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ALOKACJA 

1 364 mln 
EUR 

EFRR 

980 mln 
EUR 

EFS  

383 mln 
EUR 



Środki finansowe przeznaczone na rozwój przedsiębiorczości 
w ramach RPOWŚ 2014-2020 

• Większy nacisk na wspieranie B+R+I, większy % środków na ten 
cel –  49,3 % alokacji EFRR  ponad 480 mln EURO  

• Zwiększenie udziału przedsiębiorstw w finansowaniu prac 
badawczo-rozwojowych  69 mln EURO 

• Wzrost popytu na wyniki i komercjalizację badań uczelni ponad 27 mln EURO 

• Wsparcie rozwoju konkurencyjnej gospodarki – nowe 
usługi/produkty  ponad 60 mln EURO 

• Rozwój wysokiej jakości szkolnictwa zawodowego ponad 47 mln EURO  

• Wsparcie w zakresie szkoleń specjalistycznych dla 
przedsiębiorców  
 

15 mln EURO 
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przemysł 
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budownictwo 
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rolnictwo  
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zdrowotna  
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Główne inteligentne  specjalizacje województwa świętokrzyskiego 



  
  

  

technologie informacyjno-
komunikacyjne (ICT)  

branża targowo - 
kongresowa 

zrównoważony rozwój 
energetyczny 

Specjalizacje horyzontalne województwa świętokrzyskiego 
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Typy przedsięwzięć: 
 Realizowanie badań przemysłowych lub/i prac rozwojowych  w przedsiębiorstwie, 

do momentu stworzenia prototypu i jego pierwszej produkcji 
 

 Wdrożenie w przedsiębiorstwie wyników prac B+R, ściśle związanych z profilem 
wykonywanej działalności 

  
Beneficjenci: 
MŚP, duże przedsiębiorstwa 
 
Konkurs:  29.03-31.05.2016, alokacja 60 000 000 zł   
 

Oś priorytetowa 1. Innowacje i nauka 
Działanie 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości 



KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE OGÓLNE  

 

 
 Zgodność projektu z dokumentami programowymi na lata 2014-2020 

 Zgodność projektu z obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi wytycznymi 

 Spójność dokumentacji projektowej 

 Właściwie przygotowana analiza finansowa i/lub ekonomiczna projektu 

 Efektywność ekonomiczna projektu 

 Właściwie ustalony/obliczony poziom dofinansowania z uwzględnieniem przepisów pomocy 
publicznej lub przepisów dot. projektów generujących dochód 

 Potencjalna kwalifikowalność wydatków 

 Adekwatność rodzaju wskaźników do typu projektu i realność ich wartości docelowych 

 Poprawność przeprowadzenia procedury Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ) 



KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE SEKTOROWE  
 

Projekt wpisuje się  w zakres inteligentnych specjalizacji regionu 

Agenda B+R dotyczącą planowanych przez daną firmę działań badawczo-rozwojowych w 
przypadku inwestycji dotyczącej infrastruktury. 

Zakup wyników prac B+R - przeprowadzenie dodatkowych prac rozwojowych, które 
zakładają dostosowanie zakupionych technologii do specyfiki przedsiębiorstwa. 

Duże przedsiębiorstwa - efekty dyfuzji działalności innowacyjnej oraz B+R do 
gospodarki oraz współpracy z MŚP, NGO i instytucjami badawczymi. 

Projekt obejmuje badania przemysłowe lub prace rozwojowe (art. 2 pkt 85 i 86 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014) 

Prace B+R są adekwatne i niezbędne do osiągnięcia celu projektu, a ryzyka z nimi 
związane zostały zdefiniowane 

Zespół badawczy oraz zasoby techniczne wnioskodawcy zapewniają prawidłową 
realizację zaplanowanych w projekcie prac B+R? 

Projekt dotyczy innowacji produktowej lub procesowej? 

Kwestia własności intelektualnej -nie stanowi bariery dla wdrożenia rezultatów 
projektu?  
 



