
Środa z funduszami dla 

przedsiębiorstw na  innowacje 

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020



Umowa Partnerstwa

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

o Przyjęty decyzją Komisji Europejskiej z 16 grudnia 2014 r.

o Będzie finansowany z:

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – ponad 1 368 mln euro 

- Europejskiego Funduszu Społecznego – ponad 535 mln euro 

- Publicznych środków krajowych

- Środków prywatnych 

o Celem programu jest uczynienie województwa kujawsko-pomorskiego
konkurencyjnym i innowacyjnym regionem Europy oraz poprawa jakości życia jego
mieszkańców



Podział środków 

na poszczególne 

województwa



Z jakimi dokumentami warto się zapoznać?

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020 
(Uszczegółowienie)

- Podstawowe informacje o warunkach wsparcia przed ogłoszeniem konkursu.

Harmonogram naborów wniosków 
- Publikowany do 30 listopada bieżącego roku dla roku kolejnego.

Dokumentacja konkursowa
- Ogłoszenie o konkursie
- Regulamin konkursu
- Kryteria wyboru projektów 
- Program do wypełniania wniosków 
- Załączniki 
- Instrukcja wypełniania wniosku i załączników 



Osie priorytetowe EFRR w euro EFS  w  euro
% 

alokacji

Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i 

konkurencyjności gospodarki regionu 
429 623 387,00 22,7%

Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region 50 169 580,00 2,6%

Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka 

niskoemisyjna w regionie
282 225 573,00 14,7%

Oś priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku 118 698 279,00 6,2%

Oś priorytetowa 5. Spójność wewnętrzna i dostępność 

zewnętrzna regionu
205 973 078,00 10,9%

Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne 

kadry
241 624 704,00 12,6%

Oś priorytetowa 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność 39 768 991,00 2,1%

Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy 183 554 649,00 9,6%

Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo 124 636 401,00 6,6%

Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja 131 079 539,00 6,9%

Oś priorytetowa 11. Rozwój lokalny kierowany przez 

społeczność
36 254 560,00 1,9%

Oś priorytetowa 12. Pomoc techniczna 59 931 546,00 3,2%

1 368 083 592,00 535 456 695,00 100%

RAZEM 1 903 540 287,00



Obszar ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) w województwie kujawsko-

pomorskim obejmuje swym zasięgiem:

- aglomerację Bydgoszczy i Torunia (Miasta: Bydgoszcz i Toruń, Gminy: Białe Błota,

Chełmża, Czernikowo, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Koronowo, Kowalewo

Pomorskie, Lubicz, Łabiszyn, Łubianka, Łysomice, Nakło nad Notecią, Nowa Wieś

Wielka, Obrowo, Osielsko, Sicienko, Szubin, Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka,

Miasto Chełmża, Gmina i Miasto Solec Kujawski, Powiaty: Bydgoski i Toruński).



Obszar ZIT



Jak uzyskać dofinansowanie?

1. Identyfikacja potrzeb 
rozwojowych przedsiębiorstwa

Wsparcie może pochodzić m.in. z:

- Regionalnych Programów 

Operacyjnych

- Krajowych Programów 

Operacyjnych

- Programów realizowanych

z budżetu państwa

(np. KFS, programy NFOŚiGW)

2. Sprawdzenie możliwości 
dofinansowania



Jak uzyskać dofinansowanie?

3. Przygotowanie wniosku
o dofinansowanie 

projektu

Zasady przygotowania dokumentów 

objaśnia regulamin konkursu oraz 

instrukcje wypełniania wniosku

i załączników w dokumentacji 

konkursowej

4. Złożenie wniosku

o dofinansowanie 

projektu

Nabór wniosków rozpoczyna się

po okresie minimum 30 dni 

kalendarzowych od dnia 

ogłoszenia konkursu



Jak uzyskać dofinansowanie?

5. Ocena projektu

6. Podpisanie umowy

o dofinansowanie 

projektu

W niektórych konkursach występuje 
etap preselekcji.

Ocena projektu składa się z:
- Oceny formalnej 

- Oceny merytorycznej

Umowa o dofinansowanie projektu 

określa prawa i obowiązki Beneficjenta. 



