Rozwiń swoją firmę przy wsparciu Funduszy
Europejskich.

Elbląg, 06.04.2017r.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej
w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

Oś Priorytetowa I
INTELIGENTNA GOSPODARKA
WARMII I MAZUR
Regionalny Program Operacyjny Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
na lata 2014-2020
Elbląg, 06.04.2017r

16 marca 2016 r. została podpisana umowa pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim
a Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie na realizację części Osi
Priorytetowej I Inteligenta Gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Zgodnie z ww. umową WMARR S.A. jest odpowiedzialna za realizację 8 Poddziałań:
 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw,
 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką
 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju
 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług
 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP
 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP
 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R
 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu

WMARR S.A. w Olsztynie
w 2016r. ogłosiła 9 konkursów w ramach
RPO WiM 2014-2020

na łączną wartość alokacji 203 125 883,85 PLN

W odpowiedzi na konkursy złożono
łącznie 275 wniosków w tym:
(wg stanu na 20.11.2016r.)
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W konkurach ogłoszonych przez WMARR S.A w 2016r.
wnioski o dofinansowanie złożyło 278 przedsiębiorców,
a wartość wnioskowanego dofinansowania UE sięgała
208 643 101,72 PLN.
Odtwarzanie
gospodarczego dziedzictwa
regionu; 4

Działalność B+R
przedsiębiorstw; 20

Współpraca biznesu
z nauką; 13

Firmy w początkowej fazie
rozwoju schemat A; 2
Wdrożenie wyników prac
B+R; 51

Pakietowanie
produktów i usług
schemat A; 1
Pakietowanie produktów i
usług schemat B; 9

Internacjonalizacja MŚP;
46
Technologie informacyjnokomunikacyjne w
działalności MŚP; 132

Poddziałanie 1.3.2 Firmy w początkowej
fazie rozwoju
Projekty realizowane w dwóch schematach:

Schemat A, alokacja 6 086 009,16 PLN
• Dofinansowanie opieki mentorskiej i doradczej, pozwalającej
wypracować model biznesowy i program urynkowienia produktu z
ewentualnymi badaniami rynku, w tym analiza opłacalności
przedsięwzięcia. Beneficjent jest zobligowany wskazać czy
przeprowadzona została analiza rynku dotycząca usług doradczych i
mentorskich.

Poddziałanie 1.3.2 Firmy w początkowej
fazie rozwoju
Schemat B, alokacja 37 545 995,78 PLN
• Inwestycje w rozwój nowego przedsiębiorstwa. Wydatki mogą być
przeznaczone na:
Rozbudowę, modernizację istniejącej infrastruktury/sprzętu/maszyn
Nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Poddziałanie 1.3.2 Firmy w początkowej fazie
rozwoju
Typ beneficjenta - MSP w początkowej fazie rozwoju, tj. funkcjonujące na rynku
nie dłużej niż 3 lata
Maksymalny poziom dofinansowania: 50%
Konkurs ma charakter otwarty, jest prowadzony rundami określonymi
w Regulaminie konkursu
Agencja prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie projektów w sposób
ciągły do 26 lipca 2017 r (dzień zamknięcia naboru w ostatniej rundzie)

Działanie: 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)
Poddziałanie: 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju
Schemat A

Schemat B

Min. wartość projektu: 20 000,00zł

Min. wartość projektu: 150 000,00 zł

Max. wartość projektu: nie dotyczy

Max. wartość projektu: nie dotyczy

Min. wartość wydatków kwalifikowalnych:
20 000,00 zł

Min. wartość wydatków kwalifikowalnych:
150 000,00 zł

Max. wartość wydatków kwalifikowalnych:
150 000,00 zł

Max. wartość wydatków kwalifikowalnych:
1 000 000,00 zł

Działania planowane w 2017 r.
Rozstrzygnięcie konkursów ogłoszonych w II połowie 2016 r.
i podpisanie umów
Ogłoszenie 11 konkursów na łączną wartość dofinansowania
286 382 250,00 PLN*

*Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów – kwota dofinansowania publicznego w PLN

Planowane terminy rozpoczęcia naboru
wniosków w 2017 r.
I półrocze 2017 r.
Poddziałanie

Terminy

Orientacyjna kwota przeznaczona
na dofinansowanie projektów

1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw

31.03.-21.04.

