WSPARCIE INWESTYCYJNE SEKTORA MŚP
Działanie 2.5
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJE PRZYGOTOWANE PRZEZ FIRMĘ DORADCZĄ:
MG PREMIUM Sp. z o.o.
al. 29 Listopada 75/6
31-425 Kraków
tel. 530 266 228, tel. 668 473 894
biuro@dotacje-unijne.org
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Konkurs w ramach Działania 2.5
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
W najbliższych miesiącach Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ogłosi
nabór wniosków, zakładający możliwość otrzymania 80-procentowego dofinansowania do
inwestycji w przedsiębiorstwach z sektora MŚP. W puli naboru konkursowego, który
odbędzie się w III kwartale 2017 r., znajduje się ponad 66 mln zł.
Dotacje będzie można pozyskać na rozbudowę zakładu, nowe lub używane maszyny
i urządzenia (zakup lub leasing finansowy) oraz oprogramowanie.
W

ubiegłorocznym

konkursie

w

ramach

Działania

2.5

Zarząd

Województwa

Świętokrzyskiego dofinansował łącznie 195 projektów.

A.

Podstawowe informacje o Działaniu 2.5
1. Konkurs w ramach Działania 2.5 dotyczy wsparcia inwestycyjnego sektora mikro,
małych i średnich przedsiębiorstw.
Status przedsiębiorstwa ustalamy z uwzględnieniem powiązań kapitałowych oraz
osobowych pomiędzy Wnioskodawcą, a ewentualnymi innymi firmami.
2. Najbliższy konkurs w Działaniu 2.5 przypada na III kwartał 2017 r. (najpóźniej
regulamin naboru zostanie ogłoszony 31 sierpnia 2017 r., a rozpoczęcie
przyjmowania wniosków o dofinansowanie projektów nastąpi 30 września 2017 r.
i potrwa 30 dni).
3. Projekty ubiegające się o dotację powinny zakładać wprowadzanie zmian
produktowych lub procesowych o charakterze innowacyjnym, uzupełniająco
zmian marketingowych i/lub organizacyjnych.
4. W ramach Działania 2.5 przewiduje się następujące rodzaje projektów:
a)

dofinansowanie

inwestycji

związanych

z

rozwojem

przedsiębiorstwa,

wprowadzeniem nowych produktów i/lub usług, a także unowocześnieniem
wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą;
b)

dokonywanie

zasadniczych

zmian

procesu

produkcyjnego

lub

zmian

w sposobie świadczenia usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych
nowych technologii lub w wyniku wdrożenia wyników prac B+R.
5. Jedna firma może ubiegać się o dofinansowanie jednego projektu.
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6. Na realizację inwestycji w ramach projektu mamy około 2 lata (regulamin
każdorazowo podaje termin do kiedy należy zakończyć projekty).
B.

Informacje o dofinansowaniu
1. Dofinansowanie wynosi maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych inwestycji
(tj. kosztów netto).
2. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia to 100 tys. zł.
3. Dotacja jest przyznawana w ramach tzw. pomocy de minimis. Pomoc de minimis
może być udzielana pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą de minimis,
otrzymaną w danym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat
podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty
200 000 euro dla jednego przedsiębiorcy, a w przypadku jednego przedsiębiorcy
prowadzącego

działalność

w

sektorze

transportu

drogowego

towarów

-

100 000 euro.
Limit wykorzystanej pomocy de minimis w ciągu 3 ostatnich lat można sprawdzić
tutaj wg nr NIP przedsiębiorstwa:
https://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary
W przypadku, jeśli w przeciągu ostatnich 3 lat podatkowych przedsiębiorstwo nie
korzystało z pomocy de minimis, w ramach Działania 2.5 może ubiegać się
maksymalnie o ok. 838 tys. euro (przy kursie 4,19 zł/euro), na projekt o łącznej
wartości kosztów kwalifikowanych ok. 1,04 mln zł.
4. Dotacja jest wypłacana przedsiębiorcy w formie zaliczkowej wg ustalonego
harmonogramu (do 85% kosztów kwalifikowanych) oraz płatności końcowej,
refundacyjnej (15% kosztów kwalifikowanych).
C.

Innowacyjność – jak ją rozumieć?
Inwestycja będąca przedmiotem projektu, powinna być powiązana z wdrożeniem na
rynek nowych lub ulepszonych produktów bądź usług, czyli z innowacją produktową
lub z wprowadzeniem w przedsiębiorstwie innowacji procesowej.
Wśród innowacji możemy rozróżnić:
a)

innowację produktową - oznaczającą wprowadzenie na rynek przez dane
przedsiębiorstwo

nowego

towaru

lub

usługi

lub

znaczące

ulepszenie

oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk
lub przeznaczenia;
b)

innowację

procesową

-

oznaczającą

wprowadzenie

do

praktyki

w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub
dostawy;
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c)

innowację

marketingową

-

oznaczającą

zastosowanie

nowej

metody

marketingowej obejmującej znaczące zmiany w wyglądzie produktu, jego
opakowaniu,

pozycjonowaniu,

promocji,

polityce

cenowej

lub

modelu

biznesowym, wynikającej z nowej strategii marketingowej przedsiębiorstwa;
d)

innowację organizacyjną - polegającą na zastosowaniu w przedsiębiorstwie
nowej metody organizacji jego działalności biznesowej, nowej organizacji
miejsc pracy lub nowej organizacji relacji zewnętrznych.