Jak uzyskać dofinansowanie?

7. Realizacja projektu

8. Zachowanie trwałości 

projektu

Okres realizacji projektu w RPO WK-P 

finansowanego 

z EFRR nie może przekroczyć 36 

miesięcy

(w uzasadnionych przypadkach 

Instytucja Zarządzająca RPO może 

wyrazić zgodę na dłuższy okres).

Okres trwałości wynosi 5 lat (w 

przypadku przedsiębiorstw z sektora 

MŚP – 3 lata). 

Jest liczony od dnia płatności końcowej 

na rzecz Beneficjenta



Obszar wsparcia:

Rozwój przedsiębiorstw
w kierunku innowacyjnym



Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-
rozwojowych

Na co będzie dostępne wsparcie?

1. Stworzenie i rozwój zaplecza badawczo-
rozwojowego w przedsiębiorstwach 

Dla kogo będzie przeznaczone ?

Przedsiębiorstwa

Rozpoczęcie naboru
IV kwartał 2016 r.

Alokacja: 
25 900 000 euro



Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych

Warunki wsparcia :

 Projekt wpisuje się w regionalną strategię inteligentnej specjalizacji

 Podstawą oceny projektu jest agenda badawcza, którą przedsiębiorstwo
będzie realizować z wykorzystaniem infrastruktury wybudowanej lub
zmodyfikowanej w ramach projektu.

 W przypadku projektów realizowanych przez duże przedsiębiorstwa
preferowane będą projekty podejmowane wspólnie z MŚP lub
przewidujące współpracę z MŚP, organizacjami pozarządowymi lub
jednostkami naukowymi.



Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-
rozwojowych

Na co będzie dostępne wsparcie?

2. Projekty grantowe zakładające wsparcie 
przedsiębiorstw poprzez udostępnienie 

wsparcia na: 
a) prowadzenie prac badawczo-rozwojowych 

przez przedsiębiorstwa,
b) bony na zakup przez MŚP prac badawczo-

rozwojowych w jednostkach naukowych (do 100 
tys. zł),

c) bony na patent (10-80 tys. zł).

Rozstrzygnięcie 
konkursu/wyłonienie 

Grantodawcy
Październik 2016 r.

Alokacja: 
16 000 000 euro



Wdrażanie instrumentów 
finansowych

• IZ RPO wybiera głównego „operatora” (FUNDUSZ FUNDUSZY) 
środków przeznaczonych na wdrażanie RPO za pomocą 
instrumentów finansowych

• FUNDUSZ FUNDUSZY wybiera operatorów instrumentów 
finansowych dla np. poszczególnych obszarów województwa lub 
obszarów tematycznych

• Operatorzy udzielają wsparcia



Wdrażanie instrumentów 
finansowych

Fundusz 
Funduszy

Operator 
1

Operator 
2

Operator 
3

Operator 
4



Wdrażanie instrumentów 
finansowych

Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie prac B+R poprzez instrumenty 
finansowe 

Wsparcie projektów zakładających zakup wyników prac B+R i ich wdrożenie do

etapu pierwszej produkcji poprzez instrumenty finansowe

Pożyczka

 Od 200 tys. zł do 2 mln zł

 Okres spłaty do 10 lat



Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie prac B+R poprzez instrumenty 
finansowe 

Wsparcie tworzenia innowacyjnych przedsiębiorstw w oparciu o wyniki prac

B+R poprzez instrumenty finansowe

Instrument kapitałowy

 od 200 tys. zł do 1 mln zł

 Okres dezinwestycji – od 5 do 10 lat



Definicje
(wg. SZOOP)

Ekoinnowacja - Innowacja w dowolnej postaci, których wynikiem lub celem jest znaczący
i widoczny postęp w kierunku osiągnięcia zrównoważonego rozwoju poprzez zmniejszenie
negatywnego wpływu na środowisko, zwiększenie odporności na obciążenia
środowiskowe lub osiągnięcie efektywniejszego i bardziej odpowiedzialnego korzystania
z zasobów naturalnych.

