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I. Działanie 2.1 

Wzrost konkurencyjności małych i 
średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo 

Za realizację Działania 2.1 odpowiedzialny jest Zespół Instrumentów Doradczych Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
Działanie „Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo" 
jest jednym z czterech działań realizowanych w ramach priorytetu II Sektorowego Programu 
Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw". Celem Działania jest 
zwiększenie konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw poprzez 
ułatwienie im dostępu do specjalistycznej pomocy doradczej. 
W ramach niniejszego Działania, wsparcie w zakresie doradztwa może być udzielane 
mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim prowadzącym działalność gospodarczą na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że w przypadku mikroprzedsiębiorców wsparcie 
może być udzielane, jeżeli działalność gospodarczą: 

a) jest wykonywana od co najmniej 3 lat, lub 
b) jest oparta na wykorzystaniu nowych technologii o znaczącym potencjale rynkowym. 

Okres prowadzenia działalności gospodarczej liczony jest od daty rozpoczęcia działalności 
gospodarczej wskazanej w dokumencie rejestrowym do dnia złożenia wniosku 
o dofinansowanie w Regionalnej Instytucji Finansującej pod warunkiem, że działalność 
gospodarcza jest w tym okresie wykonywana - co powinno być potwierdzone danymi 
zawartymi w dokumentach finansowych przedsiębiorstwa załączonych do wniosku. Okresy 
rozrachunkowe, w ramach których nie odnotowano żadnych przychodów, nie mogą być 
wliczane w okres prowadzenia działalności gospodarczej. 
Podstawą do oceny czy mikroprzedsiębiorca kwalifikuje się do kategorii określonej w pkt. b 
jest dołączenie do wniosku o dofinansowanie jednego z poniższych dokumentów: 

- opinia sporządzona przez jednostkę naukową w rozumieniu art. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 roku o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2003 roku Nr 39, 
poz. 335)1 lub stowarzyszenie naukowo – techniczne o zasięgu ogólnopolskim 
potwierdzającej okres i zakres stosowania technologii będącej przedmiotem 
prowadzonej przez mikroprzedsiębiorcę działalności gospodarczej, 

- dokument potwierdzający przyznanie nie wcześniej niż 3 lata przed dniem złożenia 
wniosku o dofinansowanie prawa do wykorzystania w prowadzonej przez 
mikroprzedsiębiorcę działalności gospodarczej technologii, która została 
opatentowana za granicą, z zastrzeżeniem, że prawo to nie zostało przyznane innemu 
przedsiębiorcy działającemu na terytorium Polski wcześniej niż 3 lata przed dniem 
złożenia  przez mikroprzedsiębiorcę wniosku o dofinansowanie,  

- dokument potwierdzający przyznanie prawa do wykorzystania w prowadzonej przez 
mikroprzedsiębiorcę działalności gospodarczej technologii, która została 
opatentowana w Polsce nie wcześniej niż 3 lata przed złożeniem wniosku 
o dofinansowanie (wnioskodawca musi dysponować prawem, o którym mowa 
powyżej, co najmniej do dnia podpisania umowy o dofinansowanie), 

                                                           
1   Od 5 lutego 2005 r. do jednostek naukowych zaliczane będą jednostki w rozumieniu art. 2 pkt 2, lit. g ustawy 
z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 283, poz. 2390). 
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- decyzję, wydaną nie wcześniej niż 3 lata przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, 
o udzieleniu patentu na technologię stosowaną w prowadzonej przez 
mikroprzedsiębiorcę działalności gospodarczej lub 

- oświadczenie mikroprzedsiębiorcy określające okres stosowania w Polsce technologii, 
w oparciu o którą prowadzi działalność gospodarczą, przygotowane na podstawie: 
- dostępnych badań literatury,  
- powszechnie dostępnych publikacji,  
- patentów, 
- standardów,  
- norm,  
- wyników przeszukiwania baz danych,  
- raportów marketingowych lub  
- własnej oceny sytuacji rynkowej.  
Do ww. oświadczenia należy dołączyć materiały, na podstawie których zostało 
przygotowane oświadczenie wnioskodawcy. 