Kryteria 
merytoryczne 

punktowe 
Max – 49 
punktów 

Wzrost 
zatrudnienia 

personelu 
badawczego 

-6pkt 



Minimalna wartość projektu:  

 50 000,00 PLN 
 

 

Maksymalna wartość projektu: 

Do 10 000 000,00 PLN całkowitej wartości projektu 
(infrastruktura) 

Do 5 000 000,00 PLN całkowitej wartości projektu 
(projekty badawcze) 

 



Przedsiębior
ca 

Badania 
przemysłowe 

- 
maksymalne  
dofinansowa

nie 

Badania 
przemysłowe - 
maksymalne 

dofinansowanie 
po uwzględnieniu 

zwiększenia* 

Prace 
rozwojowe 

(eksperymentaln
e) 

- maksymalne 
dofinansowanie 

Prace rozwojowe - 
maksymalne 

dofinansowanie 
po uwzględnieniu 

zwiększenia* 

 mikro   70%   80%   45%   60% 

 mały   70%   80%   45%   60% 

 średni   60%   75%   35%   50% 

 duży    50%   65%    25%    40%  

Dofinansowanie 



Typy przedsięwzięć: 
 rozbudowa przedsiębiorstwa, prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych 

produktów/usług 
 
 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 
 

Beneficjenci: 
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 
 
Konkurs:  29.03-29.04.2016, alokacja 80 000 000 zł 

Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka 
Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP  



Wydatki kwalifikowane 

rzeczowe aktywa 
trwałe  

• mogą być używane, 
jednak w momencie 
zakupu nie mogą być 
starsze niż 3 lata 

wartości 
niematerialne i 

prawne 

• nie dotyczą zakupu 
oprogramowania 
dedykowanego, 
opracowywanego na 
zamówienie) 
podmiotu 

• maksymalna wartość 
nie może przekraczać 
100 000 zł dla 
projektu 

roboty budowlane  

• do wysokości 30% 
kosztów 
kwalifikowalnych 

• w limicie mieszczą się 
również zakupy 
materiałów 
budowlanych 



KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE SEKTOROWE  
 

 Czy projekt dotyczy innowacji produktowej lub procesowej?  

 innowacja produktowa- wprowadzenie na rynek nowego towaru lub usługi lub 
znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług  w odniesieniu do ich 
charakterystyk lub przeznaczenia;  

 innowacja procesowa - wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub 
znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy;  

Wspierane  będą projekty obejmujące wprowadzenie na rynek produktu/usługi lub 
procesu, innowacyjnego co najmniej w skali ponadlokalnej a więc wdrażana innowacja 
może być stosowana w danym powiecie województwa świętokrzyskiego nie dłużej niż 3 
lata. 

 Czy projekt wykazuje zdolność do adaptacji do zmian klimatu  i reagowania na ryzyko 
powodziowe?  

 

Dokumentacja projektowa powinna wyraźnie wskazywać czy inwestycja ma wpływ na 
ryzyko powodziowe, a jeśli tak, to w jaki sposób zarządza się tym ryzykiem.  
Nie dotyczy projektów o charakterze nieinfrastrukturalnym. 

 
 



Kryteria merytoryczne punktowe 

 LP Nazwa kryterium 
Definicja kryterium  

(informacja o zasadach oceny) 
Waga 

kryterium 
Maksymalna 

liczba punktów 

1. 
Zgodność projektu z 
regionalnymi inteligentnymi 
specjalizacjami 

0 p. - projekt nie jest realizowany w branży zaliczanej do regionalnych 
inteligentnych specjalizacji; 
1 p. - projekt jest realizowany w branży zaliczanej do regionalnych 
inteligentnych specjalizacji. 

15 15 

2. Konkurencyjność 

Skala oddziaływania projektu: 

- rynek ponadlokalny (powiat) - 1 p; 
- rynek regionalny (województwo) - 2 p.; 
- rynek ogólnokrajowy - 3 p.; 
- rynek zagraniczny - 4 p. 
Ocena uwzględniać będzie również informacje dotyczące obecnej i 
prognozowanej sytuacji finansowo – ekonomicznej przedsiębiorcy 
oraz doświadczenie w prowadzeniu działalności na rynku.  

