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Zostaną wskazane w regulaminach konkursów

Ocena projektów 
oraz wymogi 
niezbędne do 
podpisywania 

umowy

Zasady naboru 
wniosków o 

dofinansowanie

Zasady 
przyznawania 

pomocy 
publicznej



Wsparcie uzyskają projekty dotyczące przygotowania terenów
inwestycyjnych w celu nadania im funkcji gospodarczych, sprzyjających
lokalizowaniu nowych inwestycji i przyciąganiu inwestorów, w tym
tworzeniu parków biznesowych jako powierzchni sprzyjających
lokalizowaniu nowych inwestycji.
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Typ 1: Strefy aktywności gospodarczej



Teren objęty projektem musi być własnością wnioskodawcy bądź wnioskodawca
musi dysponować prawem wieczystego użytkowania.

Teren musi być przeznaczony pod działalność gospodarczą w planie
zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego.

Projekty mogą być zgłaszane do konkursu pod warunkiem niepowielania już
dostępnej infrastruktury, chyba że limit dostępnej powierzchni będzie wyczerpany
co najmniej w 65% na moment złożenia wniosku o dofinansowanie lub limit
wolnego terenu nie odpowiada zapotrzebowaniu zgłaszanemu przez potencjalnych
inwestorów.

Typ 1
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Podpisanie umowy z beneficjentem nastąpi po wykazaniu, że limit
dostępnej powierzchni został wykorzystany w 100% lub nie odpowiada
zapotrzebowaniu zgłaszanemu przez potencjalnych inwestorów.

Analiza poziomu wykorzystania winna obejmować teren gminy, na
obszarze której usytuowany jest teren objęty projektem.

Typ 1
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Wymagane jest zapewnienie właściwego dostępu do terenów inwestycyjnych:

 przedstawienie w dokumentacji aplikacyjnej planu skomunikowania terenu
z istniejącymi drogami publicznymi i/lub wewnętrznymi ogólnodostępnymi;

lub
 zapewnienie w dokumentacji aplikacyjnej, że najpóźniej do dnia

poprzedzającego dzień złożenia wniosku o płatność końcową teren
inwestycyjny zostanie skomunikowany z istniejącymi drogami publicznymi
w sposób umożliwiający bez wątpliwości prowadzenie działalności
gospodarczej na tym terenie.

Typ 1
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Typ 1
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Umowa o dofinansowanie 
zawierać będzie wymagania dotyczące:

pełnego wykorzystania (zajęcia przez funkcjonujące firmy) 
uzbrojonych terenów wraz z zasadami pomniejszenia kwoty 
dofinansowania w przypadku nieosiągnięcia zakładanych 
wskaźników w tym zakresie

przeznaczenia uzbrojonych terenów pod działalność MŚP, w 
przypadku zajęcia terenów przez firmę dużą kwota 
dofinansowania zostaje proporcjonalnie pomniejszona

corocznego monitorowania liczby miejsc pracy wykreowanych w 
wytworzonej infrastrukturze strefy aktywności gospodarczej.



Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.

Poziom dofinasowania oraz zakres wydatków kwalifikowanych: 
• Projekty nieobjęte zasadami pomocy publicznej – do 85%
• Projekty rewitalizacyjne do 95%, w tym środki budżetu państwa stanowią maks. 

10% wydatków kwalifikowanych projektu
• Projekty objęte zasadami pomocy publicznej zgodnie z art. 56 pkt. 6

rozporządzenia Komisji UE 651/2014:

Typ 1
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Kwota pomocy nie przekracza różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a
zyskiem operacyjnym z inwestycji. Zysk operacyjny odlicza się od kosztów
kwalifikowalnych ex ante, na podstawie rozsądnych prognoz, albo przy użyciu
mechanizmu wycofania.



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/rpo/
w zakładce „Zapoznaj się z prawem i dokumentami”
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http://rpo.podkarpackie.pl/rpo/


Wydatki kwalifikowalne dla projektów nieobjętych pomocą publiczną:
• prace studyjno-koncepcyjne:

 opracowania dotyczące koncepcji zagospodarowania terenu, w tym ocenę
stanu infrastruktury technicznej;

 opracowanie studium wykonalności.
• badania geotechniczne, w tym: określenie warstw geologicznych, nośności gruntu,

poziomu lustra wód gruntowych,
• roboty budowlane związane z budową / przebudową sieci, w szczególności:

kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowej, ciepłowniczej, niezbędnej do
kompleksowego uzbrojenia terenu,

• nabycie nowych środków trwałych nierozerwalnie związanych z funkcjonowaniem
inwestycji,

Typ 1
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Wydatki kwalifikowalne dla projektów nieobjętych pomocą publiczną (cd.):