O dofinansowanie w ramach Działania mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali i średni 
przedsiębiorcy spełniający warunki określone w załączniku I rozporządzenia Komisji 
Europejskiej Nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu 
ustanawiającego Wspólnotę Europejską do pomocy państwa dla małych i średnich 
przedsiębiorców zmienionego rozporządzeniem KE Nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. 
(Dz. U. WE L63 z 28.02.2004). 
 

Wsparcie w zakresie doradztwa nie może być udzielone na działalność gospodarczą w 
zakresie: 

1) produkcji, przetwarzania oraz wprowadzania do obrotu produktów wymienionych 
w Załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską2; 

2) górnictwa węgla w rozumieniu rozporządzenia Nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. 
w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego (Dz. Urz. WE L 205/1 
z 2.08.2002);  

3) produkcji żelaza i stali; 
4) świadczenia usług transportu morskiego oraz przybrzeżnego transportu wodnego; 
5) świadczenia pomocniczych usług transportu morskiego; 
6) produkcji lub obrotu bronią 

Wsparcie w zakresie doradztwa nie może być również udzielone mikroprzedsiębiorcy 
wykonującemu działalność gospodarczą opartą na wykorzystaniu nowych technologii o 
znaczącym potencjale rynkowym w zakresie usług transportowych. 
 

Wsparcie w zakresie doradztwa nie może być udzielone z przeznaczeniem na pokrycie 
wydatków na zakup usług doradczych, które stanowią element stałej lub okresowej 
działalności przedsiębiorstwa lub są związane z bieżącymi wydatkami operacyjnymi 
przedsiębiorcy (np. obsługa prawna, księgowa, reklamowa czy doradztwo podatkowe, itp.). 

W ramach Działania nie może być udzielona pomoc publiczna: 

                                                           
2 Tabela zawierająca interpretację, jaka działalność gospodarcza w zakresie produkcji, przetwórstwa i obrotu 
towarami rolnymi może być wsparta w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost konkurencyjności 
przedsiębiorstw l. 2004-2006" jest dostępna na stronach internetowych PARP oraz MGiP.  
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- na działalność eksportową; 
- w efekcie której produkty krajowe uzyskałyby pozycję uprzywilejowaną w stosunku do 
produktów importowanych; 
- przedsiębiorcy w trudnej sytuacji ekonomicznej spełniającemu kryteria określone w 
przepisach prawa Unii Europejskiej lub znajdującemu się w okresie restrukturyzacji 
przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej. 
 
W ramach Działania wnioskodawcy mogą uzyskać wsparcie na zakup usług doradczych3 
mieszczących się w następujących kategoriach: 
 
1 Doradztwo w zakresie zasad prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej 
 
1.1 Audyt regulacyjny (zasady dopuszczania towarów / usług do obrotu) 
1.2 Analiza zasad, procedur, norm, obowiązujących przepisów i wymagań koniecznych do 
spełnienia przez przedsiębiorstwa w celu sprawnego funkcjonowania na terytorium Unii 
Europejskiej 
1.3 Ocena konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa na rynku 

1.3.1 Analizy rynku 
1.3.2 Określenie czynników konkurencyjności przedsiębiorstwa 

1.4 Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia strategii rozwoju przedsiębiorstwa  
1.5 Planowanie inwestycyjne 

1.5.1 Biznes plan inwestycji 
1.5.2 Studium wykonalności inwestycji 
1.5.3 Ocena wpływu inwestycji na środowisko 
1.5.4 Dokumentacja techniczna inwestycji. 

 
Wymagany rezultat działania: 
Opracowania i analizy dotyczące zagadnień będących przedmiotem usług świadczonych w 
ramach projektu. 
 
