
Dofinansowanie dla 
przedsiębiorców

w ramach 
Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2007-2013



Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach 
Priorytetu I Badania i rozwój technologiczny (B+R), 

innowacje i przedsiębiorczośd” zajmuje się 
wdrażaniem poddziałao:

1.2.3. „Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach
i MŚP” oraz

1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”



Kto może ubiegad się o wsparcie?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 

Zgodnie z definicją zawartą w Załączniku nr I do 
ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 800/2008 z dnia 
6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy 
za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 

87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie 
wyłączeo blokowych) 



PRZEDSIĘBIORCA MIKRO MAŁY ŚREDNI

Zatrudnienie < 10 <50 <250

Roczny obrót ≤ 2 mln € ≤ 10 mln € ≤ 50 mln €

Całkowity bilans
roczny

≤ 2 mln € ≤ 10 mln € ≤ 43 mln €

Kryterium
niezależności

Inni przedsiębiorcy, Skarb Paostwa i JST nie posiadają
w nim:

• 25% lub więcej wkładów, udziałów lub akcji
• prawa do 25% lub więcej udziału w zysku

• 25% lub więcej głosów w zgromadzeniu wspólników
(akcjonariuszy)



Poddziałanie 1.2.3 Innowacje       
w mikroprzedsiębiorstwach

i MŚP



Cel Poddziałania 1.2.3 Innowacje  w 
mikroprzedsiębiorstwach i  MŚP :

Celem działania jest wsparcie sektora mikro, małych 
i średnich przedsiębiorstw, służące osiągnięciu przez ten sektor przewagi 

konkurencyjnej oraz wzrostowi zatrudnienia.  W ramach poddziałania
wspierana będzie działalnośd B+R w przedsiębiorstwach prowadzących 

działalnośd innowacyjną. 

Alokacja środków w konkursie :

Wielkośd środków, przewidziana 
do alokacji w ramach konkursu 
24 750 000,00 EUR



Poziom dofinansowania dla przedsiębiorstwa w ramach 
Poddziałania 1.2.3 Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP

Poddziałanie 
Dofinansowanie 

projektu
(w proc.) 

Maksymalna wysokośd 
dofinansowania
projektu w PLN 

1.2.3. Mikro, MŚP

do 60% mikro
do 60% małe

do 50% średnie 

do 750 000 PLN
do 750 000 PLN 
do 750 000 PLN 



Przewidziane do wsparcia typy projektów:

1. Wdrażanie i komercjalizacja technologii i produktów innowacyjnych

2. Wsparcie w zakresie podjęcia lub rozwoju działalności B+R w mikro, małych i 
średnich przedsiębiorstwach

3. Usługi doradcze związane z wdrażaniem strategii rozwoju przedsiębiorstwa 
w oparciu o nowe technologie i rozwiązania innowacyjne

4.Usługi doradcze w zakresie powstawania firm opartych na wysokich 
technologiach lub zamierzających podjąd działalnośd gospodarczą polegającą 
na wytwarzaniu wyrobów lub usług nowych na rynku polskim albo znacząco 
ulepszonych w porównaniu z występującymi na rynku



Poddziałanie 1.2.3 Innowacje 

w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP

Działalnośd innowacyjna – działalnośd związana 
z przygotowaniem i uruchomieniem wytwarzania nowych lub 

udoskonalonych materiałów, wyrobów, urządzeo, usług, procesów lub 
metod, przeznaczonych do wprowadzenia na rynek albo do innego 

wykorzystania w praktyce. 

Innowacja – przez innowację rozumie się wprowadzenie do praktyki w 
przedsiębiorstwie nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w 

odniesieniu do produktu (towaru lub usługi) lub procesu. Istotą 
innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Wdrożenie nowego 
produktu (towaru lub usługi) polega na zaoferowaniu go na rynku. 



