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REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 

 

Os priorytetowa 2 Konkurencyjna gospodarka  

Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP.   

 

termin naboru:  
29.04.2019 roku do dnia 01.07.2019 roku  

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na listopad 2019 rok 

Kwota środków z przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie 

wynosi :                      20 000 000,00 PLN 

 

Pomoc w ramach konkursu jest udzielana w ramach pomocy de minimis zgodnie z 

przepisami rozporządzenia KE nr 1407/2013. 

 

I. Informacje ogólne o programie  

W ramach Działania 2.5 przewiduje się następujące rodzaje projektów: 

 dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, wprowadzeniem 
nowych produktów i/lub usług, a także unowocześnieniem wyposażenia związanego  
z działalnością gospodarczą; 

 dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmian w sposobie 
świadczenia usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych nowych technologii 
lub w wyniku wdrożenia wyników prac B+R. 

W wyniku realizacji projektu musi nastąpić wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej            

o skali co najmniej ponadlokalnej, tj. stosowanej w danym powiecie nie dłużej niż 3 lata. 

Powyższe będzie weryfikowane w trakcie oceny spełnienia kryteriów wyboru projektu. 

Weryfikacja nastąpi w oparciu o zapisy wniosku o dofinansowanie oraz dodatkowych 

dokumentów i danych potwierdzających innowacyjność projektu (np. dokumenty 

patentowe, publikacje naukowe, dostępne badania, wynik przeszukiwania baz danych, 

literatura fachowa, opinia o innowacyjności). Z przedstawionych dokumentów musi 

jednoznacznie wynikać, że innowacja wdrażana w wyniku realizacji projektu nie jest 

stosowana w danym powiecie województwa świętokrzyskiego dłużej niż 3 lata. 

Rozpoczęcie realizacji inwestycji nie może nastąpić przed dniem złożenia wniosku 

o dofinansowanie.  

II. Wymagania obligatoryjne 

1) Projekt nie dotyczy działalności gospodarczej wykluczonej ze wsparcia (kody PKD/EKD 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013; 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013, 
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Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014,Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 

1407/2013,), 

 
2) Projekt dotyczy innowacji produktowej lub procesowej. Nie jest możliwe 

dofinansowanie projektów, których efektem jest wyłącznie wdrożenie rozwiązania 
stanowiącego innowację marketingową lub organizacyjną 
 
Zgodnie z ww. definicją można rozróżnić:  

 innowację produktową - oznaczającą wprowadzenie na rynek przez dane 
przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych 
uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia;  
 

 innowację procesową - oznaczającą wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie 
nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy;  
 

 innowację marketingową - oznaczającą zastosowanie nowej metody marketingowej 
obejmującej znaczące zmiany w wyglądzie produktu, jego opakowaniu, pozycjonowaniu, 
promocji, polityce cenowej lub modelu biznesowym, wynikającej z nowej strategii 
marketingowej przedsiębiorstwa;  
 

 innowację organizacyjną - polegającą na zastosowaniu w przedsiębiorstwie nowej 
metody organizacji jego działalności biznesowej, nowej organizacji miejsc pracy lub nowej 
organizacji relacji zewnętrznych 

Dodatkowym efektem projektu może być wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych 

lub nowych rozwiązań marketingowych prowadzących do poprawy produktywności i 

efektywności przedsiębiorstwa 

III. Typy beneficjentów 

O dofinansowanie mogą się ubiegać następujące typy podmiotów:  

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa [definiowane według załącznika nr I do Rozporządzenia 

Komisji (UE) 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 (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 oraz z 

uwzględnieniem definicji jednego przedsiębiorcy na podstawie art. 2 ust. 2 rozporządzenia 1407/2013 

z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013)], które: 

 posiadają wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego; 

 prowadzą działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły, generują 
przychody oraz wykazują zatrudnienie (w przypadku osób fizycznych do zatrudnienia 
wlicza się samozatrudnienie) przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc wstecz 
od dnia rozpoczęcia naboru. W tym okresie działalność wnioskodawcy nie może 
podlegać zawieszeniu; 

 dotychczas nie otrzymały dofinansowania w ramach Działania 2.5 RPOWŚ na lata 
2014-2020 oraz nie są i nie były powiązane w okresie od 29.04.2018r. z podmiotami, 
które otrzymały dofinansowanie w ramach Działania 2.5 RPOWŚ na lata 2014-2020. 
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IV. Ograniczenia i limity w realizacji projektów 

