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Typy projektów

Stworzenie 
innowacyjnych 

produktów poprzez 
wdrożenie (własnych lub 
nabytych) wyników prac 

B+R. Inwestycje w 
budynki, urządzenia, 
maszyny oraz WNiP.

Nabór wniosków

Ogłoszenie o konkursie: 
19.06.2015
Nabór wniosków: 
31.08-30.10.2015

Instytucja

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
(PARP)

Dofinansowanie

Minimalna wartość 
kosztów kwalifikowalnych 
wynosi 1 mln PLN. 
Wartość dofinansowania –
od 0,7 do 7 mln PLN

Beneficjenci

Mikro, mali i średni 
przedsiębiorcy należący od 
co najmniej 6 miesięcy do 

ponadregionalnego 
powiązania kooperacyjnegoBudżet konkursu

80 mln PLN

Podstawowe informacje 
o konkursie w ramach 
poddziałania 1.3.1 POPW 
„Wdrażanie innowacji przez 
MŚP.”

W ramach poddziałania 1.3.1 POPW 
możliwości dofinansowania podlegają projekty 
realizowane na terytorium makroregionu 
Polski Wschodniej dotyczące inwestycji 
początkowej i prowadzące do stworzenia 
innowacyjnych (przynajmniej na poziomie 
kraju) produktów poprzez wdrożenie 
(własnych lub nabytych) wyników prac B+R.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy zatrudniający co najmniej 5 
pracowników oraz osiągający przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tys. PLN, należący od co najmniej 6 
miesięcy do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, które spełnia następujące warunki 
(kryterium dostępu):

• do powiązania należy minimum 5 przedsiębiorców,

• przedsiębiorcy należący do powiązania działają w pokrewnych sektorach,

• w skład ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego wchodzą członkowie z co najmniej 2 województw,

• na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie ponadregionalne powiązanie kooperacyjne funkcjonuje od co najmniej 
12 miesięcy.

Premiowane są projekty:

• które przewidują wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie,

• których przedmiot wpisuje się w katalog Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji wspólnych dla co najmniej 
dwóch województw z Polski Wschodniej.



Poziomy dofinansowania 

Pomoc dla MŚP 
na wspieranie 
innowacyjności
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35%

50%

50%

50%

50%

Przedsiębiorca będzie mógł pozyskać dotację na realizację inwestycji początkowej oraz koszty ochrony wartości 
niematerialnych i usługi doradcze. W zakresie inwestycji o poziomie dofinansowania będzie decydować lokalizacja 
przedsiębiorstwa, zgodnie z mapą pomocy regionalnej. Preferowane są projekty, których przedmiot obejmuje 
RISy wspólne dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej (zaznaczone poniżej na 
pomarańczowo)

Kwalifikowane koszty inwestycji

1 KOSZT NABYCIA NIERUCHOMOŚCI zabudowanych i niezabudowanych (w tym prawa 
użytkowania wieczystego)

2 Koszt spłaty RAT LEASINGU NIERUCHOMOŚCI poniesione do dnia zakończenia realizacji 
projektu, do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, (umowa na min. 3 
lata dla MŚP lub 5 lat  dla dużych przedsiębiorstw - od zakończenia realizacji projektu)

3 KOSZT NABYCIA albo WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH wraz z kosztem instalacji i 
uruchomienia

4 KOSZT NABYCIA ROBÓT I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

5 KOSZT NABYCIA WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH w formie patentów, 
licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej

6 Koszt spłaty RAT WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ ŚRODKÓW TRWAŁYCH poniesione przez 
korzystającego z tytułu umowy LEASINGU FINANSOWEGO

Max 10%
kosztów 

kwalifiko-
-wanych

Do progów wskazanych na mapie MŚP 
doliczana jest premia: 

Średnie
przedsiębiorstwo

Małe
przedsiębiorstwo

+10%

+20%

Max 10%
kosztów 

kwalifiko-
-wanych

1

Inwestycja

2

Usługi doradcze

Maksymalna intensywność 
wsparcia wynosi 50% kwoty 
kosztów kwalifikowalnych*

*może być zwiększona do 85% pod 
warunkiem, że całkowita kwota pomocy 
na te usługi nie przekracza 200 000 EUR 
na przedsiębiorcę w dowolnym trzyletnim 
okresie.

Koszty kwalifikowalne dotyczą:

• Uzyskania, walidacji i obrony 
patentów i innych wartości 
niematerialnych i prawnych

• Zakupu usług doradczych, związanych 
z inwestycją w zakresie innowacji i 
usług wsparcia innowacji

• Biogospodarka (żywność, biomedycyna, bioenergia)
• Medycyna i zdrowie (geriatria, farmacja, medycyna)
• Informatyka i automatyka (rozwój innowacyjności produktów i 

usług)
• Energetyka niskoemisyjna (uruchomienie kopalni węgla 

kamiennego i badania nad złożami gazu łupkowego)

• Lotnictwo i kosmonautyka

• Jakość życia (produkcja i przetwórstwo żywności, rolnictwo, 

turystyka, produkty regionalne i tradycyjne, zdrowie, eko-

technologie w tym OZE, energooszczędne i inteligentne 

budownictwo)

• Informacja i telekomunikacja (szczególne znaczenie ma 

rozwój szerokopasmowego Internetu)

•Ekonomia wody,
•Żywność wysokiej jakości,
•Drewno i meblarstwo.

