Załącznik do Uchwały nr 1191/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie zatwierdzenia
Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020
w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działania 2.5 „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP” wraz
z załącznikami (tj. tabelą wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działania 2.5 i kryteriami merytorycznymi dla działania 2.5)

OPIS DZIAŁANIA
Priorytet inwestycyjny 3c Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów
i usług
1.
Nazwa działania/
Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP
poddziałania
2.
Cel/e
Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP
szczegółowy/e
działania/
poddziałania
3.
Lista wskaźników
1. Liczba wprowadzonych innowacji procesowych [szt.] – wskaźnik kluczowy
rezultatu
2. Liczba wprowadzonych innowacji produktowych [szt.] – wskaźnik kluczowy
bezpośredniego
3. Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych [szt.] – wskaźnik kluczowy
4. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M [CI 8] [EPC] – wskaźnik
kluczowy
4.

Lista wskaźników
produktu

5.

Typy projektów

1. Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla
rynku [CI 28 ] [szt.] – wskaźnik kluczowy
2. Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla
firmy [CI 29] [szt.] – wskaźnik kluczowy
3. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje [CI 2] [przedsiębiorstwa] – wskaźnik
kluczowy
4. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie [CI 1] [szt.] – wskaźnik kluczowy
5. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) [CI 6]
[EURO] – wskaźnik kluczowy
Projekty realizowane przez MŚP powinny zakładać wprowadzanie zmian produktowych,
technologicznych lub organizacyjnych o charakterze innowacyjnym, uzupełniająco zmian
marketingowych. W ramach Działania 2.5 przewiduje się następujące rodzaje projektów:
1. Dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, wprowadzeniem
nowych produktów i/lub usług, a także unowocześnieniem wyposażenia związanego
z
działalnością
gospodarczą,
wprowadzeniem
innowacji
produktowych,
technologicznych i/lub organizacyjnych.
2. Dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w sposobie
świadczenia usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych nowych technologii lub
w wyniku wdrożenia wyników prac B+R.

Projekty zgodne z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami oraz zakładające znaczący
wzrost zatrudnienia będą objęte preferencjami. Ponadto, priorytetowo będą traktowane również
eko-inwestycje oraz eko-marketing. Natomiast w przypadku gdy wsparcie będzie dotyczyło
infrastruktury sektora przedsiębiorstw, preferencjami objęte będą lokalne i regionalne start-upy
(działające na rynku nie dłużej niż 24 miesiące), które mogły zostać utworzone dzięki
interwencji prowadzonej w ramach CT 8.
Ponadto, preferencjami objęte będą inwestycje realizowane z korzyścią dla środowiska
i wpływające na poprawę klimatu, w tym prowadzących do zmniejszenia szkodliwego
oddziaływania na środowisko, m. in.: ograniczenia energo-, materiało- i wodochłonności
procesu produkcyjnego lub świadczenia usług, prowadzących do powstania nowego lub
znacząco ulepszonego produktu lub usługi. Preferencje obejmą aplikacje sektora MŚP,
z terenów o najniższym współczynniku przedsiębiorczości.
W ramach uzupełnienia wsparcia na w/w przedsięwzięcia istnieje możliwość uzyskania
dofinansowania na niezbędne, uzasadnione specjalistyczne szkolenia i kursy kadr
(pracowników) zatrudnionych w przedsiębiorstwach.
Inwestycja musi być realizowana na terenie województwa świętokrzyskiego.



Wskaźnik rezultatu Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M [CI 8] jest tożsamy ze wskaźnikiem produktu Wzrost
zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M [CI] ujętym w Regionalnym programie Operacyjnym Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
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6.

Typ beneficjenta





7.

Grupa docelowa/
ostateczni odbiorcy
wsparcia

8.