Przykładowe dofinansowane projekty:

Utworzenie laboratorium pomiarowo-badawczego, w którym przeprowadzane będą wzorcowania rezystancyjnych i 
termoelektrycznych czujników temperatury;

Pozyskanie nowej technologii nakładania powłok antykorozyjnych na częściach do przemysłu motoryzacyjnego za pomocą 
pasywacji chromem;

Stworzenie innowacyjnego stanowiska zrobotyzowanego spawania podestów rusztowaniowych;

Wdrożenie innowacyjnej technologii analizy składu frakcyjnego pyłu oraz nowej techniki poboru próby pyłu zawieszonego;

Zakup innowacyjnej aparatury ultrasonograficznej i radiograficznej umożliwiającej wczesną diagnostykę i wysokiej jakości 
badania;

Budowa i wdrożenie innowacyjnych prototypowych urządzeo medycznych wykorzystywanych w okulistyce, urządzenia do 
badania ostrości widzenia oraz mikroskopu służącego do pomiarów śródoperacyjnych struktur tkankowych;

Produkcja oraz wdrożenie na rynek krajowy opakowao biodegradowalnych; 

Wdrożenie nowoczesnej maszyny do druku offsetowego bazującej na innowacyjnych rozwiązaniach technicznych



Harmonogram konkursów:

Priorytet Działanie/Poddziałanie Planowany termin 
konkursów

Alokacja w 
mln EUR

I Badanie i rozwój 
technologiczny, 

innowacje i 
przedsiębiorczośd

1.2.3  Innowacje         
w 

mikroprzedsiębiorstwach
i MŚP

7 stycznia - 7 marca 
2012 r.

24,75



Podsumowanie konkursów z 2009 oraz  2010 roku:

Nazwa 
poddziałania

Ilośd 
złożonych 
wniosków

Kwota 
wnioskowanego 
dofinansowania 

w PLN

Ilośd wniosków po 
pozytywnej 

ocenie 
formalnej/kwota 
dofinansowania 

w PLN

Ilośd 
wniosków 
wybranych 

do 
dofinansow

ania

1.2.3 (2009 r.) 281 135 897 446,76
240/

118 178 011,00 
158

1.2.3 (2010 r.) 397 192 131 595,97
336/

165 440 926,12
170



Poddziałanie 1.2.4 Mikro, 
Małe i Średnie 

Przedsiębiorstwa



Cel Poddziałania 1.2.4  Mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa

Celem działania jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw.  W ramach 
poddziałania będą wspierane inwestycje bezpośrednie z zakresu rozbudowy i 

modernizacji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz zakup usług 
doradczych.

Alokacja środków w konkursie SCP-01.02.04-
018/11 

Wielkośd środków, przewidziana do alokacji w 
ramach konkursu dla Mikroprzedsiębiorstw
wynosi 4 000 000 Euro  co stanowi 16 631 600 
złotych.

Wielkośd środków, przewidziana do alokacji w 
ramach konkursu dla Małych i Średnich 
przedsiębiorstw wynosi 16 000 000 Euro, co 
stanowi 66 526 400 złotych.



Poziom dofinansowania dla przedsiębiorstwa w ramach 
Poddziałania 1.2.4. Mikro, małe i średnie 

przedsiębiorstwa 

Poddziałanie 
Dofinansowanie 

projektu
(w proc.) 

Maksymalna 
wysokośd 

dofinansowania
projektu w PLN 

1.2.4. Mikro, MŚP

do 60% mikro
do 60% małe

do 50% średnie 

do 200 000 PLN
do 750 000 PLN 
do 750 000 PLN 

1.2.4. Mikro, MŚP
– usługi doradcze

do 50% mikro, małe, 
średnie 

do 30 000  PLN



Przewidziane do wsparcia typy projektów

Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług.

Działania modernizacyjne w przedsiębiorstwach prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług. 

Dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług. 

Działania inwestycyjne związane z rozpoczęciem lub rozwojem działalności eksportowej. 

Dostosowywanie technologii i produktów do wymagao dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP, ochrony 
środowiska. 

Zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki elektronicznej (e-biznes).

Zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) w procesach zarządzania przedsiębiorstwem. 

Usługi doradcze w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia: nowego produktu lub usługi, planów marketingowych, strategii rozwoju firmy, 
systemów zarządzania jakością i innych wspomagających zarządzanie, zarządzania środowiskiem, BHP oraz w zakresie certyfikacji wyrobów, usług, 
surowców, maszyn i urządzeo, aparatury kontrolno – pomiarowej. 

Usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej. 

Usługi doradcze w zakresie zastosowania i wykorzystania technologii informatycznych w przedsiębiorstwie. 

Usługi doradcze dotyczące połączeo dokonujących się pomiędzy mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami.