• roboty budowlane dotyczące wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej (wydatki
na wewnętrzną infrastrukturę komunikacyjną – wyłącznie jako uzupełniający
element projektu dotyczącego kompleksowego przygotowania terenu
inwestycyjnego – nie mogą być równe lub większe niż 50% wartości wydatków
kwalifikowanych w projekcie)

Przez wewnętrzną infrastrukturę komunikacyjną należy rozumieć:
• drogi, które zgodnie z art. 4 ust 2 ustawy o drogach publicznych określa się jako: „budowlę wraz z

drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami stanowiącą całość techniczno-
użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym”,

• drogowy obiekt inżynierski, który zgodnie z art. 4 ust. 12 ustawy o drogach publicznych określa się jako
„obiekt mostowy, tunel, przepust i konstrukcję oporową”,

• pojęcie „wewnętrzna” w rozumieniu potocznym oznacza usytuowana w granicach działek objętych
projektem polegającym na uzbrojeniu/dozbrojeniu terenu.

Powyższa definicja wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej jest propozycją IZ, oczekuje na akceptację MIiR.

Typ 1
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Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 1 000 000 zł

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 50 000 000 zł

Typ 1
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Weryfikacja 
kwalifikowalności 

wydatków

Ocena 
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projektu

Trwałość 
przedsięwzięcia



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 na poziomie projektu: 
Produktu: Rezultatu:

Typ 1
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Powierzchnia
przygotowanych terenów
inwestycyjnych [ha]

Liczba inwestycji 
zlokalizowanych na 
przygotowanych terenach 
inwestycyjnych [szt.]



Trwałość projektu

Inwestycja objęta projektem musi być utrzymana minimum przez pięć lat.

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.

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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W ramach działania 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, Typ 1
Strefy aktywności gospodaczej Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–
2020 dofinansowanie będzie przyznawane w drodze

konkursów w procedurze standardowej
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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/rpo/
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.
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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/rpo/
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):

• Lokalizacja projektu na terenie o wysokiej stopie bezrobocia: mniejszy niż średnia 
wojewódzka - 0 pkt., równy lub wyższy od średniej do 20% - 10 pkt., wyższy od 
średniej powyżej 20% - 15 pkt.

• Zgodność z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami – 5 pkt.

• Udział partnerów w projekcie - 1 partner – 5 pkt., 2 partnerów – 10 pkt., 
3 partnerów i więcej – 15 pkt.

• Wpływ projektu na rozwój przedsiębiorczości w regionie: co najmniej 
2 firmy – 10 pkt., więcej niż 2 firmy – 15 pkt., więcej niż 4 firmy – 20 pkt.

Typ 1
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Kryteria jakościowe (punktowe):

• Zasadność zaplanowanych działań na rzecz zagospodarowania terenów inwestycyjnych:

 zostanie zapewniona organizacja obsługi inwestora (na etapie pozyskiwania,
przygotowania inwestycji i jej realizacji) – 5 pkt.,

 przewidziano dodatkowe działania przyciągające potencjalnych inwestorów 
(np. lokalne zachęty podatkowe, z wyłączeniem ulg podatkowych wynikających 
z oferowania Specjalnych Stref Ekonomicznych) – 5 pkt.,

 przewidziano działania mające na celu pozyskanie inwestorów nowych co najmniej
w regionie i/lub zagranicznych – 3 pkt.,

 przewidziano współpracę z instytucjami krajowymi, regionalnymi

i lokalnymi (list intencyjny, Uchwała Rady, Porozumienie) – 2 pkt.

Typ 1
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Kryteria jakościowe (punktowe):

• Preferowane lokalizacje: na nieużytkach – 10 pkt., na terenach 
zdegradowanych – 15 pkt., na terenach zlokalizowanych w pobliżu istniejących 
lub planowanych/będących w budowie głównych szlaków komunikacyjnych, 
autostrad, dróg szybkiego ruchu, linii kolejowych – 20 pkt.

• Dostępność komunikacyjna – 10 pkt.
W kryterium ocenie podlega czy na dzień składania wniosku o dofinansowanie 
do terenów inwestycyjnych jest zapewniony dojazd z dróg publicznych i/lub 
wewnętrznych ogólnodostępnych.

Typ 1
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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/rpo/
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/rpo/
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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Typ 2: Inkubatory przedsiębiorczości

Wsparcie przeznaczone zostanie na tworzenie inkubatorów
przedsiębiorczości i akademickich inkubatorów przedsiębiorczości.



Zgodnie z zapisami UP wsparcie infrastrukturalne inkubatorów możliwe będzie
tylko w incydentalnych i uzasadnionych przypadkach oraz po spełnieniu
następujących warunków:

 działalność IOB wpisuje się w krajową lub regionalną strategię inteligentnej
specjalizacji,

 IOB dysponuje strategią/planem wykorzystania infrastruktury planowanej do
sfinansowania w ramach przedsięwzięcia,

 przedsięwzięcie jest współfinansowane ze źródeł prywatnych,
 przedsięwzięcie nie powiela dostępnej infrastruktury IOB o podobnym profilu

zlokalizowanej w danym lub sąsiadującym regionie, chyba
że limit dostępnej oferty został wyczerpany.