2 Doradztwo w zakresie jakości 
 
2.1 Projektowanie, wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością, zarządzania 
środowiskowego lub bezpieczeństwem i higieną pracy 
2.2 Uzyskiwanie i odnawianie certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, 
maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej lub kwalifikacji personelu 
2.3 Wydawanie deklaracji zgodności producenta w zakresie określonym w pkt. 2.2 
2.4 Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności 
 
Wymagany rezultat działania: 
Dokumentacja projektowa / wdrożeniowa oraz certyfikat systemu zarządzania lub certyfikat 
zgodności nadany przez uprawnioną jednostkę certyfikującą lub deklaracja zgodności 
producenta.  
W przypadkach określonych w pkt. 2.1 - 2.3 warunkiem uznania wydatków za kwalifikujące 
się do wypłaty wsparcia jest uzyskanie lub odnowienie przez przedsiębiorcę odpowiedniego 
certyfikatu systemu zarządzania lub certyfikatu zgodności bądź wydanie deklaracji zgodności 
                                                           
3 Tworząc projekt nie należy klasyfikować szkoleń i temu podobnych usług jako doradztwo. Poprzez 
niekwalifikowane usługi szkoleniowe należy rozumieć wszelkie usługi o charakterze szkoleń lub konsultacje 
kierowane bezpośrednio do konkretnych osób lub grup pracowników, mające na celu przekazanie im wiedzy 
teoretycznej i/lub podniesienie ich kwalifikacji zawodowych. 



SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY-WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW (SPO-WKP) 
 

2005-12-30 4

producenta. W przypadku projektów dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego 
żywności certyfikacja nie jest wymaganym rezultatem projektu. 
Uwaga! Wsparciu nie podlegają koszty szkoleń4, audytu certyfikującego, badań i testów oraz 
innych usług nie będących doradztwem, a także inne wydatki poniesione na rzecz jednostki 
przyznającej certyfikat. 
 
3 Doradztwo w zakresie innowacji i nowych technologii 
 
3.1 Wdrażanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie i rozwiązania 
innowacyjne 

3.1.1 Opracowanie strategii technologicznej przedsiębiorstwa 
3.1.1.1 Opracowanie studium wykonalności planowanych do wdrożenia 
technologii lub rozwiązania innowacyjnego 
3.1.1.2 Opracowanie możliwych scenariuszy technologicznego rozwoju 
przedsiębiorstwa, szczególnie z uwzględnieniem relacji pomiędzy krytycznymi 
czynnikami sukcesu a technologiami dostępnymi w danej branży 
3.1.1.3 Przygotowanie do wdrożenia nowych technologii i rozwiązań 
innowacyjnych - niezbędne zmiany techniczne, technologiczne i organizacyjne 

3.1.2 Prawa własności intelektualnej oraz prawa ochrony własności przemysłowej 
3.1.3 Bezpośrednie wdrożenie (uruchomienie) własnych lub pozyskanych technologii i 
rozwiązań innowacyjnych 

3.2 Tworzenie przedsiębiorstw opartych na nowych lub zaawansowanych technologiach lub 
zamierzających podjąć działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów lub 
świadczeniu usług nowych na rynku polskim albo znacząco ulepszonych w porównaniu z 
występującymi na tym rynku 
3.3 Wykorzystywanie technologii informatycznych w przedsiębiorstwie 

3.3.1 Przygotowanie do wdrożenia nowych technologii informatycznych - niezbędne 
zmiany techniczne, technologiczne i organizacyjne 
3.3.2 Bezpośrednie wdrożenie (uruchomienie) technologii informatycznych 

 
Wymagany rezultat działania: 
Dokumentacja wdrożeniowa, opracowania i analizy dotyczące zagadnień będących 
przedmiotem usług świadczonych w ramach projektu, wdrożona technologia, nowy / 
ulepszony produkt / usługa, zmiana organizacyjna, itp. 
Uwaga! Wsparciu nie podlegają koszty bezpośrednich czynności technicznych takich jak: 
instalacja i konfiguracja (parametryzacja) serwerów, stacji roboczych, instalacja 
i konfiguracja oprogramowania, migracja (import) danych, testy oraz produktywne 
uruchomienie technologii informatycznej, a także koszty szkoleń pracowników i innych usług 
nie będących doradztwem. 
 
