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REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 

OS I: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka 

Działanie 1.4 Wsparcie MŚP  Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, 

Typ projektu: Rozwój MŚP 

 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: 85 000 000 PLN. 

• Nabór wniosków rozpoczyna się od 28.10.2018r.  

• Wnioski składane są w terminie od 17.01.2020 r. do godz.15:30  

• Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: 31.08.2020 r. 

• Wsparcie mogą otrzymać projekty, których realizacja zakończy się nie później niż do 31 grudnia 

2021 r. 

 
Typ beneficjenta : 

 

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu są  mikro- małe i średnie 

przedsiębiorstwa: 

Spełniające kryteria dot. statusu przedsiębiorstwa wynikające z  załącznika nr I do rozporządzenia nr 

651/2014. Status przedsiębiorstwa jest weryfikowany zarówno na etapie oceny  projektu, jak również 

przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.  

a) Posiadające wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego; 

b) Prowadzące działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 12 m-cy, licząc wstecz od dnia 

złożenia wniosku o dofinansowanie  

Typy projektów: 

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu: 

1) Wsparcie obejmowało będzie projekty mające na celu rozwój MŚP poprzez inwestycje w 
rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do 
wprowadzenia na rynek nowych1 lub ulepszonych2 produktów lub usług. 

 
1 Nowe produkty to wyroby lub usługi, które różnią się znacząco swoimi cechami lub przeznaczeniem od produktów 
dotychczas wytwarzanych przez firmę. 
2 Ulepszenie istniejących produktów polega na zmianach materiałów, komponentów oraz innych cech 
zapewniających lepsze działanie tych produktów. Zalicza się tu udoskonalenia pod względem specyfikacji 
technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowania, łatwości obsługi lub innych cech 
funkcjonalnych. Udoskonalenie nie powinno obejmować jedynie rutynowych zmian/ aktualizacji/ modernizacji czy 
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2) Nie będą spełniać powyższej przesłanki projekty polegające na udoskonaleniu/ zmianie 
sposobu oferowania/ sprzedaży produktów uprzednio oferowanych przez wnioskodawcę, 
zmianie/ rozszerzeniu kanału dystrybucji uprzednio oferowanych produktów, zmianie/ 
rozszerzeniu rynków zbytu dla uprzednio oferowanych produktów. 

3) Wsparcie uzyskają wyłącznie projekty, w wyniku realizacji których wdrożony produkt lub 
usługa będą charakteryzowały się innowacyjnością minimum na poziomie regionu 
(województwo podkarpackie) 

4) Dofinansowanie może być udzielone wyłącznie na realizację inwestycji początkowej 
zgodnie z definicją przyjętą w art. 2 pkt 49) rozporządzenia 651/2014 

5) Wnioskodawca musi posiadać prawo do dysponowania nieruchomością na  cele związane 
z realizacją projektu.   

6) Wsparcia nie otrzymają przedsiębiorstwa realizujące przedsięwzięcie prowadzące 
wyłącznie do zwiększenia zdolności produkcyjnych.  

7) Wsparcia nie otrzymają projekty, celem realizacji których jest najem, użyczenie, dzierżawa, 
oddanie w użytkowanie oraz przekazanie w jakiejkolwiek innej formie infrastruktury 
nabytej lub wytworzonej w ramach projektu. Infrastruktura powstała w wyniku realizacji 
projektu. winna być wykorzystywana wyłącznie przez beneficjenta pomocy. 

8) Wprowadzenie nowego lub ulepszonego  produktu lub usługi w wyniku realizacji 

projektu stanowi kryterium dopuszczające. 

Limity i ograniczenia 

Wsparcia nie otrzymają projekty realizowane w zakresie 

1) ochrony zdrowia, 

2) wytwarzania energii, jej dystrybucji i infrastruktury z nią związanej, 

3) gospodarki odpadami, 

4) infrastruktury uzdrowiskowej, turystyczno - rekreacyjnej realizowanej przez przedsiębiorców 

świadczących kompleksowe usługi sanatoryjne/uzdrowiskowe, 

5) opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz pomocy społecznej realizowane przez podmioty, o 

których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (np. żłobki, żłobki przyzakładowe, kluby dziecięce, oddziały żłobkowe, domy pomocy 

społecznej, domy seniora), 

6) infrastruktury instytucji opiekuńczo – pobytowych, 

7) rozwoju sieci szerokopasmowych. 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem nr 651/2014 pomoc nie może być udzielana na projekty dotyczące 
działalności gospodarczej prowadzonej w następujących sektorach: 

 
też zmian wynikających jedynie z naturalnego postępu technicznego bez dokonywania zmian istotnych parametrów 
produktu czy usługi z punktu widzenia użytkowego lub ekonomicznego.  
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1) hutnictwa żelaza i stali, 