Typ 2
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Typ 2
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Beneficjenci

jednostki samorządu terytorialnego, 
ich związki i stowarzyszenia

jednostka organizacyjna jst posiadająca 
osobowość prawną

instytucja otoczenia biznesu

szkoła wyższa



Poziom dofinansowania

W przypadku korzystania z regionalnej pomocy inwestycyjnej
(art. 14 rozp. 651/2014):

Typ 2
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• mikro i małe przedsiębiorstwo – 70%,
• średnie przedsiębiorstwo – 60%,
• duże przedsiębiorstwo – 50%.



Poziom dofinansowania (cd.):

W przypadku korzystania z pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną
(art. 56 pkt 6 rozporządzenia Komisji UE 651/2014):

Typ 2
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Kwota pomocy nie przekracza różnicy między kosztami kwalifikowalnymi
a zyskiem operacyjnym z inwestycji. Zysk operacyjny odlicza się od
kosztów kwalifikowalnych ex ante, na podstawie rozsądnych prognoz,
albo przy użyciu mechanizmu wycofania.



• Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 1 000 000 zł

• Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 50 000 000 zł

Typ 2
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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 na poziomie projektu: 
Produktu: Rezultatu:

Typ 2
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Powierzchnia dostępna w 
wspartych inkubatorach 
przedsiębiorczości/ 
akademickich [m2]

Liczba przedsiębiorstw 
ulokowanych w wspartych 
inkubatorach przedsiębiorczości/ 
akademickich [szt.]



Projekt systemowy, realizowany przez Samorząd Województwa lub jednostkę
organizacyjną jednostki samorządu terytorialnego posiadająca osobowość prawną.

Wsparcie zostanie przeznaczone na wzmocnienie profesjonalizacji działalności
instytucji otoczenia biznesu poprzez realizację projektu polegającego na sieciowaniu
podkarpackich instytucji otoczenia biznesu za pośrednictwem elektronicznej
platformy.

Platforma ta będzie pełniła funkcje centrum usług okołobiznesowych dla MŚP z
województwa podkarpackiego.
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Typ 3: Profesjonalizacja usług IOB



W ramach tej platformy udzielane będzie dofinansowanie:

a) usług doradczych świadczonych na rzecz MŚP przez IOB,

b) profesjonalizacji usług IOB w zakresie niezbędnym do świadczenia
nowych lub ulepszonych usług,

c) sieciowania przedsiębiorstw poprzez powstawanie i rozwój
inicjatyw przyczyniających się do wzmocnienia konkurencyjności
MŚP aktywnie uczestniczących w sieciach współpracy i umacnianie
ich pozycji.

Typ 3
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Wsparcie może zostać udzielone po zachowaniu warunków, że IOB:

 ubiega się o dofinansowanie dla nowych lub ulepszonych usług
świadczonych dla biznesu stanowiących odpowiedź na
zapotrzebowanie przedsiębiorstw. Popyt musi zostać potwierdzony
przez dostarczenie dowodu zainteresowania przedsiębiorstw
wyrażonego poprzez zawarte umowy, porozumienia, wspólne
platformy/systemy,

 posiada strategię biznesową dla przedsięwzięcia, która potwierdza
zdolność do operowania w warunkach rynkowych i prowadzenie
działalności samowystarczalnej (lub potwierdza, że podmiot ten stanie
się stopniowo samowystarczalny do końca okresu trwałości),

Typ 3
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Wsparcie może zostać udzielone po zachowaniu warunków, że IOB (c.d.):

 posiada roczny plan zawierający orientacyjny wykaz projektów/usług,
które mają być realizowane uwzględniający projekt, o którego wsparcie
się ubiega,

 może wykazać, że w zakresie świadczenia usługi objętej
przedsięwzięciem będą stosowane standardy na poziomie
krajowym/europejskim/międzynarodowym,

 przedstawi mechanizm monitorowania jakości i skuteczności usług.

Typ 3
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Projekt będzie realizowany w ramach projektu własnego samorządu
województwa podkarpackiego.

Planuje się realizację kompleksowych i skoordynowanych działań polegających na
promocji gospodarczej regionu m.in. poprzez udział w targach gospodarczych,
misjach gospodarczych, konferencjach, sympozjach, forach (w tym także ich
organizację). Planowane do realizacji działania wynikać będą
z wypracowanej wspólnie z partnerami gospodarczymi spójnej polityki
inwestycyjnej regionu.
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Typ 4: Promocja gospodarcza



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