Ekozarządzanie - Oznacza wdrożenie w przedsiębiorstwie systemu zarządzania
środowiskowego tj. systemu zarządzania, który obejmuje strukturę organizacyjną,
czynności planowania, zakres odpowiedzialności, praktyki, procedury i zasoby służące
rozwijaniu, wdrażaniu, osiąganiu, przeglądowi i utrzymaniu polityki środowiskowej oraz
zarządzaniu aspektami środowiskowymi.



Co chcemy wspierać?

1. Rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Warunki przyznawania wsparcia

Pożyczki 

Wartość produktu finansowego – do 70 tys. zł 

Maksymalny okres spłaty – do 7 lat 

Odbiorcy: mikroprzedsiębiorstwa o okresie działalności nie dłuższym niż 24 miesiące 

Preferencję w zakresie warunków wsparcia: 

- oprocentowanie pożyczki poniżej stopy rynkowej, 

- niskie wymogi co do zabezpieczeń. 

Poddziałanie 1.4.1 Wsparcie rozwoju mikroprzedsiębiorstw
Alokacja (UE): 16 500 000,00 €



Warunki przyznawania wsparcia

1. Projekt zakłada preferencję w dostępie do wsparcia dla projektów

przedsiębiorstw wpisujących się w zakres regionalnej strategii inteligentnej

specjalizacji.

2. Projekt zakłada preferencję w zakresie warunków wsparcia dla

mikroprzedsiębiorstw poszukujących wsparcia na projekty w zakresie

ekoinnowacji i efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych, eko-

zarządzania przedsiębiorstwem oraz eko-marketingu.

3. Inwestycje w zakresie produkcji i pierwszego etapu przetwórstwa produktów

rolnych* są wykluczone ze wsparcia.

*Czynności dokonywane na produkcie rolnym objętym Załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii

Europejskiej, w wyniku których powstaje produkt będący produktem zawartym w ww. Załączniku.

Poddziałanie 1.4.1 Wsparcie rozwoju mikroprzedsiębiorstw
Alokacja (UE): 16 500 000,00 €



Poddziałanie 1.5.1 Pożyczki MŚP na nowe modele biznesowe
Alokacja (UE): 21 600 000,00 €

Jakie rodzaje projektów mogą otrzymać wsparcie?

1. Wsparcie dłużne w zakresie wsparcia procesów umiędzynarodowienia działalności

przedsiębiorstw poprzez dostosowanie MŚP do wymagań i uwarunkowań rynków

zagranicznych.

2. Wsparcie dłużne w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych

dla rozwoju, dywersyfikacji lub poprawy efektywności działania przedsiębiorstwa.



Poddziałanie 1.5.1 Pożyczki MŚP na nowe modele biznesowe
Alokacja (UE): 21 600 000,00 €

Warunki przyznawania wsparcia

Pożyczki

Wartość produktu finansowego – od 300 tys. zł do 1 mln zł (maksymalna wartość
produktu może zostać zwiększona w zależności od możliwości finansowych
pośrednika)

Maksymalny okres spłaty – do 7 lat (okres spłaty może zostać wydłużony przy
założeniu, że po 7 roku oprocentowanie wzrasta do poziomu rynkowego)

Odbiorcy: MŚP



Warunki przyznawania wsparcia

1. Poręczenia 

Wartość produktu finansowego – do 300 tys. zł (maksymalna wartość produktu
może zostać zwiększona w zależności od możliwości finansowych pośrednika)

Maksymalny okres spłaty – do 7 lat 

Odbiorcy: mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa 

2. Pożyczka 

Wartość produktu finansowego – do 300 tys. zł 

Maksymalny okres spłaty – do 7 lat 

Odbiorcy: mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa 

Oprocentowanie rynkowe 

Poddziałanie 1.6.1 Instrumenty finansowe dla innowacyjnych MŚP
Alokacja (UE): 103 500 000,00 €



3. Pożyczka 

Wartość produktu finansowego – od 300 tys. zł do 1 mln zł 
Maksymalny okres spłaty – 7 lat 
Odbiorcy: MŚP 
Oprocentowanie rynkowe

4. Pożyczka 

Wartość produktu finansowego – od 300 tys. zł do 1 mln zł (maksymalna wartość
produktu finansowego uzależniona od możliwości finansowych pośrednika
finansowego)

Maksymalny okres spłaty – do 7 lat (dopuszczalny jest dłuższy okres spłaty przy
założeniu, że po 7 roku oprocentowanie wzrasta do poziomu rynkowego)

Preferencję w zakresie dostępu i warunków wsparcia dla projektów realizowanych
w inteligentnych specjalizacjach województwa.