Dzieo rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków

Prace związane z inwestycją mogą się rozpocząd po złożeniu 
wniosku o dofinansowanie w ŚCP

wynika z zapisów 19 Rozporządzenia Ministra Rozwoju

Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania

regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych

programów operacyjnych (Dz. U. 2010 nr 239 poz. 1599.) oraz

10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 1

grudnia 2010r. w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze

dla oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach

regionalnych mikroprzedsiębiorców programów operacyjnych (Dz.

U. 2010 nr 235 poz. 1549)



Jak się przygotowad do złożenia projektu ?

Przed złożeniem projektu należy:

zapoznad się z opracowaniem „Definicje sektorów – działalności 
gospodarczych wykluczonych z możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach 

RPO WSL”, w którym wskazano działalności wykluczone 
z ubiegania się o wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2007 – 2013 

wyszczególnione są w dokumencie przyjętym przez Zarząd Województwa 
Śląskiego,

zapoznad się z kompletem dokumentacji na stronie internetowej Śląskiego 
Centrum Przedsiębiorczości www.scp-slask.pl obowiązującym w ramach 

konkursu SCP-01.02.04-018/11 (m.in. Regulamin konkursu,  Lista 
obowiązkowych załączników, wzór umowy o dofinansowanie, Przewodnik po 

kryteriach wyboru projektów, instrukcja wypełniania wniosku).



Jak się przygotowad do złożenia projektu ?

Linia demarkacyjna pomiędzy RPO WSL a PROW

(Punkt dotyczy wyłącznie mikroprzedsiębiorstw ma na celu

sprawdzenie kwalifikowalności projektów do RPO WSL)

Linia demarkacyjna pomiędzy priorytetem I a IX RPO WSL

Należy przeanalizowad zapisy dokumentacji odnoszące się 
do linii demarkacyjnej, a w szczególności: 





Ścieżka wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WSL

BENEFICJENT

4a. Informacja o zakwalifikowaniu 
projektu do dalszej oceny 

lub

Komórka ds. wyboru 
projektów

OCENA FORMALNA

Lista projektów 
ocenionych pozytywnie

IP2 RPO WSL + KOP

OCENA MERYTORYCZNO-
TECHNICZNA

3. Uzupełnienie braków we 
wniosku lub załącznikach

1. Złożenie kompletnego 
wniosku wraz z 
załącznikami

2. Wezwanie do 
uzupełnienia

Komórka ds. wyboru 
projektów

OGŁOSZENIE 
KONKURSU

4b. Informacja o 
niezakwalifikowaniu projektu do 
dalszej oceny 

5. Wezwanie do uzupełnienia oraz 
dostarczenia wyjaśnień

6. Uzupełnienie braków we 
wniosku lub załącznikach



IP2 RPO WSL + KOP

OCENA MERYTORYCZNO-
TECHNICZNA

Ścieżka wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WSL c.d.

BENEFICJENT

7a. Informacja o pozytywnym wyniku 
oceny projektu 

lub

8a. Informacja o dofinansowaniu 
projektu

lub

8b. Informacja o wpisaniu projektów 
na listę rezerwową

Lista rankingowa 
projektów ocenionych 

pozytywnie

Zarząd Województwa

Lista projektów, które 
otrzymały 

dofinansowanie oraz 
lista projektów 
rezerwowych

7b. Informacja o negatywnym wyniku 
oceny projektu



O czym należy pamiętad? 



Istotne zmiany dot. naboru wniosków 
RPO WSL nr: SCP-01.02.04-018/11 



Istotne zmiany dot. naboru wniosków 
RPO WSL nr: SCP-01.02.04-018/11 



Nazwa 
poddziałania

Ilośd 
złożonych 
wniosków

Kwota 
wnioskowanego 
dofinansowania 

w PLN

Ilośd wniosków po 
pozytywnej ocenie 
formalnej/kwota 

dofinansowania w 
PLN

Ilośd wniosków 
wybranych do 

dofinansowania

1.2.4 (2009 r.) 1565 450 779 224,21
1183/

266 290 353,12 480

Podsumowanie konkursu z 2009:



Poddziałanie 1.2.4 Mikro, 
Małe i Średnie Przedsiębiorstwa 8 

typ projektu „Udział 
przedsiębiorców w targach i 

wystawach międzynarodowych oraz 
misjach gospodarczych związanych 
z targami i wystawami za granicą”



Wielkośd środków, przewidziana do 
alokacji w ramach konkursu dla 
Mikroprzedsiębiorstw wynosi 600 
000 Euro (słownie: sześdset tysięcy 
Euro), co stanowi 2 392 800 złotych.