10 827 500,00 PLN

1.2.2 Współpraca biznesu z nauką
1.4.3 Technologie informacyjnokomunikacyjne w działalności MŚP
1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R
1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego
dziedzictwa regionu
1.4.2 Pakietowanie produktów i usług
schemat B

31.03.-21.04.

32 482 500,00 PLN

31.03.-20.04.

7 795 800,00 PLN

31.03.-19.05.

20 001 385,22 PLN

31.03.-28.04.

43 310 000,00 PLN

28.04.-02.06.

53 935 000,00 PLN

28.04.-02.06.

30 203 600,00 PLN

1.4.4 Internacjonalizacja MŚP

Planowane terminy rozpoczęcia naboru
wniosków w 2017 r.
II półrocze 2017 r.
Poddziałanie

1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw,
1.2.2 Współpraca biznesu z nauką
1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju
Schemat A
1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju
Schemat B

Terminy

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie projektów
10 766 250,00 PLN

wrzesień
wrzesień

32 298 750,00 PLN

wrzesień

861 300,00 PLN

październik

8 613 000,00 PLN

* Zgodnie z harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WiM 2014-2020 na 2017 r. wersja z dnia 20.10.2016 r.

Rodzaje udzielanej pomocy
Pomoc publiczna

Pomoc de minimis

Węższy zakres wydatków kwalifikowanych (np. zakup
środków
trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych)

Szerszy wachlarz wydatków kwalifikowanych wynikający
z wytycznych horyzontalnych, ograniczony typem projektu,
którego pomoc ma dotyczyć (np. dopuszczający promocję,
szkolenia, dokumentację typu biznesplan)

Możliwość rozpoczęcia realizacji projektu
wniosku aplikacyjnego (efekt zachęty)

po złożeniu

Możliwość złożenia wniosku po rozpoczęciu realizacji
projektu (rozpoczęcie nie wcześniej niż 1.01.2014)

Wysokość otrzymanej pomocy określona w Szczegółowym
Opisie Osi Priorytetowej (nie ma odrębnego pułapu
uzależnionego od już otrzymanej pomocy)

Określony pułap pomocy
200000 euro dla
1 przedsiębiorcy w okresie 3 ostatnich lat podatkowych (w
odniesieniu
do lat obrachunkowych)
zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis
w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata
2014-2020

Inteligentne specjalizacje Warmii i Mazur

Działanie: 1.2 Innowacyjne firmy
Poddziałanie: 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw
Typy projektów:
1. Wsparcie infrastruktury B+R tj. stworzenia lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczorozwojowego w postaci: działów B+R w przedsiębiorstwach (w tym laboratoriów) oraz
tworzenie centrów badawczo-rozwojowych.
2. Prowadzenie

badań

w

przedsiębiorstwach,

(badań

przemysłowych

i/lub

prac

rozwojowych), w tym inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne
i

prawne,

służące

wytworzeniu

lub

unowocześnieniu

infrastruktury

badawczej

wykorzystywanej do prowadzenia rynkowo zorientowanej działalności badawczorozwojowej (np. inwestycje w linie pilotażowe, urządzenia i sprzęt niezbędny do fazy
demonstracji, walidacji, testowania jako element większego projektu B+R).

Działanie: 1.2 Innowacyjne firmy
Poddziałanie: 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw
Typy beneficjenta:
• Przedsiębiorstwa (MŚP i duże)

• Grupy przedsiębiorstw (w tym m.in. porozumienia, sieci, konsorcja) – MŚP i duże
• Konsorcja: przedsiębiorstw, IOB, podmiotów sektora naukowo-badawczego, uczelni, przy czym
liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo

W niniejszym Poddziałaniu dopuszczalne jest aplikowanie o środki przez duże przedsiębiorstwa,
pod warunkiem wykazania przez Beneficjenta mechanizmu zapewnienia dyfuzji wyników
prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej do gospodarki regionu oraz zapewnienia, że
wkład finansowy z funduszy nie spowoduje znacznego ubytku liczby miejsc pracy w istniejących
lokalizacjach na terytorium UE.