4 Doradztwo w zakresie wprowadzania przez przedsiębiorcę produktów na nowe rynki 
zagraniczne 
 
4.1 Planowanie eksportu oraz rozwój produktów eksportowych 

4.1.1 Ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na wybranych rynkach 
eksportowych 
4.1.2 Rozwój strategii eksportowej przedsiębiorstwa 

                                                           
4 Poprzez niekwalifikowane usługi szkoleniowe należy rozumieć wszelkie usługi o charakterze szkoleń lub 
konsultacje kierowane bezpośrednio do konkretnych osób lub grup pracowników, mające na celu przekazanie im 
wiedzy teoretycznej i/lub podniesienie ich kwalifikacji zawodowych. Uwaga ta dotyczy całego Działania 2.1. 
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4.2 Wdrażanie wybranych elementów planu rozwoju eksportu 
4.2.1 Badanie rynku zagranicznego 
4.2.2 Kojarzenie partnerów zagranicznych (poszerzenie rynków zbytu) 

4.3 Rozpoczęcie działań eksportowych 
4.3.1 Marketing eksportowy 
4.3.2 Transakcje eksportowe 

 
Wymagany rezultat działania: 
Opracowania i analizy dotyczące zagadnień będących przedmiotem usług świadczonych w 
ramach projektu. 
Uwaga! W ramach Działania nie może być udzielona pomoc publiczna na działalność 
eksportową ani pomoc publiczna, w efekcie której produkty krajowe uzyskałyby pozycję 
uprzywilejowaną w stosunku do produktów importowanych. Pomocą publiczną na 
działalność eksportową jest pomoc publiczna bezpośrednio związana z wielkością eksportu, 
budową i funkcjonowaniem sieci dystrybucji oraz pomoc publiczna na pokrycie innych 
bieżących wydatków związanych z działalnością eksportową (zgodnie z par. 2 ust. 1 i 2 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania 
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach 
Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw - Dz. U. 
z 2004 r. Nr 195, poz. 2010). 

5 Doradztwo w zakresie tworzenia sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw 
 
5.1 Tworzenie sieci kooperacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw z innymi małymi 
i średnimi przedsiębiorstwami (tzw. sieci horyzontalne oraz klastery sektorowe) 
5.2 Rozpoczynanie współpracy małych i średnich przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi 
5.3 Rozpoczynanie współpracy z dużymi przedsiębiorstwami, w tym korporacjami 
międzynarodowymi 
 
Wymagany rezultat działania: 
Opracowania i analizy dotyczące zagadnień będących przedmiotem usług świadczonych w 
ramach projektu, np.: projekty umów / podpisane umowy z sieciami kooperacyjnymi, 
jednostkami naukowymi, dużymi przedsiębiorstwami. 
 
6 Doradztwo w zakresie łączenia się przedsiębiorstw 
 
6.1 Przygotowanie planu i strategii połączenia przedsiębiorstw 
6.2 Przygotowanie sprawozdań zarządów przedsiębiorstw łączących się, uzasadniających ich 
połączenie wraz z wnioskiem do sądu rejestrowego, powołanie biegłego rewidenta do 
zbadania planu w zakresie jego poprawności i rzetelności 
6.3 Przygotowanie dokumentacji zmierzającej do dokonania zmian w księgach wieczystych 
lub rejestrach, dokonania cesji praw i obowiązków, przejęcia uprawnień wynikających z 
zezwoleń, koncesji, ulg oraz praw autorskich i im podobnych przysługujących łączącym się 
przedsiębiorcom 
6.4 Doradztwo na kolejnych etapach łączenia się przedsiębiorstw, zakończone 
postanowieniem sądu rejestrowego o dokonanym połączeniu przedsiębiorstw 
 
Wymagany rezultat działania: 
Opracowania, analizy i dokumentacje dotyczące zagadnień będących przedmiotem usług 
świadczonych w ramach projektu, np.: plan i strategia połączenia się przedsiębiorstw; 
sprawozdanie zarządów; wniosek do sądu rejestrowego; dokumentacja zmian, cesji praw i 
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obowiązków oraz przejęcia uprawnień; postanowienie sądu rejestrowego o dokonanym 
połączeniu przedsiębiorstw. 
 