Instytucja
pośrednicząca (jeśli
dotyczy)
Instytucja
wdrażająca (jeśli
dotyczy)
Kategoria(e)
regionu(ów) wraz z
przypisaniem kwot
UE (EUR)
(Wkład ze środków
unijnych na
działanie)
Mechanizmy
powiązania
interwencji z
innymi działaniami/
poddziałaniami w
ramach PO lub z
innymi PO (jeśli
dotyczy)
Instrumenty
terytorialne (jeśli
dotyczy)
Tryb(y) wyboru
projektów oraz
wskazanie podmiotu
odpowiedzialnego
za nabór i ocenę
wniosków
oraz przyjmowanie
protestów

9.

10.

11.

12.

13.

Mikro, małe oraz 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) – pomoc regionalna;
Mikro, małe oraz 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
2013r. 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)] – pomoc de minimis.



Mikro, małe oraz 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) – pomoc regionalna;
 Mikro, małe oraz 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
2013r. 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)] – pomoc de minimis.
Nie dotyczy

Nie dotyczy
Słabej rozwinięte
60 794 983,00

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Konkursowy
Instytucja Zarządzająca
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14. Limity

i ograniczenia
w realizacji
projektów (jeśli
dotyczy)

Zgodnie z:
1. Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020.
2. Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107
i 108 Traktatu.
Ograniczenia w zakresie kwalifikowalności wydatków każdorazowo będą uszczegóławiane
w Regulaminach poszczególnych konkursów.
Wsparcia nie otrzymają firmy, którym minęły okresy dostosowawcze w zakresie wdrożenia
i zgodności z unijnymi dyrektywami.
Koszty kwalifikowalne kursów i szkoleń specjalistycznych kadr (pracowników) zatrudnionych
w przedsiębiorstwach biorących udział w projekcie, które stanowią uzupełnienie do
finansowanego typu projektu nie mogą przekroczyć poziomu 10 % pozostałych kosztów
kwalifikowalnych projektu.

15.

Warunki i
planowany zakres
stosowania crossfinancingu (%)
(jeśli dotyczy)

16. Dopuszczalna

maksymalna
wartość
zakupionych
środków trwałych
jako % wydatków
kwalifikowalnych
17. Warunki
uwzględniania
dochodu w
projekcie (jeśli
dotyczy)

18. Warunki stosowania

uproszczonych form
rozliczania
wydatków
i planowany zakres
systemu zaliczek

W ramach priorytetu inwestycyjnego 3c przewiduje się zastosowanie mechanizmu
finansowania krzyżowego w maksymalnej wysokości 0,31% alokacji na Oś priorytetową 2
Konkurencyjna gospodarka.
Nie oznacza to automatycznego zastosowania tego instrumentu dla wszystkich operacji
realizowanych w ramach osi. Instytucja Zarządzająca, na etapie wdrażania programu, będzie
podejmowała decyzję o zasadności zastosowania crossfinancingu w odniesieniu do
poszczególnych typów operacji na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu ogólnym.
Zasady realizacji RPOWŚ 2014 – 2020 będą zgodne z krajowymi wytycznymi określającymi
zasady kwalifikowalności wydatków.
Nie dotyczy

Dochód w projekcie uwzględniany będzie zgodnie z zapisami
-Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013,
-Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.
uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego
-oraz Wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów
inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 20142020
Nie przewiduje się uproszczonych form rozliczenia wydatków.
Dofinansowanie przekazywane będzie w formie refundacji bądź zaliczki.
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19. Pomoc publiczna

i pomoc de minimis
(rodzaj
i przeznaczenie
pomocy, unijna
lub krajowa
podstawa prawna)

W projektach objętych zasadami pomocy publicznej musi być ona zgodna z właściwymi
przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy,
obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie
udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych
na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 Poz. 1416).
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie
udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 20142020 (Dz.U.2015 Poz. 488).