Działanie: 1.2 Innowacyjne firmy
Poddziałanie: 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw
Maksymalny poziom dofinansowania:
Uzyskanie praw wyłącznych – 50 %

Badania
Eksperymentalne
przemysłowe prace rozwojowe

Studium
Infrastruktura
wykonalności B + R

Małe
przedsiębiorstwo

70%

45%

70%

70%

Średnie
przedsiębiorstwo

60%

35%

60%

60%

Duże
przedsiębiorstwo

50%

25%

50%

50%

Działanie: 1.2 Innowacyjne firmy
Poddziałanie: 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw
Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych (w zależności od wielkości podmiotu):
• Mikro, małe – 200 000,00 zł
• Średnie – 400 000,00 zł
• Duże – 800 000,00 zł
Max. wartość wydatków kwalifikowalnych (w zależności od wielkości podmiotu):
• Mikro, małe – 1 000 000,00 zł
• Średnie – 3 000 000,00 zł
• Duże – 5 000 000,00 zł

Działanie: 1.2 Innowacyjne firmy
Poddziałanie 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką
Typy projektów:
Projekty w Poddziałaniu będą polegały na zakupie usług B+R oraz wykorzystaniu
w przedsiębiorstwach wyników badań/ rozwiązań technologicznych wypracowanych
z naukowcami/ podmiotami oferującymi usługi naukowe i badawczo-rozwojowe, w następujących
schematach:
Schemat A: „Bon na nawiązanie współpracy” – instrument polegający na finansowaniu
dotacyjnym projektów mających na celu zakup usług B+R oraz usług doradczych związanych
z B+R.
Schemat B: „Bon na rozwój współpracy poprzez projekty B+R” – dotacje przeznaczone na rozwój
nowych lub udoskonalenie obecnie oferowanych i wykorzystywanych produktów/ usług/
technologii, przygotowanie do uzyskania akredytacji i certyfikacji, proces akredytacji
i certyfikacji oraz proces uzyskiwania ochrony praw własności intelektualnej, z wyłączeniem
kosztów postępowań sądowych.
Schemat C: „Kontrakt B+R” – dofinansowanie dużych przedsięwzięć badawczo - rozwojowych do
etapu pierwszej produkcji włącznie (badania plus wdrożenie wyników).
Część B+R (etap I) Część wdrożeniowa (etap II)

Działanie: 1.2 Innowacyjne firmy
Poddziałanie 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką
Typy beneficjenta:

Schemat
AiB

Przedsiębiorstwa (MŚP)

Konsorcja: przedsiębiorstw,
IOB, podmiotów sektora
naukowo-badawczego,
uczelni, przy czym liderem
konsorcjum musi być
przedsiębiorstwo

Schemat
C

Przedsiębiorstwa MŚP
i duże
Konsorcja: przedsiębiorstw,
IOB, podmiotów sektora
naukowo-badawczego,
uczelni, przy czym liderem
konsorcjum musi być
przedsiębiorstwo

Działanie: 1.2 Innowacyjne firmy
Poddziałanie 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką

Działanie: 1.2 Innowacyjne firmy
Poddziałanie 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką
Maksymalny poziom dofinansowania:
Uzyskanie praw wyłącznych – 50 %

Badania
Eksperymentalne
przemysłowe prace rozwojowe

Studium
Infrastruktura
wykonalności B + R

Małe
przedsiębiorstwo

70%

45%

70%

70%

Średnie
przedsiębiorstwo

60%

35%

60%

60%

Duże
przedsiębiorstwo

50%

25%

50%

50%

Działanie: 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja
Poddziałanie: 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług
Typy projektów:
Schemat A – system mazurskich kart turystycznych w systemie „sail pass”
Wsparcie przeznaczone jest na realizację przedsięwzięć wynikających z dokumentu
„Wielkie Jeziora Mazurskie – Strategia” zmierzające do stworzenia w oparciu
o technologie informacyjno-komunikacyjne systemu zarządzania żeglarstwem
w obszarze szlaku żeglownego Wielkich Jezior Mazurskich.

