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Bezpośrednimi beneficjentami są:
• samorząd terytorialny,
• instytucje otoczenia biznesu,
• szkoły wyższe.

Fundusze na dofinansowanie:
• uzbrajania terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą,
• tworzenia parków biznesowych,
• tworzenia i rozwijania inkubatorów przedsiębiorczości.

Pośredni beneficjenci – przedsiębiorcy.
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Działanie 1.4  Wsparcie MŚP
Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

Typ 1. 
Rozwój MŚP

Typ 2. 
TIK
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Zostaną wskazane w regulaminach konkursów
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Zasady naboru 
wniosków o 

dofinansowanie

Zasady 
przyznawania 

pomocy 
publicznej



Podstawy prawne udzielania pomocy MŚP w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP 

rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (art. 14.
Regionalna pomoc inwestycyjna)

rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie
udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 – w zakresie
wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców
w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020

rozporządzenie 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

7



8

Poniesienie 
wydatków

Refundacja 

Dotacja



O dotację w ramach typu 1. Rozwój MŚP mogą ubiegać się:

Mikroprzedsiębiorstwo: 
• liczba osób zatrudnionych – mniej niż 10
• obrót roczny do 2 mln EUR lub suma bilansowa do 2 mln EUR

Małe przedsiębiorstwo: 
• liczba osób zatrudnionych – od 10 do 49 
• obrót roczny do 10 mln EUR lub suma bilansowa do 10 mln EUR

Średnie przedsiębiorstwo: 
• liczba osób zatrudnionych od 50 do 249
• obrót roczny do 50 mln EUR lub suma bilansowa do 43 mln EUR
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O dotację w ramach typu 2. TIK mogą ubiegać się:

Mikroprzedsiębiorstwo: 
• liczba osób zatrudnionych – mniej niż 10
• obrót roczny do 2 mln EUR lub suma bilansowa do 2 mln EUR

Małe przedsiębiorstwo: 
• liczba osób zatrudnionych – od 10 do 49 
• obrót roczny do 10 mln EUR lub suma bilansowa do 10 mln EUR
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Wskazane wielkości odnoszą się do przedsiębiorstw samodzielnych. W przypadku
przedsiębiorstw partnerskich lub powiązanych należy uwzględnić proporcjonalnie
dane każdej z tych firm.

Szczegółowe rozstrzygnięcia – załącznik 1 Definicja MŚP do rozporządzenia Komisji
(UE) nr 651/2014.
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Przedsiębiorcy w trudnej sytuacji
ekonomicznej

Przedsiębiorcy, na których ciąży obowiązek
zwrotu uprzednio otrzymanej pomocy
publicznej

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w niektórych branżach (rolnictwo,
rybołówstwo, akwakultura, hutnictwo żelaza i stali, sektor węglowy,
budownictwo okrętowe, włókna syntetyczne, transport i związana z nim
infrastruktura, wytwarzanie energii, jej dystrybucja i infrastruktura –

zgodnie z art. 13 rozporządzenia 651/2014)



Zgodnie z kryteriami dopuszczającymi uprawnione do uzyskania
dofinansowania w ramach:

• typu 1. Rozwój MŚP są firmy prowadzące działalność
minimum przez 12 miesięcy;

• typu 2. TIK są nowo powstałe mikro- i małe przedsiębiorstwa,
funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 24 miesiące.
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Wsparcie obejmowało będzie rozwój mikro-, małych i średnich
przedsiębiorstw poprzez inwestycje niezbędne do
wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów
lub usług.

Pomoc nie będzie udzielana na inwestycje prowadzące
wyłącznie do odtworzenia lub zwiększenia zdolności
produkcyjnych.
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W ramach poddziałania 1.4.1 typ 1 wsparcie może być udzielane
zgodnie z:

 artykułem 14 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014

oraz

 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września
2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w
ramach celu tematycznego 3 – w zakresie wzmacniania
konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich
przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na
lata 2014–2020.
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Dofinansowanie może być przyznane wyłącznie na tzw.

inwestycję początkową
(inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne
i prawne związana z dywersyfikacją produkcji zakładu na produkty
dotąd niewytwarzane przez ten zakład lub zasadniczą zmianą
dotyczącą całościowego procesu produkcyjnego).

Inwestycje muszą być związane bezpośrednio z wprowadzaniem
nowego albo ulepszonego produktu lub usługi.
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1. W przypadku pomocy przyznanej na zasadniczą zmianę procesu produkcji
koszty kwalifikowalne muszą przekraczać koszty amortyzacji aktywów
związanej z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu poprzedzających
trzech lat obrotowych.