Poddziałanie 1.6.1 Instrumenty finansowe dla innowacyjnych MŚP
Alokacja (UE): 103 500 000,00 €



Rodzaje wspieranych projektów:

a) przedsięwzięcia zakładające wprowadzenie w przedsiębiorstwie innowacji
produktowych.

b) przedsięwzięcia zakładające wprowadzenie w przedsiębiorstwie innowacji
procesowych.

c) przedsięwzięcia zakładające wprowadzenie w przedsiębiorstwie innowacji
organizacyjnych.

d) przedsięwzięcia zakładające wprowadzenie w przedsiębiorstwie innowacji
marketingowych.

e) wsparcie inwestycji w MŚP – projekty inwestycyjne poprawiające
konkurencyjność przedsiębiorstw.

Poddziałanie 1.6.1 Instrumenty finansowe dla innowacyjnych MŚP
Alokacja (UE): 103 500 000,00 €



Warunki przyznawania wsparcia

Projekt zakłada preferencję w zakresie dostępu dla projektów zakładających

wdrożenie ekoinnowacji, a także projekty dotyczące wdrożenia

nowoczesnych rozwiązań umożliwiających redukcję kosztów działalności

poprzez zmniejszenie zużycia energii lub bardziej efektywne wykorzystanie

surowców.

Poddziałanie 1.6.1 Instrumenty finansowe dla innowacyjnych MŚP
Alokacja (UE): 103 500 000,00 €

Poddziałanie 1.6.1 Instrumenty finansowe dla innowacyjnych MŚP
Alokacja (UE): 103 500 000,00 €



Poddziałanie 1.6.1 Instrumenty finansowe dla innowacyjnych MŚP
Alokacja (UE): 103 500 000,00 €



Poddziałanie 1.6.2.
Dotacje dla innowacyjnych MŚP



Wzmocnienie konkurencyjności MŚP

W celu przyczynienia się do realizacji tego celu 
EFRR wspiera inwestycje produkcyjne, przyczyniające się 

do tworzenia i ochrony trwałych miejsc pracy poprzez 
bezpośrednie wspieranie inwestycji w MŚP

Zwiększone zastosowanie innowacji w 
przedsiębiorstwach sektora MŚP



Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2014-2020

Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP wymaga wsparcia procesów 
inwestycyjnych (…)

Inwestycje rozwojowe przedsiębiorstw będą skutkować wprowadzeniem na rynek nowych 
lub ulepszonych produktów lub usług oraz wzrostem wydajności pracy i efektywności 
produkcji (…)

Realizacja PI 3c przyczyni się do wprowadzenia na rynek nowych i ulepszonych 
produktów/usług. Podniesiona zostanie również konkurencyjność MŚP poprzez wzrost 
wydajności pracy i efektywności produkcji/świadczonych usług. 



Konkurs nr RPKP 01.06.02-IZ.00-04-028/16 

Kiedy? Nabór wniosków preselekcyjnych – od 03.10.2016 r. do 14.10.2016 r.  

Kto? Przedsiębiorstwa należące do kategorii MŚP (samodzielnie lub w 
partnerstwie)

Na co? • Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników prac B+R w celu 
wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów

• Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa nie oparta na wynikach 
prac B+R polegająca na wprowadzeniu innowacji produktowych 

• Zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego polegająca na 
zastosowaniu w zakładzie innowacji procesowej

Ile?
• Schemat 1 – projekty o wartości kosztów kwalifikowalnych mniejszej 
niż 1 mln zł 
• Schemat 2 – projekty o wartości kosztów kwalifikowalnych większej 
niż 1 mln zł 



Jaka będzie maksymalna wartość dofinansowania:

W ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej:

- 45 % - dla średnich przedsiębiorstw;

- 55 % - dla mikro i małych przedsiębiorstw.