Dodatkowym

efektem

projektu

może

być

wprowadzenie

nowych

rozwiązań

organizacyjnych lub nowych rozwiązań marketingowych, prowadzących do poprawy
produktywności i efektywności przedsiębiorstwa.
W ramach Działania 2.5 wspierane będą projekty obejmujące wprowadzenie na
rynek

produktu/usługi

lub

procesu

innowacyjnego

co

najmniej

w

skali

ponadlokalnej. Należy przez to rozumieć, że innowacja wdrażana w wyniku
realizacji

projektu

może

być

stosowana

w

danym

powiecie

województwa

świętokrzyskiego nie dłużej niż 3 lata.
Innowacyjność wykazujemy na tle oferty konkurentów lub procesów stosowanych
przez konkurentów.
D.

Koszty kwalifikowane
Do wydatków kwalifikowanych w ramach konkursu 2.5, mogą zostać zaliczone niżej
wymienione koszty:
a)

Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe: maszyny, urządzenia i inne elementy
zaliczane do środków trwałych. Nabywane aktywa mogą być używane, jednak
w momencie zakupu nie mogą być starsze niż 3 lata;

b)

Wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie), pod warunkiem iż nie
dotyczą

zakupu

konkretne

oprogramowania

potrzeby

dedykowanego,

(zamówienie)

podmiotu,

opracowywanego
lecz

pod

oprogramowania

ogólnodostępnego w sprzedaży;
c)

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych dla wartości niematerialnych
i prawnych (oprogramowania) nie może przekraczać 100 000 zł dla projektu;

d)

Roboty budowlane mogą być finansowane do wysokości 30% kosztów
kwalifikowalnych.

W

powyższym

limicie

mieszczą

się

również

zakupy

materiałów budowlanych;
e)

Możliwy jest leasing środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
(oprogramowania), w formie leasingu finansowego.
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E.

Koszty niekwalifikowane
Do wydatków niekwalifikowanych w konkursie 2.5 zaliczamy:
a)

Wydatki na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego
towarów;

b)

Koszty płacy związane z miejscami pracy powstałymi bezpośrednio w wyniku
realizacji projektu inwestycyjnego;

c)

Leasing w formie operacyjnej;

d)

Zakup nieruchomości;

e)

Budynki/obiekty będące przedmiotem projektu o charakterze mieszkalnym,
jak również przeznaczone na działalność związaną z wynajmem;

f)

Opracowanie

Wniosku

o

dofinansowanie,

dokumentacji

projektowej,

kosztorysowej i Biznes Planu;

F.

g)

Koszty poniesione na informacje i promocję projektu;

h)

Koszty związane z zarządzaniem projektem;

i)

Koszty kursów i szkoleń kadr (pracowników).

Inne istotne informacje
1.

W przypadku, gdy planowana inwestycja ma charakter infrastrukturalny
(uwzględnia prace budowlane), Wnioskodawca na etapie składania wniosku
o dofinansowanie musi dołączyć pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót
budowlanych jako załącznik obligatoryjny. Dokument ten należy dostarczyć
najpóźniej

do

dnia

zakończenia

oceny

formalnej

wniosków

(czyli

w ok. 2-3 miesiące od dnia złożenia projektu do oceny).
Same prace budowlane (pierwszy wpis do dziennika budowy) mogą rozpocząć
się najwcześniej dzień po złożeniu wniosku w konkursie – inaczej część
budowlana projektu nie będzie kosztem kwalifikowanym.
2.

Projekt musi być realizowany na terenie województwa świętokrzyskiego.

3.

Beneficjent najpóźniej w momencie wypłaty pomocy musi posiadać zakład lub
oddział

na

terenie

województwa

świętokrzyskiego,

co

musi

zostać

potwierdzone właściwym dokumentem np. wpis do EDG, KRS.
4.

Premiowany jest wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie, dzięki realizacji
projektu – utworzenie nowych miejsc pracy.

5.

Premiowane są projekty, których przedmiot jest zgodny z tzw. Regionalnymi
Inteligentnymi

Specjalizacjami

dla Województwa Świętokrzyskiego. Opis

specjalizacji znajduje się w dokumencie „Uszczegółowienie Inteligentnych
Specjalizacji” pod linkiem.
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KIM JESTEŚMY?


Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie doradztwa przy pozyskiwaniu
dotacji z funduszy unijnych.



Od ponad 7 lat doradzamy nie tylko jak skutecznie pozyskać dotację, ale też
jak poprawnie realizować inwestycję i rozliczyć projekt tak, by otrzymać
refundację środków.



Dla nas pozyskanie dotacji nie kończy się w momencie ogłoszenia list
rankingowych (wyniki konkursów) czy nawet w momencie wpłynięcia ostatniej
transzy dotacji – a po okresie trwałości projektu (zwykle po trzech latach po
zakończeniu

projektu).

Pomagamy

w

niezbędnej

sprawozdawczości

i przygotowaniu się do kontroli.

CO NAS WYRÓŻNIA?


KOMPETENCJE - naszym głównym atutem jest zespół specjalistów z wieloletnim
doświadczeniem, którzy łączą wiedzę teoretyczną z praktyką.



JASNE

ZASADY

–

pracujemy

na

bazie

przejrzystych

modeli

współpracy

i rozliczeń.


ELASTYCZNOŚĆ – nie jesteśmy korporacją, procedury traktujemy jako narzędzie
służące do osiągania wysokiej jakości usług, a nie cel sam w sobie.



INDYWIDUALNE PODEJŚCIE – do każdego projektu staramy się dobrać
unikalne rozwiązania, tworząc i realizując działania „szyte na miarę”.

ZAUFALI NAM M.IN.:
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