rolnych
dla jednego beneficjenta w okresie Programu max 15 mln zł i nie mniej niż
100 tys. zł na operację
- 300 tys. zł dla rolników rozpoczynających działalność w zakresie
przetwórstwa produktów rolnych i nie mniej niż 10 tys. zł.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)
Koszty kwalifikowalne:
- budowa, przebudowa lub modernizacja budynków produkcyjnych
lub magazynowych i budowli stanowiących infrastrukturę zakładów
przetwórstwa,
- Zakup (wraz z instalacją) lub leasing zakończony przeniesieniem
prawa własności: maszyn lub urządzeń do przetwarzania,
magazynowania lub przygotowania produktów do sprzedaży;
aparatury pomiarowej, kontrolnej lub sprzętu do sterowania
procesem produkcji lub magazynowania; urządzeń służących
poprawie ochrony środowiska;
- Zakup oprogramowania służącego zarządzaniu przedsiębiorstwem
oraz sterowaniu procesem produkcji i magazynowania
- Wdrożenie procedury certyfikowanych systemów zarządzania
jakością
- Opłaty za patenty i licencje
- Koszty ogólne, np. przygotowanie dokumentacji technicznej,
biznes planu, nadzoru urbanistycznego, architektonicznego,
budowlanego lub konserwatorskiego.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)
Kryteria dostępowe:
- Odpowiedni potencjał finansowy i organizacyjny
- Po zakończeniu projektu przedsiębiorca będzie się zaopatrywał w
co najmniej 50% na podstawie długoterminowych umów z:
rolnikami, grupami producentów, podmiotami wstępnie
przetwarzającymi produkty rolne
Wspierane będą inwestycje m.in. w następujących rodzajach
zakładów przetwórczych:
- mleko, mięso, owoce, warzywa (z wyłączeniem napojów
winopochodnych i winopodobnych), zbóż, ziemniaków, jaj, miodu,
lnu, konopi, roślin oleistych, przetwarzania produktów rolnych na
cele energetyczne, usługowego zamrażania
Szczegółowy wykaz kwalifikowalnych rodzajów PKD zostanie
opublikowany w Rozporządzeniu.
Operacje nie mogą dotyczyć sprzedaży detalicznej.

Ścieżka pozyskania dotacji
• Spotkanie z doradcą – omówienie problemów i planowanych
przedsięwzięć rozwojowych przedsiębiorstwa, określenie potrzeb
związanych z finansowaniem zewnętrznym
• Dobór właściwego programu dotacji
• Ocena szans przedsięwzięcia na uzyskanie dofinansowania (w
oparciu o kryteria oceny projektów)
• Decyzja o składaniu wniosku
• Opracowanie koncepcji projektu, gromadzenie danych,
opracowanie wniosku i biznes planu
• Złożenie wniosku, uzupełnienia i wyjaśnienia na etapie oceny
• Wybór projektu do dofinansowania (lista rankingowa)
• Przygotowanie dokumentów do umowy dotacji, podpisanie umowy
• Rozpoczęcie projektu – wybór dostawców
• Realizacja projektu – ponoszenie wydatków, osiąganie
wskaźników;
• Rozliczenia i sprawozdawczość
• Kontrola po zakończeniu projektu
• Monitorowanie trwałości przez 3/5 lat po zakończeniu projektu
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