 

1) Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 300 000,00 PLN 

2) Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 800 000,00 PLN pod warunkiem, iż 

wnioskowana kwota dofinansowania łącznie z inną pomocą de minimis otrzymaną w 

danym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych z 

różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 200 000 EUR dla jednego 

przedsiębiorcy, a w przypadku jednego przedsiębiorcy prowadzącego działalność w 

sektorze transportu drogowego towarów 100 000 EUR. 

3) W przypadku gdy planowana inwestycja ma charakter infrastrukturalny 

(przewidziano roboty budowlane), wnioskodawca musi posiadać prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele związane z realizacją projektu. Tytułem 

prawnym do dysponowania nieruchomością może być wyłącznie prawo własności 

lub prawo 18 wieczystego użytkowania. Dokumenty potwierdzające tytuł własności 

nieruchomości należy dostarczyć na etapie oceny projektu bądź przed podpisaniem 

umowy o dofinansowanie, nie późnej jednak niż w terminie 6 miesięcy liczonych od 

daty wyboru projektu do dofinansowania; 

4) Gdy planowana inwestycja ma charakter infrastrukturalny, wnioskodawca musi 

dołączyć pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót budowlanych/kosztorys inwestorski 

jako załącznik obligatoryjny. Dokument ten należy dostarczyć na etapie oceny 

projektu bądź przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, nie późnej jednak niż w 

terminie 6 miesięcy liczonych od daty wyboru projektu do dofinansowania. 

5) Termin zakończenia realizacji projektu nie może dłuższy niż do dnia 31 grudnia 

2022 roku. 

 
V. Poziom maksymalnej intensywności wsparcia 

- do 80 % kosztów kwalifikowalnych  

II. Informacje szczegółowe o programie 

Do wydatków kwalifikowalnych w ramach niniejszego konkursu, wyłącznie w przypadku 

przyjęcia projektu do realizacji, mogą zostać zaliczone niżej wymienione koszty: 

 a) inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe.  

Nabywane aktywa mogą być używane, jednak w momencie zakupu nie mogą być starsze niż 

3 lata, co należy rozumieć jako wyprodukowane w trzech latach kalendarzowych 

poprzedzających rok nabycia. W przypadku zakupu środków transportu za kwalifikowalne 

uznaje się wyłącznie samochody specjalne ujęte w dziale 743 Klasyfikacji Środków Trwałych 

oraz pozostały tabor bezszynowy ujęty w Podgrupie 76 Klasyfikacji Środków Trwałych;  

b) koszty nabycia nieruchomości  
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zarówno zabudowanych, jak i niezabudowanych przy czym koszty te nie mogą przekraczać 

10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, przy czym w przypadku terenów 

poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych, na których znajdują się budynki, limit ten 

wynosi 15%;  

c) wartości niematerialne i prawne, pod warunkiem iż nie dotyczą zakupu oprogramowania 

dedykowanego, opracowywanego pod konkretne potrzeby (zamówienie) podmiotu;  

d) roboty budowlane w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. 

Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.)  

e) leasing finansowy. 

Wskaźniki dla projektu 

a) Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego:  

 Liczba wprowadzonych innowacji procesowych [szt.]  

 Liczba wprowadzonych innowacji produktowych [szt.]  

 Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych [szt.]  

 Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC] 

 Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – kobiety [EPC] 

 Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – mężczyźni [EPC] 

 

b) Lista wskaźników produktu:  

 Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych 

dla rynku [CI 28] [przedsiębiorstwa]  

 Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych 

dla firmy [CI 29] [przedsiębiorstwa] 

 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje [CI 2] [przedsiębiorstwa] 

 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie [CI 1] [przedsiębiorstwa]  

 Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) 

[CI 6] [zł] 
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