3 12 

3. 
Stopień innowacyjności 
projektu 

Projekt prowadzi do wdrożenia innowacji: 
- stosowanej w skali ponadlokalnej, w okresie do trzech lat – 1 p., 
- stosowanej w skali regionu, w okresie do trzech lat – 2 p.,  
- stosowanej skali kraju, w okresie do trzech lat – 3 p.,  
-stosowanej w skali europy w okresie do trzech lat – 4 p.,  
Innowacja przynajmniej w skali  ponadlokalnej tj. stosowane  
w danym powiecie nie dłużej niż 3 lata.  

4 16 



4. 

Projekt zakłada 
wdrożenie wyników 
badań prac badawczo-
rozwojowych do 
działalności 
gospodarczej 

0 p. - projekt nie przewiduje wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych do 
działalności gospodarczej; 
1  p. - projekt przewiduje wdrożenie do działalności gospodarczej wyników prac 
badawczo-rozwojowych przeprowadzonych na zlecenie Wnioskodawcy. 
2  p. - projekt przewiduje wdrożenie do działalności gospodarczej wyników prac 
badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez Wnioskodawcę samodzielnie. 

4 8 

5. 
Charakter  wdrażanej 
innowacji 

 
1  p. - projekt dotyczy innowacji  procesowej; 
2 p. – projekt dotyczy innowacji  produktowej. 
 

 
4 
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6. 

 
Wpływ realizacji 
projektu na tworzenie 
nowych miejsc pracy 

Podstawą będzie koszt utworzenia miejsca pracy-iloraz wartości wnioskowanej 
kwoty dofinansowania i deklarowanej liczby nowoutworzonych miejsc pracy w 
wyniku realizacji projektu  
5 p. - 100 tysięcy złotych i mniej; 
4 p. - powyżej 100 tysięcy złotych i nie więcej niż 200 tysięcy złotych; 
3 p. - powyżej 200 tysięcy złotych i nie więcej niż 300 tysięcy złotych; 
2 p. - powyżej 300 tysięcy złotych i nie więcej niż 400 tysięcy złotych; 
1 p. - powyżej 400 tysięcy złotych i nie więcej niż 500 tysięcy złotych; 
0 p. - powyżej 500 tysięcy złotych oraz w przypadku braku utworzenia nowego 
miejsca pracy.  

 
3 

 
15 



7. 
Dodatkowe efekty 
projektu  

1 p. - zastosowanie zaawansowanych technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych (TIK).  
1 p. - wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub marketingowych  
2 p. - efekt proekologiczny. Realizacja projektu przyczyni się do pozytywnego 
wpływu na środowisko naturalne.  
3 p. - realizacja projektu przyczyni się do nawiązania współpracy z innymi 
podmiotami, która umożliwi rozwijanie współpracy z kontrahentami  i 
kooperantami  (B2B) oraz wzrost ich konkurencyjności poprzez automatyzację 
procesów biznesowych i wymiany danych. 
Współpraca, o której mowa powyżej musi zostać potwierdzona umową, 
porozumieniem. 

1 7 

8. 
Rozwój działalności 
eksportowej 

0 p. – projekt nie wpłynie na wzrost eksportu, nie zostanie poszerzona oferta 
eksportowa; 
1 p. – w wyniku realizacja projektu nastąpi rozpoczęcie działalności eksportowej; 
2 p. – realizacja projektu wpłynie na wzrost wartości eksportu do 10%; 
3 p. – realizacja projektu wpłynie na wzrost wartości eksportu w przedziale 
powyżej 10% do 20%; 
4 p. – realizacja projektu wpłynie na wzrost wartości eksportu powyżej 20%. 

1 4 



9. 
Poziom bezrobocia na 
obszarze, na którym 
realizowany jest projekt 

Ocena będzie dokonywana na podstawie wskaźnika poziomu bezrobocia w 
powiecie, na terenie którego realizowany jest projekt. 
0 p. – projekt realizowany jest na obszarze, na którym współczynnik bezrobocia jest 
niższy  od średniej dla województwa o więcej niż 3 punkty procentowe; 
1 p. – projekt na obszarze, na którym odchylenie (+/-) współczynnika bezrobocia od 
średniej dla województwa wynosi nie więcej niż 3 punkty procentowe; 
2 p. –współczynnik bezrobocia jest wyższy od średniej dla województwa o więcej niż 
3 punkty  procentowe. 