• Zasobooszczędne budownictwo
• Przemysł metalowo-odlewniczy
• Turystyka zdrowotna i prozdrowotna
• Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze 
• Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
• Zrównoważony rozwój energetyczny 
• Branża targowo-kongresowa

• Sektor rolno-spożywczy i sektory powiązane łańcuchem 

wartości

• Usługi medyczne oraz nauki o życiu i sektory powiązane 

łańcuchem wartości

• Ekologia, nauki o środowisku i sektory powiązane łańcuchem 

wartości

• Przemysł maszynowy i sektory powiązane łańcuchem wartości



Podobne i komplementarne konkursy:

1. Działanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP, PO PW – wsparcie dla 
MŚP w zakresie tworzenia i rozwoju produktów sieciowych

2. Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek, PO IR – dotacje na inwestycje

3. Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, PO IR – pomoc w postaci 
premii technologicznej na  wdrażanie innowacji technologicznych

Kryteria merytoryczne rankingujące Punkty Min.

Kryteria 
rozstrzygające

Innowacyjność produktu
Kryteria szczegółowe: charakter produktów B+R (3-5pkt), nowość rezultatów projektu (0-5pkt), 
klasyfikacja technologii (0-3pkt)

3-18 7

Potencjał rynkowy produktu będącego efektem projektu 0-9 4

Wnioskodawca zapewnia finansowanie projektu 0-1 1

Prognoza finansowa wskazuje na opłacalność projektu 0-1 1

Przygotowanie do realizacji projektu 0-1 0

Wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione 0-1 0

Podmiot zarządzający ponadregionalnym powiązaniem kooperacyjnym posiada siedzibę na 
terytorium Polski Wschodniej

0-1 0

Projekt ma pozytywny wpływ na działalność gospodarczą członków ponadregionalnego powiązania 
kooperacyjnego.

0-1 0

Realizacja projektu przyczyni się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki 0-1 0

Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu zatrudnienia
(0 – brak nowych miejsc pracy, 1 – 1-20 nowych miejsc pracy, 2 – 21 i więcej nowych miejsc pracy)

0-2 0

Przedmiot projektu wpisuje się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co 
najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej

0-2 0

Maksymalna liczba punktów do zdobycia to 43 punkty (5 punktów za kryteria merytoryczne 
dostępu oraz 38 punktów za kryteria merytoryczne punktowane). 
Aby uzyskać dofinansowanie należy uzyskać 5 punktów w ramach kryteriów dostępu 
oraz co najmniej co najmniej 24 punkty w ramach kryteriów punktowanych. 

Kryteria wyboru projektów

• Ocena formalna dotycząca głównie poprawności, kompletności 
terminowości złożenia dokumentacji

• Przedmiot realizacji projektu nie dotyczy rodzajów działalności 
wykluczonych

• Projekt został rozpoczęty po dniu złożenia wniosku

Kryteria merytoryczne dostępu (0/1)

• Ponadregionalne powiązanie kooperacyjne, do którego należy Wnioskodawca, 
spełnia wymagane warunki (szczegóły na str. 1)

• Przedmiot projektu jest zgodny z obszarem działalności powiązania kooperacyjnego 
oraz jego celami rozwoju

• Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne i odzwierciedlają założone cele 
projektu

• Projekt dotyczy inwestycji początkowej zgodnie z rozporządzeniem KE nr 651/2014.

• Wnioskodawca dysponuje prawami do wyników prac B+R. 

Ocena formalna

Ocena merytoryczna
kryteria dostępu

Ocena merytoryczna
kryteria punktowane
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Panel ekspertów



Uwaga: Wszelkie zawarte w niniejszej publikacji informacje mają charakter orientacyjny – publikacja nie może stanowić jedynej podstawy podejmowanych 

działań. Przed podjęciem jakichkolwiek działań należy zasięgnąć fachowej porady.

©2015 PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. W tym dokumencie nazwa „PwC” odnosi się do PricewaterhouseCoopers

Sp. z o.o., firmy wchodzącej w skład sieci PricewaterhouseCoopers International Limited, z których każda stanowi odrębny i niezależny podmiot prawny.

Jak możemy pomóc:

Nieodpłatna wstępna analiza projektu pod kątem kwalifikowalności i szans na dofinansowanie.

Doradztwo na etapie ubiegania się o dotację:

• Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej

• Wsparcie w trakcie oceny projektu

• Doradztwo przy rozliczaniu projektu oraz dotacji, w tym: szkolenia, przygotowanie/weryfikacja dokumentacji 
rozliczeniowej, przygotowanie do kontroli realizacji projektu przez upoważnione instytucje
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Bądźmy w kontakcie!

Wejdź na www.pwc.pl/subskrypcje
i otrzymuj informacje o nowych 
alertach, wydarzeniach i raportach 
PwC – od razu po publikacji!
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