
11

Tomasz Dybowski

Pomorski Park Naukowo – Technologiczny 
Gdynia, 12 marca 2009

„Zainwestuj w nowe technologie”

MoŜliwości dofinansowania planowanych
inwestycji z funduszy unijnych 

receptą na rozwój
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ZAGADNIENIA

Bezpośrednie wsparcie z funduszy europejskich dla podmiotów
gospodarczych w ramach programów operacyjnych:

� Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Pomorskiego 2007-2013

� Programu Operacyjnego Innowacyjna
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego
Bezpośrednie inwestycje w MŚP

Działanie 1.1. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co ? 

� budowę, rozbudowę lub rozszerzenie zakresu działalności,  
unowocześnienie wyposaŜenia, racjonalizacja logistyki

� informatyzację przedsiębiorstwa, dotacje na udział w krajowych 

i międzynarodowych imprezach gospodarczych 

Dofinansowanie – maksymalny poziom i wartość dla: 

� Mikroprzedsiębiorstw 200 000 PLN (60% kosztów kwalifik.)

� Małych przedsiębiorstw    800 000 PLN (60% kosztów kwalifik.)

� Średnich przedsiębiorstw  800 000 PLN (50% kosztów kwalifik.)
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego
Bezpośrednie inwestycje w MŚP`

Działanie 1.2. Rozwiązania innowacyjne w MŚP 

Na co ? 

� nabycie wyników prac badawczo – rozwojowych

� wsparcie inwestycyjne działalności badawczo – rozwojowej 

� wsparcie wdroŜenia innowacyjnych procesów wytwarzania wyrobów i usług

Dofinansowanie – maksymalny poziom i wartość dla: 

� Mikro, Małych przedsiębiorstw   2 000 000 PLN (60% kosztów kwalifik.)

� Średnich przedsiębiorstw 2 000 000 PLN (50% kosztów kwalifik.)
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Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka [POiG] 
INWESTYCJE W INNOWACYJNE PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Działania 1.4 – 4.1 Wsparcie dla przedsiębiorców 

na prace badawcze i rozwojowe

Etap I (Działanie 1.4) Na co ? 

� Projekty badawcze i rozwojowe, wsparcie projektów obejmujących przedsięwzięcia 
techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemysłowe i prace 
rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców do momentu stworzenia prototypu

Etap II (Działanie 4.1):

� Przygotowanie do wdroŜenia i wdroŜenie wyników prac B+R finansowanych w 
ramach działania 1.4 lub z inicjatyw technologicznych, poprzez inwestycje (zakup 
środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych) konieczne do 
wdroŜenia wyników prac B+R realizowanych w ramach I etapu
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* dotyczy województw: łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego, warmińsko-
mazurskiego, kujawsko-pomorskiego oraz podkarpackiego 

Maksymalny poziom dofinansowania jest zgodny z mapą pomocy publicznej

Zasady udzielania wsparcia 
w ramach działania 1.4-4.1 POIG

do 20 mln złnd.
Wparcie na 
inwestycje

nd.
poniŜej 7,5 mln 

euro
Wsparcie na 

badania

do 50 mln 
euro

min. 400 tys. 
zł*

Wartość projektu

390 mln euro390 mln euroBudŜet

działanie 4.1działanie 1.4
działania 1.4 - 4.1 

POIG
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Działanie 4.2 Stymulowanie działalności B+R 

przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa

Na co ? 

� dofinansowanie badań i prac rozwojowych,  w szczególności na działania w celu 
przekształcenia przedsiębiorcy w centrum badawczo-rozwojowe

� na projekty polegające na opracowaniu i wdroŜeniu do produkcji wzoru 
przemysłowego lub uŜytkowego (dwie zasadnicze fazy projektu: faza opracowania 
nowego wzoru przemysłowego lub uŜytkowego oraz faza wdroŜenia tego wzoru 
do produkcji),

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka [POiG] 
INWESTYCJE W INNOWACYJNE PRZEDSIĘWZIĘCIA 



88Maksymalny poziom dofinansowania jest zgodny z mapą pomocy publicznej

Zasady udzielania wsparcia 
w ramach działania 4.2 POIG

Maksym. kwota dofinans. dla 
jednego przedsiębiorcy na jeden

projekt w zakresie wzornictwa:

600 tys. pln
Wsparcie na 
doradztwo

1 mln pln
Wsparcie na 
szkolenia

21 mln pln
Wsparcie na 
inwestycje

Maksym. kwota dofinans.

dla jednego przedsiębiorcy na jeden
projekt na zwiększenie potencjału 

badawczo-rozwojowego:

100 tys. pln
Wsparcie na 
doradztwo

100 tys. pln
Wsparcie na 
szkolenia

1,4 mln pln
Wsparcie na 
inwestycje
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Działanie 4.3 Kredyt Technologiczny 

(projekt BGK)

Na co ? 