Wielkośd środków, przewidziana do 
alokacji w ramach konkursu dla Małych 
i Średnich przedsiębiorstw wynosi 1 
200 000 Euro (słownie: jeden milion 
dwieście tysięcy Euro), co stanowi 4 
785 600 złotych.

Alokacja 
środków w 
konkursie 

SCP-01.02.04-
017/11



Poziom dofinansowania dla przedsiębiorstwa w ramach 
Poddziałania 1.2.4. Mikro, małe i średnie 

przedsiębiorstwa 8 typ projektu „Udział przedsiębiorców 
w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach 

gospodarczych związanych 
z targami i wystawami za granicą”

Poddziałanie 
Dofinansowanie 

projektu
(w proc.) 

Maksymalna 
wysokośd 

dofinansowania
projektu w PLN 

1.2.4. Mikro, MŚP

do 60% mikro
do 60% małe

do 50% średnie 

do 50 000 PLN (na 

projekty związane z udziałem 
przedsiębiorców w targach i wystawach 

międzynarodowych)

do 20 000 PLN (na 

projekty związane z udziałem w misjach 
gospodarczych związanych z targami i 

wystawami za granicą) 





Kwalifikowalnośd wydatków

koszty wynajęcia powierzchni wystawienniczej, 

koszty wpisu do katalogu targowego, opłata rejestracyjna, 

koszty promocji integralnie związane z realizacją projektu (np. koszty reklamy w mediach 
targowych, koszty organizacji konferencji prasowej), 

koszty wstępu na targi lub wystawy (maksymalnie dla dwóch przedstawicieli Wnioskodawcy) –
wyłącznie dla projektów związanych z udziałem w misjach gospodarczych związanych 
z targami i wystawami za granicą, 

koszty projektu i zabudowy stoiska, 

koszty projektu i produkcji indywidualnych materiałów promujących produkty w językach obcych, 
takich jak: katalogi, foldery, ulotki lub prezentacje na nośnikach jednokrotnego zapisu, 



Kwalifikowalnośd wydatków

koszty transportu, ubezpieczenie oraz odprawa celna eksponatów, 

koszt usługi tłumaczeo, koszty przejazdu drogą lądową/morską/lotniczą oraz zakwaterowania   
potwierdzone fakturami bądź rachunkami maksymalnie dwóch przedstawicieli uczestniczących w 
imprezie wystawienniczej  w okresie trwania targów oraz dwóch dni przed i jednego dnia po 
imprezie wystawienniczej, 

koszty organizacji i obsługi technicznej stoiska (montaż, demontaż stoiska, transport stoiska, 
podłączenie i zużycie mediów) 



Termin odbywania się targów/wystaw



Harmonogram konkursów:

Priorytet Działanie/Poddziałanie Planowany termin 
konkursów

Alokacja w 
mln EUR

I Badania i rozwój 
technologiczny, 

innowacje i 
przedsiębiorczośd

1.2.4 Mikro, małe i
średnie przedsiębiorstwa

typ projektu nr 8 Udział
przedsiębiorców w
targach i wystawach
międzynarodowych oraz
misjach gospodarczych
związanych z targami i
wystawami za granicą

od 15 kwietnia 2011 1,80



Podsumowanie konkursów z 2009 oraz 2010 roku:

Nazwa 
poddziałania

Ilośd 
złożonych 
wniosków

Kwota 
wnioskowanego 

dofinansowania w 
PLN

Ilośd wniosków po 
pozytywnej 

ocenie 
formalnej/kwota 
dofinansowania 

w PLN

Ilośd 
wniosków 
wybranych 

do 
dofinansowa

nia

1.2.4 (2009 r.) 225 6 832 621,23 199/6 129 153,55 142

1.2.4 (2010 r.) 316 9 534 837,78 251/7 645 286,22 218



Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Ul. Katowicka 47, Chorzów

www.scp-slask.pl

Tel. 32 743 91 60

Fax. 32 743 91 61

Punkt informacyjny:

Tel. 32 743 91 71/77

http://www.scp-slask.pl/
http://www.scp-slask.pl/
http://www.scp-slask.pl/