Działanie: 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja
Poddziałanie: 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług
Schemat A
Tryb wyboru projektów: konkursowy
Max. poziom dofinansowania: 50%

Minimalna i maksymalna
wartość projektu:
• Min. - 8 200 600,00 zł
• Maks. - nie dotyczy

Minimalna i maksymalna
wartość wydatków
kwalifikowalnych:
• Min. - 8 200 600,00 zł
• Maks. - 16 401 200,00 zł

Działanie: 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja
Poddziałanie: 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług
Schemat B
Wsparcie uzyskują przedsięwzięcia realizowane przez co najmniej dwa MŚP mające na
celu zmianę modelu zarządzania ofertą firmy poprzez pakietowanie produktów i usług
(min.

trzy

różne

produkty/usługi)

i

oferowanie

ich

klientom

w formie połączonej (w tym z wykorzystaniem technologii informacyjnokomunikacyjnych).

Działanie: 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja
Poddziałanie: 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług
Schemat B
Max. poziom dofinansowania: 50%

Minimalna i maksymalna
wartość projektu:

Minimalna i maksymalna
wartość wydatków
kwalifikowalnych:

• Min. – 500 000,00 zł
• Maks. - nie dotyczy

• Min. - 500 000,00 zł
• Maks. – 1 700 000 zł

Działanie: 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja
Poddziałanie: 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne
w działalności MŚP
Typy projektów:
Wsparcie w niniejszym poddziałaniu uzyskają projekty MŚP polegające na zwiększeniu udziału technologii
informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem (wraz z przeszkoleniem pracowników),
prowadząc m.in. do:
-obniżania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
-internacjonalizacji usług,
-usprawnienia kontaktów z klientem
(m.in. inteligentne systemy zarządzania: zarządzanie zasobami ludzkimi, towarowymi i usługowymi, zarządzanie
systemami finansowo-księgowymi, zarządzanie produkcją, automatyzacja procesu produkcyjnego, systemu
zarządzania relacjami z klientem, itp.).
Max. poziom dofinansowania – 50 %
Min. wartość projektu: 20 000,00 zł
Max. wartość projektu: nie dotyczy
Min. wartość wydatków kwalifikowalnych: 20 000,00 zł
Max. wartość wydatków kwalifikowalnych: 200 000,00 zł

Działanie: 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja
Poddziałanie: 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP
Typy projektów:
•

Projekty inwestycyjne MŚP mające na celu przygotowanie oferty produktowo-usługowej firmy do potrzeb
internacjonalizacji.

•

Projekty powinny obejmować wydatki (w tym infrastrukturalne) związane z dostosowaniem m.in. procesów/
produktów/ usług/ systemu dystrybucji, itp. do wymagań nowych klientów, przepisów i norm
obowiązujących w krajach, do których kierowana będzie oferta oraz nakłady inwestycyjne niezbędne do
wprowadzenia zmian organizacyjnych wewnątrz firmy, w celu przygotowania jej do internacjonalizacji
działalności.

Maksymalny poziom dofinansowania: 50%
Min. wartość projektu: 100 000,00 zł
Max. wartość projektu: nie dotyczy
Min. wartość wydatków kwalifikowalnych: 100 000,00 zł
Max. wartość wydatków kwalifikowalnych: 1 800 000,00 zł

Działanie: 1.5 Nowoczesne firmy
Poddziałanie: 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R
Typy projektów:
•

Wsparcie w ramach niniejszego poddziałania skierowane zostanie na wdrożenie do działalności
przedsiębiorstwa wyników prac badawczo-rozwojowych.

•

Celem projektu jest wdrożenie innowacji produktowej/ procesowej w skali co najmniej regionu (projekty

po etapie pierwszej produkcji).
•

Uzupełniającym elementem projektu może być wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub
marketingowych.

Max. poziom dofinansowania: mikro, małe: 70%, średnie: 60%

Min. wartość projektu: 500 000,00 zł
Max. wartość projektu: nie dotyczy
Min. wartość wydatków kwalifikowalnych: 500 000,00 zł
Max. wartość wydatków kwalifikowalnych: 6 500 000,00 zł

Działanie: 1.5 Nowoczesne firmy
Poddziałanie: 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu
Typy projektów:
•

Przedsięwzięcia zakładające budowanie przewag konkurencyjnych MŚP poprzez tworzenie
/budowanie

nowej

oferty

produktowo-usługowej

polegającej

na

odtwarzaniu

historycznego krajobrazu gospodarczego regionu (przywrócenie tradycyjnych produktów,
usług i zawodów)

•

W ramach niniejszego oddziałania wspierane będą działania zmierzające do wdrożenia w
działalności gospodarczej nowych pomysłów opartych o wieloletnie doświadczenie i
odtwarzanie w regionie produktów i usług, które kiedyś tworzyły jego tożsamość i
kreowały indywidualny charakter, a teraz – w odnowionej i innowacyjnej formie – mogą
stanowić o przewadze konkurencyjnej.