W ramach pomocy na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe

i organizacyjne:

- 50 % - dla firm z sektora MŚP.

Poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP
[konkurs nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-028/16]



Na co warto zwrócić uwagę:

Gotowość techniczna projektu do realizacji
Na moment złożenia wniosku o dofinansowanie projektu uzyskana została

ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę/ostateczne pozwolenie na zmianę sposobu
użytkowania lub właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, co do zgłoszenia zamiaru
wykonywania budowy lub robót budowalnych nie wymagających pozwolenia na budowę.

Ilość złożonych projektów
Wnioskodawca może złożyć jeden projekt objęty jednym wnioskiem

o dofinansowanie projektu.

Okres realizacji projektu

Wydatki powinny zostać poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków,
tj. po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, a przed dniem 30 czerwca 2018 r.

Poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP
[konkurs nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-028/16]



Na co warto zwrócić uwagę:

Wartość projektu

Schemat 1 – wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi mniej niż 1 mln zł. 
(na wsparcie w schemacie 1 przeznaczono 44 261 000,00 PLN)
Schemat 2 – wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi co najmniej 1 mln zł.
(na wsparcie w schemacie 2 przeznaczono 88 522 000,00 PLN)
Nie została określona minimalna ani maksymalna wartość projektu.

Wykazanie danych za zamknięty rok obrotowy

Wnioski o dofinansowanie projektu przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczęli
działalność gospodarczą i nie posiadają danych niezbędnych do wykazania rocznego
obrotu/rocznej sumy bilansowej za ostatni zamknięty rok obrotowy zostaną
w przedmiotowym kryterium ocenione negatywnie.

Poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP
[konkurs nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-028/16]



Na co warto zwrócić uwagę:

Stworzenie nowych miejsc pracy

Warunkiem wsparcia będzie zwiększenie zatrudnienia netto w przedsiębiorstwie
wnioskodawcy, będące wynikiem realizacji projektu, bezpośrednio po jego zakończeniu
i utrzymane w okresie trwałości projektu.

o Mikroprzedsiębiorstwo – 1 pełny etat;

o Małe przedsiębiorstwo – 2 pełne etaty;

o Średnie przedsiębiorstwo – 3 pełne etaty.

Poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP
[konkurs nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-028/16]



Kryteria wyboru projektów – kwestie problematyczne 

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

P.3/C.1.1.

Ocenie podlega czy cel projektu  umożliwi 
zrealizowanie celu poddziałania 1.6.2. –
zwiększone zastosowanie innowacji w 
przedsiębiorstwach sektora MŚP

Czy wnioskodawca przedstawił analizę 
innowacyjności potwierdzającą, że 
przedsięwzięcie które zamierza zrealizować 
wpisuje się w definicję innowacji co 
najmniej w skali regionu, stosowanej 
krócej niż 3 lata. 

Tak/Nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 



Innowacja *

produktowa procesowa

• wprowadzenie produktu nowego lub istotnie 
ulepszonego na rynek 

• nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie 
swoich cech lub zastosowań (przeznaczenia)

• mogą wykorzystywać nową wiedzę, 
technologię lub bazować na nowych 
zastosowaniach lub kombinacjach istniejącej 
wiedzy i technologii 

• wdrożenie nowej lub znacząco 
udoskonalonej metody produkcji lub 
dostawy   

• zalicza się zmiany w zakresie technologii, 
urządzeń oraz/lub oprogramowania 

• metody produkcji to techniki, urządzenia i 
oprogramowanie wykorzystywane w 
procesie produkcji 

• metody dostawy dotyczą logistyki firmy
* - zgodnie z Podręcznikiem Oslo



Innowacja produktowa/procesowa

 Innowacja co najmniej w skali regionu, stosowana krócej niż 3 lata

 Produkt o analogicznych cechach lub zastosowaniu nie jest wytwarzany na terenie 
województwa 

 Proces produkcyjny o analogicznych metodach produkcji lub dostawy nie jest stosowany na 
terenie województwa kujawsko-pomorskiego 