7 Doradztwo w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania na rozwój działalności 
 
7.1 Emisja i wprowadzanie do obrotu publicznego lub zamkniętego akcji/obligacji 
7.2 Usługi doradcze prowadzące do uzyskania finansowania z funduszu kapitału wysokiego 
ryzyka 
7.3 Pozyskanie inwestora strategicznego 
7.4 Uzyskanie finansowania z różnych źródeł (strategia finansowania, potencjalne źródła 
finansowania) 
7.5 Poszukiwanie zewnętrznego finansowania inwestycji 
 
Wymagany rezultat działania: 
Opracowania i analizy dotyczące zagadnień będących przedmiotem usług świadczonych 
w ramach projektu, rzeczywiste pozyskanie zewnętrznego finansowania. 
 

Wielkość wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa 
na realizację indywidualnego projektu: 

• nie może być niższa niż 2 500 złotych oraz 
• nie może być wyższa niż 250 000 złotych oraz 
• nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w 

odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorców zatrudniających średniorocznie co 
najmniej 10 pracowników oraz mikroprzedsiębiorców wykonujących działalność 
gospodarczą co najmniej od 3 lat, z zastosowaniem przepisów rozporządzenia Komisji 
Europejskiej nr 70/2001, zmienionego rozporządzeniem 364/2004 

• może wynosić do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w 
przypadku mikroprzedsiębiorców podejmujących działalność gospodarczą opartą na 
nowych technologiach o znaczącym potencjale rynkowym, z zastosowaniem przepisów 
rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 69/2001. 

 

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem w ramach Działania są wydatki: 
niezbędne do realizacji projektu, na zakup usług doradczych, świadczonych przez 
akredytowanych wykonawców usług lub wykonawców wybranych w drodze postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego (w przypadku, gdy intensywność [%] wnioskowanego 
wsparcia wymaga stosowania procedur ustawy Prawo Zamówień Publicznych), poniesione 
przez Beneficjenta po dniu zawarcia umowy o dofinansowanie do dnia określonego w tej 
umowie, jednakże nie później niż do dnia 30 czerwca 2008 r. 
W przypadku, gdy Beneficjentem jest mikroprzedsiębiorca wykonujący działalność 
gospodarczą opartą na zaawansowanych technologiach o znaczącym potencjale rynkowym, 
wsparcie podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów dotyczących udzielania pomocy 
de minimis. Oznacza to, że w okresie trzech lat (kolejnych 36 miesięcy) liczonych od dnia 
udzielenia przedsiębiorcy pomocy de minimis (a więc dnia, w którym przedsiębiorca nabył 
prawo do skorzystania z pomocy de minimis) wartość uzyskanej przez przedsiębiorcę pomocy 
de minimis (zarówno indywidualnej, jak i w ramach programów pomocowych) nie może 
przekroczyć równowartości w złotych polskich 100.000 EUR (sto tysięcy EUR). Informację o 
tym, czy dana pomoc stanowi pomoc de minimis, przedsiębiorca powinien uzyskać od 
instytucji udzielającej pomocy w formie zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis, 
zgodnego ze wzorem określonym w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 
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sierpnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 187, poz. 1930). Mikroprzedsiębiorca wykonujący 
działalność gospodarczą opartą na zaawansowanych technologiach o znaczącym potencjale 
rynkowym, wnioskując o wsparcie w ramach Działania, zobowiązany jest podać we wniosku 
informację o kwocie pomocy de minimis uzyskanej w ciągu ostatnich trzech lat (pkt. 26. 
wniosku o dofinansowanie) oraz załączyć do wniosku odpowiadające wpisanej kwocie kopie 
zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis.  