2. W przypadku pomocy przyznanej na dywersyfikację zakładu koszty
kwalifikowalne muszą przekraczać o co najmniej 200% wartość księgową
ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym
poprzedzającym rozpoczęcie prac.
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Zgodnie z interpretacją zalecaną przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 
w odniesieniu do pkt 2:

Ponownie wykorzystywane aktywa – aktywa wykorzystywane do produkcji
wcześniej wytwarzanych produktów, które będą wykorzystywane przy produkcji
nowych produktów, oferowanych dzięki zrealizowaniu projektu (w tym np. hale
produkcyjne). Jeżeli składnik aktywów jest tylko częściowo ponownie
wykorzystywany, wartość księgowa może być brana pod uwagę pro rata.

Zachowanie wskazanych powyżej wartości (200%) winno być oceniane zarówno
na etapie wniosku o dofinansowanie, jak i realizacji umowy oraz dokonywania
kontroli na zakończenie realizacji projektu.
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W ramach poddziałania 1.4.1 typ 1. oraz typ 2. pomoc może być
udzielana także zgodnie z:

rozporządzeniem 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.
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Realizując przedsięwzięcia w oparciu o zapisy rozporządzenia „de
minimis” wymagania wynikające z zapisów rozporządzenia rpi nie
muszą być spełnione, jednakże inwestycje muszą być związane
bezpośrednio z wprowadzaniem nowego albo ulepszonego
produktu lub usługi.

Warunkiem koniecznym jest, aby inwestycje zostały rozpoczęte po
złożeniu wniosku o dofinansowanie w celu zachowania tzw. efektu
zachęty.
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Pomoc de minimis podlega istotnym ograniczeniom:

1. Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przedsiębiorstwu nie może
przekroczyć 200 000 EUR w okresie poprzedzających trzech lat podatkowych.

2. Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przedsiębiorstwu
prowadzącemu działalność w zakresie drogowego transportu towarów nie
może przekroczyć 100 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych. Pomoc de
minimis nie może zostać wykorzystana na nabycie pojazdów przeznaczonych
do transportu drogowego towarów.

21

de minimis



Ze względu na linię demarkacyjną między osiami RPO WP na lata 2014–2020 w ramach osi I nie
będzie realizowane wsparcie w zakresie, w jakim przewidziano je w osiach priorytetowych II–VI.

Wsparcia w ramach poddziałania 1.4.1, typ 1 nie otrzymają typy przedsięwzięć, kwalifikowanych
w ramach innych osi i działań:
1. wytwarzanie energii pochodzącej z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem do sieci

elektroenergetycznej (wsparcie udzielane będzie w ramach Osi III - działanie 3.1),
2. gospodarka odpadami (wsparcie udzielane będzie w ramach Osi IV - działanie 4.2),
3. infrastruktura uzdrowiskowa, turystyczno-rekreacyjna realizowana przez przedsiębiorców

świadczących kompleksowe usługi sanatoryjne/uzdrowiskowe (wsparcie udzielane będzie w
ramach Osi VI - działanie 6.1),

4. projekty w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 realizowane przez podmioty, o których
mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(np. żłobki, żłobki przyzakładowe, kluby dziecięce, oddziały żłobkowe), (wsparcie udzielane
będzie w ramach Osi VI - poddziałania 6.2.2).
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W ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–
2020 dofinansowanie będzie przyznawane w drodze

konkursów w procedurze standardowej
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Wydatki kwalifikowalne – wydatki dopuszczone do objęcia dofinansowaniem,
niezbędne do realizacji projektu, faktycznie poniesione i udokumentowane fakturą
lub rachunkiem, zgodne z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu
oraz z zapisami obowiązujących aktów prawnych i wytycznych.

Informacje dotyczące zakresu dopuszczalnych wydatków kwalifikowanych
będzie można znaleźć pod adresem internetowym:

http://rpo.podkarpackie.pl
w zakładce „Zapoznaj się z prawem i dokumentami”
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Kwalifikowalne są wydatki mające charakter inwestycyjny.

W ramach typu 1. poniesione na:
• roboty budowlane – wyłącznie pod warunkiem, że są niezbędne

do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celu projektu i są realizowane
na podstawie zawartej umowy na roboty budowlane;

• nabycie środków transportu z grupy KŚT nr 743 i 76.

