DZIAŁANIE 2.2. INWESTYCJE PROFILOWANE
PODDZIAŁANIE 2.2.1. INWESTYCJE PROFILOWANE - WSPARCIE DOTACYJNE
Inwestycje w przedsiębiorstwach służące:
a) poszerzeniu rynków zbytu lub palety oferowanych
produktów/usług albo znaczącej poprawie ich jakości - projekty
wpisujące się w obszary inteligentnej specjalizacji,
b) poprawie efektywności, dzięki wykorzystaniu technologii
informacyjno – komunikacyjnych,
c) redukcji wodo-, surowco-, materiało-, transporto- i
energochłonności procesów produkcyjnych, tj. m.in. oszczędności
surowców i energii oraz ograniczaniu emisji szkodliwych substancji
do środowiska, i polegające na:
1) budowie, rozbudowie infrastruktury (m.in. obiektów, maszyn,
instalacji, urządzeń),
2) unowocześnieniu składników majątku trwałego niezbędnego do
prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej,
3) realizacji zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmian
w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych
drogą elektroniczną),
4) wprowadzaniu zmian organizacyjnych polegających na
wdrożeniu systemów zarządzania przedsiębiorstwem, w tym
systemów zarządzania środowiskowego, informatyzacji procesów
produkcyjnych.

- na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015
r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1416), wydanego w oparciu o
art. 14 rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.
U. UE L 187 z 26.06.2014),
- jako pomoc de minimis na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U., Poz. 488) wydanego
w oparciu o rozporządzenie KE nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.
U. UE L 352 z 24.12.2013).

Działanie 2.2.1 RPO WP 2014-2020
Przeznaczenie pomocy

Rodzaj pomocy
granica
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Art. 14

UE 1407

Regionalna pomoc inwestycyjna w
ramach celu tematycznego 3 w
zakresie
wzmacniania
konkurencyjności MŚP

maks. intensywność
bonusy

podstawowa
+ 10%



Średnie
przedsięb.

35% KK

+ 20%



Małe
przedsięb.

50% KK

Pomoc udzielana na pokrycie części albo całości KK jednemu
przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 100tys/200tys euro w
okresie 3 lat podatkowych

Pomoc de minimis

Limity i ograniczenia w realizacji projektów
1
Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach Poddziałań 2.2.1 w przypadku projektów realizujących cel: poszerzenie rynków zbytu lub palety oferowanych produktów/usług
albo znaczącej poprawie ich jakości, jest wpisywanie się w obszary inteligentnej specjalizacji.