20. Maksymalny %

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

poziom
dofinansowania UE
wydatków
kwalifikowalnych
na poziomie
projektu (jeśli
dotyczy)
Maksymalny %
poziom
dofinansowania
całkowitego
wydatków
kwalifikowalnych
na poziomie
projektu (środki UE
+ ewentualne
współfinansowanie
z budżetu państwa
lub innych źródeł
przyznawane
beneficjentowi
przez właściwą
instytucję) (jeśli
dotyczy)
Minimalny wkład
własny beneficjenta
jako % wydatków
kwalifikowalnych
Minimalna
i maksymalna
wartość projektu
(PLN)
(jeśli dotyczy)
Minimalna
i maksymalna
wartość wydatków
kwalifikowalnych
projektu (PLN)
(jeśli dotyczy)
Kwota alokacji UE
na instrumenty
finansowe(EUR)
(jeśli dotyczy)
Mechanizm
wdrażania
instrumentów
finansowych
Rodzaj wsparcia
instrumentów
finansowych
oraz najważniejsze
warunki
przyznawania

do 55% dla mikro i małych przedsiębiorstw
do 45% dla średnich przedsiębiorstw
do 80% w przypadku pomocy de minimis

do 55% dla mikro i małych przedsiębiorstw
do 45% dla średnich przedsiębiorstw
do 80% w przypadku pomocy de minimis

Maksymalna wartość otrzymanego wsparcia przez okres trzech lat w ramach pomocy
de minimis wynosi 200 000 EUR dla jednego przedsiębiorstwa. W przypadku przedsiębiorstw
działających w sektorze transportu drogowego towarów pułap wynosi 100 000 Euro.
Maksymalny poziom dofinansowania dla projektów realizowanych w ramach regionalnej
pomocy inwestycyjnej, w okresie trwania RPOWŚ na lata 2014-2020 nie może przekroczyć
kwoty 10 000 000 zł.

Zgodnie z Mapą Pomocy Regionalnej w ramach RPI:
45% - mikro i małe przedsiębiorstwa
55% - średnie przedsiębiorstwa
20% w przypadku pomocy de minimis
Nie dotyczy

W przypadku udzielania wsparcia w ramach pomocy de minimis minimalna wartość wydatków
kwalifikowalnych projektu wynosi 100 000,00 PLN.
W przypadku udzielania wsparcia w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej minimalna
wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 5 000 000,00 PLN.
Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy
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28. Katalog

Nie dotyczy
ostatecznych
odbiorców
instrumentów
finansowych
29. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych
a. Kategoria
001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)
interwencji
101 Finansowanie krzyżowe w ramach EFRR (wsparcie dla przedsięwzięć typowych dla EFS,
koniecznych dla zadowalającego wdrożenia części przedsięwzięć związanej bezpośrednio
z EFRR)
b. Forma
01 Dotacja bezzwrotna
finansowania
c. Typ obszaru
01 Duże obszary miejskie (o ludności > 50 000 i dużej gęstości zaludnienia)
02 Małe obszary miejskie (o ludności > 5 000 i średniej gęstości zaludnienia)
03 Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia)
d. Terytorialne
07 Nie dotyczy
mechanizmy
wdrażania
30. Dzień rozpoczęcia
Termin rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków liczony jest od dnia złożenia wniosku
kwalifikowalności o dofinansowanie projektu.
wydatków
31. Lista wydatków
Do wydatków kwalifikowalnych w ramach Działania 2.5, wyłącznie w przypadku przyjęcia
kwalifikowalnych
projektu do realizacji, mogą zostać zaliczone m.in. niżej wymienione koszty:
w ramach
 inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe,
działania (jeśli
 wartości niematerialne i prawne,
dotyczy)
 roboty budowlane w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.
U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
3 grudnia 2012 roku w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz.U. z 2012 roku poz.
1372),
 leasing finansowy,
 kursy i szkolenia specjalistycznych kadr (pracowników) zatrudnionych w
przedsiębiorstwach, jako uzupełnienie finansowanego projektu (cross-financing).
Ograniczenia w zakresie kwalifikowalności wydatków każdorazowo będą uszczegóławiane
w Regulaminach poszczególnych konkursów.
Ponoszone koszty muszą być wydatkowane zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020 oraz Rozporządzeniu 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.
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