Działanie: 1.5 Nowoczesne firmy
Poddziałanie: 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa
regionu
Przykładowe działania mogą obejmować:
•

dostosowanie procesu produkcyjnego/ technologii do produkowania wg tradycyjnych receptur/
uzyskania (odtworzenia) pierwotnych (historycznych) właściwości produktu, także w ramach
przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rolnych.

•

zmiany marketingowe dla produktów opartych na dziedzictwie gospodarczym (wprowadzenie
nowych kanałów dystrybucji, nowoczesny design, opakowania)

•

odtworzenie od podstaw tradycyjnych produktów/ usług charakterystycznych dla regionu przed
1989r.

•

modernizacja/ przebudowa obiektów na cele prowadzenia działalności gospodarczej związanej z
odtwarzaniem gospodarczego dziedzictwa regionu, objętej projektem (tylko w połączeniu z
realizacją co najmniej jednego z ww. typów (do 60 % wszystkich wydatków kwalifikowalnych).

Działanie: 1.5 Nowoczesne firmy
Poddziałanie: 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu
Max poziom dofinansowania: 50%
Min. wartość projektu: 20 000,00 zł
Max. wartość projektu: nie dotyczy
Min. wartość wydatków kwalifikowalnych: 20 000,00 zł
Max. wartość wydatków kwalifikowalnych: 1 000 000 zł

Tryb składania wniosku o dofinansowanie
•

Wniosek należy wypełnić za pomocą systemu LSI MAKS2 dostępnego z poziomu
przeglądarki internetowej na stronie internetowej RPO WiM;

•

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać
za pomocą dostępnej w systemie LSI MAKS2 funkcji „Wyślij wniosek”;

•

Wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca
składa w Sekretariacie W-MARR S.A. w Olsztynie w dwóch egzemplarzach – dwa

oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/innym
nośniku elektronicznym).

Etapy oceny wniosku
Ocena wymogów formalnych
•

Ocena „0-1” – wszystkie kryteria oceny muszą być spełnione

•

Weryfikacja w. formalnych nie ma charakteru oceny projektu, nie jest prowadzona w oparciu o kryteria wyboru

•

Możliwość dwukrotnej poprawy uchybień formalnych – zakres uzupełnień nie może prowadzić do istotnych modyfikacji projektu

•

Poprawa uchybień w ciągu 7 dni – wezwanie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru

Ocena kryteriów formalnych
•

Ocena „0-1” – wszystkie kryteria muszą być spełnione

Ocena kryteriów merytorycznych
•

Wszystkie kryteria oceny merytorycznej kryteriów ogólnych jak i specyficznych muszą zostać spełnione - ocena „0-1”

•

W trakcie oceny kryteriów merytorycznych ogólnych i specyficznych istnieje możliwość złożenia wyjaśnień (w ciągu 7 dni) w
przypadku pytania skierowanego przez Komisję Oceny Projektów – wezwanie za potwierdzeniem odbioru

•

Ocena kryteriów merytorycznych punktowych – należy otrzymać co najmniej 50 % max liczby punktów

•

Ocena kryteriów merytorycznych premiujących – max liczba punktów zgodnie z SZOOP

•

Ocenę końcową wniosku stanowi suma punktów uzyskanych przez wniosek w ramach kryteriów merytorycznych
punktowych i merytorycznych premiujących.

Zapraszamy do

Punktu Informacyjnego RPO WiM 2014-2020
przy Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Urszula Sudnikiewicz – Piekarska - tel. 89 521 12 54
Elżbieta Sobczyk - tel. 89 521 12 53
piwmarr@wmarr.olsztyn.pl

www.wmarr.olsztyn.pl

Dziękuję za uwagę