 Niezbędne jest przedstawienie opinii o innowacyjności/dokumentów wykazujących 
innowacyjność danego produktu/procesu produkcyjnego,

 Powinny ona zawierać również informacje nt.:

• rynku na którym działa przedsiębiorstwo 
• proporcji zastosowanych rozwiązań innowacyjnych w produkcie i ich scharakteryzowanie (na 
czym polega innowacyjność)

WAŻNE – ekspert może zanegować projekt jeśli zakres i proporcja elementów innowacyjnych 
w stosunku do całości projektu jest rażąco nieadekwatna 



Zmiany nie uznawane za innowacje

 zakup identycznych modeli już zainstalowanych urządzeń albo niewielkie rozszerzenia i 
aktualizacje istniejących urządzeń lub oprogramowania 

 zmiany wynikające wyłącznie ze zmian cen czynników produkcji

 Dostosowywanie do indywidualnych wymogów

 Regularne zmiany sezonowe i inne zmiany cykliczne

 Zaprzestanie stosowania określnego procesu/oferowania określonego produtku. 



Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

A.3./B.1. 

Ocenie podlega czy wnioskodawca złożył jeden 
projekt objęty jednym wnioskiem o 
dofinansowanie projektu w ramach konkursu 

Ocenie podlega czy wniosek o dofinansowanie 
projektu został złożony przez uprawnionego 
wnioskodawcę tj. MŚP

Wnioskodawca musi prowadzić na działalność 
gospodarczą na terenie województwa 
kujawsko-pomorskiego najpóźniej na moment 
podpisania umowy o dofinansowanie projektu

Tak/Nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

 Niezbędna weryfikacja statusu podmiotów ubiegających się o wsparcie 

 Ocena dokonywana w oparciu o załącznik nr I do rozporządzenia 651/2014 

 Ocena rzeczywistej pozycji rynkowej podmiotów ubiegających się o wsparcie   



W celu lepszego zrozumienia rzeczywistej pozycji ekonomicznej MŚP oraz wyeliminowania
z tej kategorii grup przedsiębiorstw, których siła ekonomiczna może przekraczać siłę 
prawdziwych MŚP, należy dokonać rozróżnienia między poszczególnymi rodzajami 
przedsiębiorstw biorąc pod uwagę to, czy są one niezależne, czy poziom ich udziałów nie 
wiąże się z posiadaniem pozycji umożliwiającej kontrolę (przedsiębiorstwa partnerskie) lub 
czy są one powiązane z innymi przedsiębiorstwami (pkt 9 Zalecenia Komisji z 2003 r. 
dotyczącego definicji MŚP)

Kryterium 
niezależności

Roczne jednostki 
robocze

Suma bilansowa

Roczny obrót



Przedsiębiorstwa niezależne

Beneficjent pomocy posiada mniej niż 
25% kapitału lub głosów w innym 

przedsiębiorstwie
< 25%

Inne przedsiębiorstwo posiada 
mniej niż 25% kapitału lub 

głosów w beneficjencie 
pomocy.

Beneficjent pomocy

< 25%



Przedsiębiorstwa partnerskie

Beneficjent pomocy posiada 
co najmniej 25%, lecz nie 

więcej niż 50%  kapitału lub 
głosów w innym 

przedsiębiorstwie.

25%-50%

Inne przedsiębiorstwo posiada 
co najmniej 25%, lecz nie 

więcej niż 50% kapitału lub 
głosów w beneficjencie 

pomocy.

Beneficjent pomocy Inne przedsiębiorstwo

25%-50%  



Przedsiębiorstwo powiązane

 ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli 
udziałowca/akcjonariusza lub członka;

 ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu 
administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa;

 ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo na podstawie 
umowy zawartej z tym przedsiębiorstwem lub postanowień w jego statucie lub 
umowie spółki

 przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego 
przedsiębiorstwa kontroluje (…) większość praw głosu 
udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie.



Przedsiębiorstwa powiązane

Beneficjent pomocy Inne przedsiębiorstwo

Beneficjent pomocy posiada 
ponad 50% głosów 

udziałowców w innym 
przedsiębiorstwie.