2) węglowym, 

3) budownictwa okrętowego, 

4) włókien syntetycznych, 

5) transportu i infrastruktury z nim związanej, 

6) wytwarzania energii, jej dystrybucji i infrastruktury, 

7) rybołówstwa i akwakultury 

8) produkcji podstawowej produktów rolnych 

9) przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku nr I do 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jeżeli: 

a) wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od 
producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą, 
b) przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub w całości producentom surowców. 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem nr 1301/2013 pomoc nie może być udzielana na inwestycje dotyczące: 

1) wytwarzania, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych, 

2) likwidacji ani budowy elektrowni jądrowych, 

3) redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do 
dyrektywy 2003/87/WE, 

4) infrastruktury portów lotniczych 

 
DOFINANSOWANIE 

 

a) Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:  

• dla mikro i małego przedsiębiorstwa – 70% wydatków kwalifikowanych  

• dla średniego przedsiębiorstwa -60% wydatków kwalifikowanych 

b) Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi:  

• minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 300 000 PLN, 

• maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 4 000 000 PLN, 

 

Dla projektów, w których przewiduje się wprowadzenie nowego lub ulepszonego 

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

• minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projekt: 300 000 PLN, 

• maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 10 000 000 PLN. 

• Środki dofinansowania zostaną przekazane beneficjentom w formie refundacji 
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Z A P R A S Z A M Y  DO  W S P Ó Ł P R A CY    

 

  
  

INNOWACYJNOŚĆ PRODUKTOWA 

Innowacja produktowa (product innovation) to wprowadzenie wyrobu lub usługi, które są nowe lub 

znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań.  

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy rezultat projektu (produkt/usługa) charakteryzuje 

się nowością co najmniej w skali regionalnej (województwo podkarpackie), w kontekście 

posiadanych przez niego nowych cech, funkcjonalności, w porównaniu do rozwiązań dostępnych na 

rynku. Do innowacji produktowych zalicza się zarówno wprowadzenie nowych wyrobów i usług, jak i 

znaczące udoskonalenia istniejących wyrobów i usług w zakresie ich cech funkcjonalnych lub 

użytkowych. 

Innowacja nie może dotyczyć maszyn czy urządzeń zakupionych w ramach projektu, lecz musi dotyczyć 

bezpośrednio produktu/ usługi 

Projekt, który dotyczy jedynie innowacji procesowej, organizacyjnej czy marketingowej lub innowacji 

w skali przedsiębiorstwa nie spełnia niniejszego kryterium i uzyskuje ocenę negatywną 

Innowacje produktowe nie obejmują: 

• niewielkich zmian lub ulepszeń, 

• rutynowych aktualizacji/modernizacji, 

• regularnych zmian sezonowych (np. w przypadku serii odzieży), 

• dostosowywania produktu do potrzeb jednego klienta, które nie obejmuje znacząco odmiennych 

cech w porównaniu do produktów wyprodukowanych dla innych klientów, 

• zmian w konstrukcji/projekcie, które nie zmieniają funkcji, przeznaczenia ani charakterystyki 

technicznej wyrobu lub usługi, 

• prostej odsprzedaży nowych wyrobów i usług zakupionych od innych przedsiębiorstw. 

 

Kryterium oceniane będzie w oparciu o informacje zawarte w biznesplanie w części B.8 oraz w 

załączonej do wniosku opinii o innowacyjności. Opinia powinna być sporządzona na wniosek 

wnioskodawcy przez: 

a) uczelnię/podstawową jednostkę organizacyjną w rozumieniu statutów tych uczelni; 
b) Polską Akademię Nauk; 
c) instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 
r.o Polskiej Akademii Nauk (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1183); 
d) instytut badawczy, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach 
badawczych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1350); 
e) międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych przepisów, działający na 
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terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
f) Polską Akademię Umiejętności; 
g) centrum badawczo-rozwojowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach 
wspierania działalności innowacyjnej (tj. Dz.U. z 2019 r., poz.1402), 
h) stowarzyszenie naukowo-techniczne o zasięgu ogólnopolskim lub branżową izbę gospodarczą, 
których zakres działania jest związany inwestycją będącą przedmiotem wniosku. 