� Wariant I – udzielenie kredytu technologicznego przedsiębiorcy na wdroŜenie 
nowej technologii, z którego część moŜe – do 50% moŜe zostać umorzona

� Wariant II – udzielenie premii technologicznej tj. umorzenie części kredytu 
technologicznego udzielanego przez banki komercyjne przedsiębiorcy (z sektora 
MSP) realizującemu inwestycję polegającą na wdroŜeniu nowej technologii 
własnej lub nabytej, sfinansowanej kredytem technologicznym.

Udzielenie premii technologicznej do 50%, zgodnie z mapą pomocy regionalnej, 
nie więcej niŜ 1 mln EUR.

Wariant I Przedsiębiorcy Wariant II – przedsiębiorcy z sektora MSP

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka [POiG] 
INWESTYCJE W INNOWACYJNE PRZEDSIĘWZIĘCIA 
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Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim

potencjale innowacyjnym 

Na co ? 

� zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 

związanych z zakupem i eksploatacją środków trwałych

� projekty inwestycyjne prowadzące do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania           
na środowisko

� nowe rozwiązania organizacyjne prowadzące do poprawy produktywności                    
i efektywności 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka [POiG] 
INWESTYCJE W INNOWACYJNE PRZEDSIĘWZIĘCIA 
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Maksymalny poziom dofinansowania jest zgodny z mapą pomocy publicznej

Kwota dofinansowania –
limity w działaniu 4.4 PO IG

1 mln plnMaksymalne wsparcie na 
szkolenia

Kwota dofinansowania dla jednego przedsiębiorcy na 
jeden projekt

1 mln plnMaksymalne wsparcie na 
doradztwo

2,4 mln plnMinimalne wsparcie na 
inwestycje

40 mln plnMaksymalne wsparcie na 
inwestycje
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Działanie 4.5. Wsparcie dla inwestycji o duŜym 

znaczeniu dla gospodarki

� poddziałanie 4.5.1 - nowe inwestycje o charakterze innowacyjnym dot. zakupu lub

wdroŜenia rozwiązania technologiczn.(wydatki kwalifikowane nie mniejsze niŜ 160 mln
PLN oraz wzrost zatrudnienia netto nie mniejszy niŜ 200 osób)

� poddziałanie 4.5.2 - nowe inwestycje typu centra usług wspólnych, IT oraz B+R

Dofinansowanie: maks. wielkość wsparcia dla projektów w poddziałaniach:

� 4.5.1 wynosi 15% wydatków kwalifik.

� 4.5.2 wynosi 30% wartości wydatków kwalifik. (z wyłączeniem projektów B+R).

W przypadku projektów B+R realizowanych w poddziałaniu 4.5.2 – więcej info

na stronie internetowej: www.mg.gov.pl/fundusze/

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka [POiG] 
INWESTYCJE W INNOWACYJNE PRZEDSIĘWZIĘCIA 
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Działanie 6.1  Paszport do eksportu dla MŚP

I etap - przygotowanie Planu rozwoju eksportu

II etap - wdroŜenie Planu rozwoju eksportu

Dofinansowanie na wdroŜenie Planu rozwoju eksportu moŜe być udzielone mikroprzedsiębio-

rcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, który posiada Plan rozwoju eksportu opracowany 

w ramach Działania 6.1.

MoŜliwość następujących instrumentów w II Etapie: Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynku

docelowym; udział w imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy lub

w branŜowych misjach gospodarczych za granicą, mających na celu wyszukiwanie i

dobór partnerów na rynkach docelowych; uzyskanie dokumentów do wprowadzenia

towarów lub usług na wybrany rynek zagraniczny

Wsparcie Eksportu – PO IG
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I etap - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu

� Okres realizacji projektu moŜe rozpocząć się najwcześniej w dniu następującym 
po dniu złoŜenia wniosku o dofinansowanie i nie moŜe przekraczać 6 miesięcy

� Intensywność dofinansowania nie moŜe przekroczyć 80% całkowitych wydatków 
na zakup usług doradczych związanych z opracowaniem Planu rozwoju eksportu

� Kwota dofinansowania nie moŜe przekroczyć 10 000 PLN 

II etap - WdroŜenie Planu rozwoju eksportu

� Okres realizacji projektu moŜe rozpocząć się najwcześniej w dniu następującym 
po dniu złoŜenia wniosku o dofinansowanie i nie moŜe przekraczać 24 miesięcy

� Intensywność dofinansowania nie moŜe przekroczyć 50% całkowitych wydatków 
kwalifikowanych na wdroŜenie Planu rozwoju eksportu

� Kwota dofinansowania nie moŜe przekroczyć 200 000 pln

Działanie 6.1  Paszport do eksportu dla MŚP 
w ramach PO IG
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Działanie 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań
kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym

Celem działania jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw poprzez 
wsparcie rozwoju powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami oraz pomiędzy 
przedsiębiorstwami a instytucjami otoczenia biznesu, w tym jednostkami naukowymi.