Inne przedsiębiorstwo posiada 
ponad 50% głosów 

udziałowców w beneficjencie 
pomocy.

> 50%

> 50%



Progi i pułapy MSP

Kategoria
firmy

Średnie

Małe

Mikro

RJR
Roczny

obrót

Bilans 

roczny

< 250 ≤ 50 mln € ≤ 43 mln €

< 50 ≤ 10 mln € ≤ 10 mln €

< 10 ≤ 2 mln € ≤ 2 mln €



Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

B.2.
Weryfikacja czy podmiot/przedmiot projektu 
nie jest wyłączone z możliwości otrzymania 
wsparcia w ramach konkursu

Tak/Nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

B.4
Ocenie podlega, czy na moment złożenia 
wniosku o dofinansowanie projektu uzyskana 
została ostateczna decyzja z zakresu prawa 
budowlanego 

Tak/Nie/Nie dotyczy



Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

B.7./B.8

Czy pomoc publiczna jest zgodna z właściwym 
programem pomocowym?

Czy projekt wpisuje się typy projektów 
wskazanych w kryteriach wyboru projektów?

Tak/Nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

 W ramach przedmiotowego konkursu podstawowymi programami pomocowymi są 
r.p.i. oraz pomoc na innowacje procesowe/organizacyjne

 Wnioskodawca musi wybrać jeden z podstawowych programów pomocowych 

 Pomoc de minimis może znaleźć jedynie uzupełniające zastosowanie w przypadku tych 
kosztów projektu, które są niezbędne do jego realizacji, a które nie są kwalifikowalne w 
oparciu o podstawowe rozporządzenia  



Regionalna pomoc inwestycyjna

 Pomoc przyznawana na inwestycję początkową

 W ramach przedmiotowego konkursu spośród typów inwestycji dopuszczalnych w 
ramach r.p.i. wnioskodawca może wybrać typ projektu zakładający dywersyfikację 
produkcji albo zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego

 W ramach wsparcia z RPO WK-P 2014-2020 za koszty kwalifikowalne uznaje się koszty 
inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

 Beneficjent pomocy musi wnieść wkład finansowy w wysokości co najmniej 25 % 
kosztów kwalifikowalnych pochodzący ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł 
finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego

 Obowiązek zachowania okresu trwałości przez okres 3 lat od zakończenia inwestycji  

 Szczegółowe warunki jeśli chodzi o zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz 
dzierżawę/leasing



Regionalna pomoc inwestycyjna

Dywersyfikacja produkcji poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych

 w ocenie KE za produkt uprzednio nieprodukowany w zakładzie nie powinien być 
uważany produkt, który został jedynie nieznacznie zmieniony w wyniku rutynowych 
zmian (zob. w tym względzie decyzję KE SA.34764)

 Za dywersyfikację produkcji KE uznała projekt zakładający wprowadzenie nowego 
modelu auta o małych rozmiarach, charakteryzujący się nowymi cechami związanymi z 
linią nadwozia, kolorem, wykończeniem wnętrza i dodatkowym zakresem opcji do 
wyboru (N 633/2008)

 KE wprowadziła w rozporządzeniu 651/2014 dodatkowe wymogi jeśli chodzi o 
rozgraniczenie inwestycji początkowej i inwestycji odtworzeniowej. Zgodnie z art. 14 ust. 
7 w przypadku dywersyfikacji produkcji Wnioskodawca musi zagwarantować, że wartość 
kosztów kwalifikowalnych przekracza o co najmniej 200 % wartość księgową ponownie 
wykorzystywanych aktywów 



Regionalna pomoc inwestycyjna

 Warunek związany z korelacją wartości kosztów kwalifikowalnych i wartością księgową 
aktywów ponownie wykorzystywanych musi być spełnione nie tylko na etapie ubiegania 
się o wsparcie lecz również po zakończeniu projektu



Regionalna pomoc inwestycyjna

Zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego

 celem projektu obejmującego ten typ inwestycji początkowej powinna być zasadnicza
zmiana całościowego procesu produkcyjnego