W ramach typu 1. oraz 2.:
• nabycie nowych środków trwałych na stałe zainstalowanych w projekcie i

ściśle związanych z realizacją projektu pod warunkiem, że środki te będą
włączone w rejestr środków trwałych Beneficjenta oraz wydatki te będą
traktowane jako wydatek inwestycyjny zgodnie z zasadami rachunkowości;
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• nabycie wartości niematerialnych i prawnych m.in. w formie patentów, licencji
oraz praw autorskich, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
 będą wykorzystywane wyłącznie w ramach przedsiębiorstwa, które

otrzymało pomoc,
 będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
 będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych,
 będą stanowić aktywa beneficjenta pomocy także przez okres trwałości

projektu.
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Omawianej weryfikacji, obok instytucji przyznającej dofinansowanie, dokonują
także inne uprawnione podmioty (m.in. urzędy kontroli skarbowej jako instytucja
audytowa).

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju kontrolujący
powinni bezwzględnie kwestionować niezasadne wydatki czy działania, nawet
jeśli wynikają one z treści zaakceptowanego uprzednio wniosku
o dofinansowanie i zawartej umowy.
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Typ 1. Rozwój MŚP
Zgodnie z tzw. mapą pomocy regionalnej dofinansowanie:
• mikro- oraz małe przedsiębiorstwa – do 70% wydatków kwalifikowalnych,
• średnie przedsiębiorstwa – do 60% wydatków kwalifikowalnych.

W przypadku korzystania ze wsparcia na podstawie rozporządzenia o pomocy
de minimis – do 70% wydatków kwalifikowalnych.

Typ 2. TIK
Wsparcie na podstawie rozporządzenia o pomocy de minimis – do 80%
wydatków kwalifikowalnych.
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Według Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych dla projektów w ramach typu 1.: 

1) dla projektów, w których przewiduje się  wyłącznie wprowadzenie nowego lub 
ulepszonego produktu/usługi: 

• minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 100 000 zł, 
• maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 4 000 000 zł, 

2) dla projektów, w ramach których wdraża się rozwiązania będące wynikiem
prowadzonych własnych prac B+R, w tym współfinansowanych w ramach RPO WP
2014–2020:

• minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 100 000 zł,
• maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 10 000 000 zł.
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Dla projektów w ramach typu 2.: 

• minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 50 000 zł, 
• maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 500 000 zł.

W uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca na etapie ogłoszenia
konkursu może podjąć decyzję o obniżeniu minimalnej lub podwyższeniu
maksymalnej wartości projektu.
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Monitorowanie przedsięwzięcia

Wskaźniki produktu i rezultatu służą monitorowaniu stanu realizacji celów danego
projektu oraz ocenie efektów jego wdrażania.

Wnioskodawca dokonuje wyboru wskaźników z listy załączonej do wniosku o
dofinansowanie i jest zobowiązany umową do ich osiągnięcia.

Przykładowe wskaźniki:
produktu:
• Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów

innowacyjnych dla firmy,
rezultatu:
• Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (liczony jako przyrost

zatrudnienia, w pełnych etatach, utrzymywany w okresie trwałości projektu).
32



Trwałość projektu

Inwestycja MŚP objęta projektem musi być utrzymana minimum przez trzy lata.

Za dzień rozpoczynający okres trwałości projektu przyjmuje się dzień dokonania
przez podmiot przyznający pomoc (Zarząd Województwa jako Instytucja
Zarządzająca RPO WP) ostatniej płatności na rzecz beneficjenta pomocy
(przedsiębiorcy, który zawarł umowę o dofinansowanie).

Nieutrzymanie trwałości projektu, zrealizowanego dzięki wsparciu funduszy
strukturalnych, jest nieprawidłowością, która skutkuje zwrotem otrzymanego
wsparcia finansowego wraz z należnymi odsetkami, liczonymi jak dla zaległości
podatkowych.
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Ogłaszanie konkursu

Zgodnie z art. 40 ustawy z 11 lipca 2014 o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020:

Właściwa instytucja podaje do publicznej wiadomości, w szczególności na swojej
stronie internetowej oraz na portalu, ogłoszenie o konkursie, co najmniej 30 dni
przed planowanym rozpoczęciem naboru wniosków o dofinansowanie projektu.
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Ogłoszenie o konkursie musi zawierać co najmniej:

• nazwę i adres właściwej instytucji;
• określenie przedmiotu konkursu, w tym typów projektów podlegających

dofinansowaniu;
• określenie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie;
• określenie maksymalnego dopuszczalnego poziomu dofinansowania

projektu lub maksymalnej dopuszczalnej kwoty dofinansowania projektu;
• określenie terminu, miejsca i formy składania wniosków o dofinansowanie

projektu;
• określenie sposobu i miejsca udostępnienia regulaminu konkursu.
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Regulamin konkursu i całość dokumentacji aplikacyjnej będą dostępne z chwilą
ogłoszenia konkursu, co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem naboru.

Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone pod adresami internetowymi:
http://rpo.podkarpackie.pl
w zakładce „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków”
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
w zakładce „Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków”

oraz w dwóch dziennikach o zasięgu regionalnym. 
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Wyboru projektów do dofinansowania dokonuje Komisja Oceny Projektów
(KOP), w skład której wchodzą pracownicy Departamentu Wspierania
Przedsiębiorczości oraz eksperci zewnętrzni.

Ocena projektów przebiegać będzie dwuetapowo:

• ocena formalna,
• ocena merytoryczna.

37



Etapy oceny formalnej: dopuszczająca i administracyjna.

Na etapie oceny formalnej Wnioskodawca będzie miał prawo do jednokrotnego
dokonania poprawek, wyłącznie w zakresie wskazanym przez Komisję Oceny
Projektów.

W przypadku kryteriów dopuszczających (np. terminowość złożenia wniosku
o dofinansowanie, status podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie)
nie przysługuje prawo do dokonania poprawek.
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Etapy oceny merytorycznej: dopuszczająca i jakościowa (punktowa).

Ocena merytoryczna dokonywana jest przez ekspertów zewnętrznych,
wyłonionych w drodze konkursu i znajdujących się w wykazie ekspertów.

Wykaz ekspertów zostanie opublikowany na stronie internetowej:
http://rpo.podkarpackie.pl
w zakładce „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków”

W sytuacji wystąpienia wątpliwości/niejasności ekspert na etapie oceny
merytorycznej może wystąpić o uzyskanie dodatkowych wyjaśnień
od Wnioskodawcy.
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Kryteria jakościowe (punktowe) dla typu 1. Rozwój MŚP:
• projekt jest wynikiem prac B+R prowadzonych przez wnioskodawcę – 15 pkt,
• innowacyjność nowej usługi lub nowego produktu powstałego w wyniku projektu -

rynek regionalny - 5 pkt, rynek krajowy - 10 pkt, rynek europejski - 15 pkt,
• zgodność przedmiotu projektu z zakresem inteligentnych specjalizacji – 15 pkt,
• udział w klastrach, stowarzyszeniach branżowych, izbie gospodarczej –

udokumentowana współpraca przez min. 2 lata - 15 pkt, udokumentowana 
współpraca min. 12 miesięcy - 10 pkt,

• przyrost zatrudnienia w wyniku realizacji projektu
Mikroprzedsiębiorca: wzrost o 1 pełny etat  - 5 pkt, o 2 etaty – 7 pkt, 
o 3 i więcej etatów - 10 pkt,
Mały przedsiębiorca: wzrost o 2 pełne etaty  - 5 pkt, o 3 etaty – 7 pkt, 
o 4 i więcej etatów - 10 pkt,
Średni przedsiębiorca: wzrost o 3 pełne etaty  - 5 pkt, o 4 etaty - 7 pkt, 
o 5 i więcej etatów - 10 pkt, 40



• realizacja projektu na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej - na 
obszarze powyżej 100 podmiotów gospodarki narodowej - 5 pkt, na obszarze od 60 
do 100 podmiotów - 10 pkt, na obszarze poniżej 60 podmiotów - 15 pkt,

• lokalizacja na obszarach wiejskich w powiatach gdzie stopa bezrobocia jest wyższa 
od stopy bezrobocia dla województwa – 10 pkt,

• wkład własny wyższy od wymaganego - za każde 1 % obniżenie wartości 
dofinansowania, skutkujące kwotowym podwyższeniem wkładu własnego, przyznawany 
będzie 1 pkt. Suma uzyskanych punktów dzięki zwiększeniu wkładu własnego nie może 
przekroczyć  5 pkt.

Kryteria jakościowe dla typu 2. TIK – w opracowaniu.
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Kryteria wyboru wraz z metodologią ich obliczania są zamieszczone
w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014–2020, adres
internetowy:

http://rpo.podkarpackie.pl
w zakładce „Zapoznaj się z prawem i dokumentami”
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Po każdym z etapów oceny Wnioskodawca otrzymuje informację o wynikach
oceny złożonego projektu.

Listy projektów ocenionych pozytywnie będą publikowane na stronie
internetowej:

http://rpo.podkarpackie.pl
w zakładce „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków”

Rozstrzygnięcie konkursu następuje poprzez zatwierdzenie, w formie uchwały
Zarządu Województwa, Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie realizacji
projektów.
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Dziękuję za uwagę.

Departament Wspierania Przedsiębiorczości
ul. Towarnickiego 3A 
35-010 Rzeszów

Tel: 17 747 6170 lub 17 747 6171

e-mail: dwp@podkarpackie.pl

mailto:dwp@podkarpackie.pl

