
 

 
 

 
Informacja w zakresie założeń do konkursu, którego ogłoszenie 

planowane jest w III kwartale 2019 r. w ramach osi priorytetowej I 
Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działania 1.4 Wsparcie 

MŚP, Poddziałania: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: 
Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 
 

Zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie 

konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2019 rok zaplanowany został nabór wniosków 

w ramach Działania 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałania: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, 

Typ projektu: Rozwój MŚP na kwartał IV (październik) 2019 r.  

 

Główne założenia, które będą miały zastosowanie w planowanym konkursie:  

   

Rodzaj udzielanej pomocy: 

Podstawą udzielenia pomocy będzie regionalna pomoc inwestycyjna na tzw. 

inwestycje początkowe w oparciu o Rozporządzenie nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 

2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym  

w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. 

Zakres udzielanej pomocy: 

Wsparcie będzie przeznaczone na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe, w tym prace 

budowlane oraz wartości niematerialne i prawne. W przypadku projektów 

obejmujących swym zakresem prace budowlane wymagane będzie przedłożenie wraz 

z dokumentacją konkursową prawomocnej/ostatecznej decyzji pozwolenia na 

budowę oraz projektu budowlanego. Wnioskodawca będzie musiał wykazać się 

prawem do nieruchomości, na której bądź w której będzie prowadzona inwestycja. 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 

Dla projektów, w których przewiduje się wprowadzenie nowego lub ulepszonego 

produktu/usługi: 

• minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 300 000,00 PLN,  

• maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych projektu: 4 000 000,00 PLN.  

Dla projektów, w których przewiduje się wprowadzenie nowego lub ulepszonego 

produktu/usługi, będącego wynikiem prowadzonych prac B+R: 

• minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projekt: 300 000,00 PLN, 

• maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 10 000 000,00 PLN.   



 
 

Maksymalny poziom dofinansowania 

W ramach planowanego konkursu maksymalny poziom dofinansowania: 

 dla mikro - i małego przedsiębiorstwa wynosił będzie 70% wartości wydatków 

kwalifikowanych, 

 dla średniego przedsiębiorstwa wynosił będzie 60% wartości wydatków 

kwalifikowanych. 

 

 

  