 Powinna ona być zatem powiązana z całym procesem produkcyjnym,
a nie samym „produktem” i być zasadnicza (a nie rutynowa)

 zwykła wymiana poszczególnych elementów procesu produkcyjnego bez jego
całościowej zmiany będzie stanowiła zwykłą inwestycję odtworzeniową, która nie jest
kwalifikowalna



Regionalna pomoc inwestycyjna

W swojej praktyce decyzyjnej Komisja Europejska uznała, że:

- z zasadniczą zmianę dotyczącą całościowego procesu produkcyjnego mamy do czynienia 
w sytuacji wprowadzenia innowacyjnej technologii obróbki łupkowych płytek dachowych w 
miejsce stosowanej technologii ręcznej (zob. decyzję KE z 8 marca 2006 r. w sprawie C 
31/2004 Schiefergruben Magog),

- również wprowadzenie nowej technologii produkcyjnej opartej na modułach, która 
zastąpiła dotychczas stosowany proces produkcyjny na platformie zostało uznane przez KE 
w decyzji SA.32169 – Germany – LIP – Aid to Volkswagen Sachsen GmbH za zasadniczą 
zmianę dotyczącą całościowego procesu produkcyjnego. Dzięki wprowadzonym zmianom 
beneficjent wsparcia był  bowiem w stanie produkować modele samochodów należące do 
różnych segmentów, dzięki czemu mógł reagować na popyt na rynku w sposób bardziej 
elastyczny, 



Regionalna pomoc inwestycyjna

- w decyzji SA.39009 (2014/N) – Slovakia- LIP – Aid to Duslo, a.s.  KE uznała za zasadniczą 
zmianę procesu produkcyjnego projekt zakładający demontaż starej linii produkcyjnej i 
wprowadzenie rozwiązań opartych na BAT co według założeń Wnioskodawcy miało 
umożliwić ulepszenie kilku etapów procesu produkcyjnego i doprowadzić tym samym do 
znacznego wzrostu wydajności energetycznej podczas całego procesu produkcyjnego i 
zmniejszenia generowanych w jego toku zanieczyszczeń. Ponadto wprowadzone zmiany 
zwiększą bezpieczeństwo produkcji i umożliwią zwiększenie skali produkcji,

- z kolei w decyzji o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego w sprawie 
SA.34764 (2012/N) – Aid to Europac Kraft Viana S.A. Portugal KE zakwestionowała 
zaklasyfikowanie jako zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego inwestycji polegającej na  
optymalizacji istniejących zdolności produkcyjnych poprzez zredukowanie istniejących w 
procesie produkcyjnym „wąskich gardeł”. W ocenie KE pojęcia optymalizacja procesu 
produkcyjnego i zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego wzajemnie się wykluczają.



Regionalna pomoc inwestycyjna

- art. 14 ust 7 rozporządzenia 651/2014 wymaga, by w przypadku pomocy przyznanej na 
zasadniczą zmianę procesu produkcji koszty kwalifikowalne przekraczały koszty 
amortyzacji aktywów związanej z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu 
poprzedzających trzech lat obrotowych



Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

B.11
Czy projekt nie został rozpoczęty przed dniem 
złożenia wniosku o dofinansowanie projektu? Tak/Nie (niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 

 Wniosek preselekcyjny nie stanowi wniosku o dofinansowanie projektu

 Wnioskodawca musi się wstrzymać z realizacją projektu do momentu złożenia 
właściwego wniosku o dofinansowanie projektu

 UWAGA! Nawet rozpoczęcie prac o stosunkowo niewielkiej wartości może niweczyć 
efekt zachęty

 Brak efektu zachęty oznacza nie kwalifikowalność całego projektu



Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

C.2.1. Czy przedsięwzięcie wnioskodawcy polega na 
wdrożeniu wyników prac B+R?

Ocena punktowa

 Brak możliwości przedstawienia stosownych dowodów – brak punktów w ramach 
przedmiotowego kryterium 

 W ramach przedmiotowego kryterium punktów nie uzyskają projekty zakładające 
zakup wyników prac B+R nie stanowiących indywidualnego przedmiotu zamówienia



Dziękuję za uwagę