W ramach działania wsparciem zostaną objęte wspólne przedsięwzięcia grup podmiotów 
mających na celu przygotowanie wspólnego produktu i/lub usługi o charakterze 
innowacyjnym i ich wprowadzenie na rynek.

Dofinansowanie: Maksymalna wartość dofinansowania w podziale na komponenty: 

� inwestycjny (nie więcej niŜ 40% wydatków kwalifik.)     20 mln pln

� szkoleniowy (35% dla duŜych, 45% dla średniego i 55% dla pozostałych)    1 mln pln

� doradczy       400 tys. pln

� ekspansja rynkowa        600 tys. pln

� na koszty operacyjne i administracyjne 5% całkowitej wartości projektu. 
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Projekty mogą dotyczyć :

� przygotowania zgłoszenia wynalazku, wzoru uŜytkowego lub wzoru przemysłowego 
przez rzecznika patentowego (zawodowego pełnomocnika, uprawnionego do 
występowania przed właściwym organem własności przemysłowej)

� dokonania zgłoszenia w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez 
krajowe/regionalne/międzynarodowe organy ochrony praw własności przemysłowej 

Dofinansowanie: wartość dofinansowania 2 tys. - 400 tys. pln

� JeŜeli przedmiot zgłoszenia powstał w wyniku badań przemysłowych, to 
intensywność dofinansowania nie moŜe przekroczyć: 70 % wydatków kwalifik. w 
przypadku mikro, małego przedsiębiorcy,  60 % wydatków kwalifik. w przypadku 
średniego przedsiębiorcy

� JeŜeli przedmiot zgłoszenia powstał w wyniku prowadzonych prac rozwojowych, to 
intensywność dofinansowania nie moŜe przekroczyć: 45 % wydatków kwalifik. w 
przypadku mikro, małego przedsiębiorcy,  35 % wydatków kwalifik. w przypadku 
średniego przedsiębiorcy

Podziałanie 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie/
realizację ochrony własności przemysłowej 
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Działanie 8.1 Wspieranie działalności 
gospodarczej w dziedzinie gospodarki 

elektronicznej w ramach PO IG

Na co ? 

� świadczenie e-usług drogą elektroniczną wykonywanych:

1. automatycznie (w czasie rzeczywistym)!

2. drogą elektroniczną (sieć publiczna)!

3. na odległość (zdalnie)!

4. na indywidualne Ŝądanie!

Dofinansowanie: Max. równowartość 200 000 EUR

� Max: refundacja 85% wartości projektu

� Wydatki kwalifikowane: od 20 tys. do 1 mln zł

� Finansowanie do 24 miesięcy działalności 

� Jedna dotacja na jedną firmę!
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Na co ? 

� przedsięwzięcia o charakterze zarówno technicznym (informatycznym),jak i 
organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie 
elektronicznej, obejmujących trzy lub więcej przedsiębiorstw.

� wdraŜanie nowych lub integracja dotychczas eksploatowanych systemów 
informatycznych - dostosowanie własnych systemów do systemów informatycznych 
partnerów biznesowych, w celu umoŜliwienia automatyzacji procesów biznesowych

Dofinansowanie: od 20 tys. do 2 mln zł na projekt w tym intensywność wsparcia max.:

� 60% na nową inwestycję (pomoc regionalna dla MSP)

� 50% - usługi doradcze i eksperckie

� 85% - wynagrodzenia i promocja 

� 45% - szkolenia pracowników

Działanie 8.2. Wspieranie wdraŜania 
elektronicznego biznesu typu B2B 

w ramach PO IG
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WaŜne adresy

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

ul. Piwna 36/39
80 – 831 Gdańsk
www.arp.gda.pl

Telefony informacyjne
058 32 33 236

Rezerwacja konsultacji
058 32 33 218

www.konsultacje.arp.gda.pl

Polska Agencja Rozwoju 

Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

Telefony informacyjne

22 432 89 91, 22 432 89 92,  
22 432 89 93

0 801 33 22 02,  0 801 406 416
www.ksu.parp.gov.pl