3 6 

10. 

Poziom 
przedsiębiorczości na  
obszarze, na którym 
realizowany jest projekt 

Ocena będzie dokonywana na podstawie poziomu przedsiębiorczości w gminie, 
gdzie realizowany jest projekt (na podstawie wskaźnika: liczba podmiotów w rejestrze 
REGON na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym_ 
0 p. –współczynnik przedsiębiorczości kształtuje się na poziomie 120% i więcej niż 
średnia dla województwa 
1 p. –współczynnik przedsiębiorczości kształtuje sie w przedziale od 90%  do poniżej 
120% średniej dla województwa 
2 p.– współczynnik przedsiębiorczości kształtuje sie w przedziale od 60% do poniżej 
90% średniej dla województwa 
3 p.– współczynnik przedsiębiorczości kształtuje się na poziomie poniżej 60% średniej 
dla województwa 

2 6 

11. 

Wnioskodawca działa 
jako przedsiębiorstwo 
na wczesnym etapie 
rozwoju (start-up) 

0 p. – projekt realizowany przez Wnioskodawcę, który w dniu rozpoczęcia właściwego 
konkursu działa ponad 24 miesiące; 
1 p. – projekt realizowany przez Wnioskodawcę, który w dniu rozpoczęcia właściwego 
konkursu działa nie dłużej niż 24 miesiące. 

3 3 



W I konkursie - Projekty w ramach pomocy de minimis 
 

W okresie trzech kolejnych lat podatkowych wartość pomocy de 

minimis: 

 nie może przekroczyć 200 000 EUR  

 nie może przekroczyć 100 000 EUR  dla podmiotów z sektora 

drogowego transportu towarów 



Projekty w ramach pomocy publicznej 
 

Minimalna wartość projektu:  
 50 000,00 PLN 

Maksymalna wartość projektu: 

Do 3  000 000,00 PLN całkowitej wartości projektu – 
mikroprzedsiębiorstwa 

Do 5  000 000,00 PLN całkowitej wartości projektu – 
małe przedsiębiorstwa 

Do 9  000 000,00 PLN całkowitej wartości projektu – 
średnie przedsiębiorstwa 
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Mapa Pomocy Regionalnej na lata 2014–2020 dla Polski 



 

Zakres: 
 - diagnoza możliwości 

 - informacja nt. aplikowania   

   o środki  

 - informacja nt. zasad 
rozliczania projektów 

 

Rodzaje usług: 
- konsultacje w siedzibie 
Punktu 

- dyżury w gminach 

- dojazd do osób                                               
niepełnosprawnych 

Spotkania 
informacyjne 

i szkolenia 

 

Współpraca i udział 

w lokalnych  

wydarzeniach 

 

BEZPŁATNE 

USŁUGI 



Główny Punkt 
Informacyjny 

KIELCE 
ul. Św. Leonarda  1 

 
Czynny:  Pn.-Pt.  8.00-18.00 

- Sobota 10.00-14.00 
  Infolinia: 

800-800-440 
tel.  (41) 343 22 95, (41) 340 

30 25 
 
 
 
  



Lokalny Punkt 
Informacyjny 

 
BUSKO-ZDRÓJ 

Al. Mickiewicza 15 
 

Czynny: 
poniedziałek 7.30-17.30   

wt.-pt. 7.30-15.30 
 

tel.  (41) 378 12 06; 41 370 97 
17 
 

 
 
  



Lokalny  
Punkt Informacyjny 

 
SANDOMIERZ 

ul. Mickiewicza 34 
 
Czynny: 
poniedziałek 7.00-17.00 
wt.-pt.           7.00-15.00 
 
tel.   15 832 33 54 
 15 864 20 74 
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Szczegółowe informacje: 
www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl 

www.spinno.pl 
 

Dziękuję za uwagę 

Sylwia Mucha 
Kierownik Oddziału ds. Innowacji i Transferu Wiedzy 

Departament Polityki Regionalnej 
Urząd Marszałkowski  

Województwa Świętokrzyskiego 
 

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/�
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/�
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/�
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/�
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/�
http://www.spinno.pl/�
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