Procedurę wyboru wykonawcy usług będących przedmiotem projektu wnioskodawca może 
rozpocząć dzień po złożeniu (zarejestrowaniu) wniosku o dofinansowanie w Regionalnej 
Instytucji Finansującej. Jednakże, umowę z wybranym wykonawcą wnioskodawca może 
podpisać dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie z PARP. 
Przy wyborze akredytowanego wykonawcy Beneficjent przygotowuje w formie 
elektronicznej zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi doradczej, które umieszcza 
na stronie internetowej PARP w „Bazie Ogłoszeń Wnioskodawców do SPO-WKP". 
Zaproszenie określa przedmiot usługi, miejsce i termin składania ofert (nie krótszy niż 14 dni 
od ogłoszenia zaproszenia) oraz co najmniej dwa kryteria oceny, z których jednym jest cena. 
Beneficjent dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty spośród złożonych, w terminie 
określonym w zaproszeniu, przez wykonawców posiadających akredytację PARP w danej 
dziedzinie specjalizacji. 
Wnioski o dofinansowanie należy składać listem poleconym lub pocztą kurierską w 
zamkniętej kopercie lub dostarczyć do właściwej z punktu widzenia lokalizacji projektu 
Regionalnej Instytucji Finansującej. Lista Regionalnych Instytucji Finansujących znajduje się 
na stronie www.parp.gov.pl.  
W okresie programowania 2004-2006 wyznacza się następujące terminy składania wniosków 
o dofinansowanie w Regionalnych Instytucjach Finansujących: 

• W roku 2005: do 16 września, do 5 grudnia 
zawsze do godziny 15.00. 

Szczegóły na stronie: 
www.parp.gov.pl/strukturalny1.html  
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II. Działanie 2.2 

Wsparcie konkurencyjności produktowej 
i technologicznej przedsiębiorstw 

Za realizację Działania odpowiedzialne jest Ministerstwo Gospodarki i Pracy. 
Celem Działania jest poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wsparcie nowych 
inwestycji oraz wzrost skali umiędzynarodowienia przedsiębiorstw poprzez promocję. 
Realizacja tego Działania jest niezbędna, aby przedsiębiorstwa prowadzące działalność 
gospodarczą na terenie Polski mogły skutecznie konkurować na Jednolitym Rynku 
Europejskim. 
Realizacja Działania 2.2. wynika również z konieczności poprawy dostępu przedsiębiorstw 
do rynków zagranicznych. Koszt udziału przedsiębiorstw, szczególnie małych i średnich, w 
imprezach targowo-wystawienniczych za granicą oraz zagranicznych misjach gospodarczych, 
związanych z udziałem w targach i wystawach, jest często istotną barierą uniemożliwiającą 
uczestnictwo polskich przedsiębiorców w tego rodzaju imprezach promocyjnych. Do-
finansowanie części kosztów jest z jednej strony odpowiedzią na oczekiwania 
przedsiębiorców, szczególnie małych i średnich, którzy coraz liczniej biorą udział w 
zbiorowych wyjazdach za granicę w celu prezentacji swoich możliwości eksportowych na 
dany rynek oraz nawiązania bezpośrednich kontaktów handlowych, a z drugiej -ma na celu 
poprawę pozycji konkurencyjnej przedsiębiorców objętych dofinansowaniem w stosunku do 
konkurentów korzystających z podobnych instrumentów promocji eksportu na rynkach 
zagranicznych, jak również wzrost skali umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw. 
Działanie składa się z dwóch Poddziałań, obejmujących: 

2.2.1. Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji (w rozumieniu 
przepisów UE), polegających na utworzeniu lub rozbudowie przedsiębiorstwa zarówno ze 
sfery produkcyjnej, jak i usługowej oraz na rozpoczęciu w przedsiębiorstwie działalności 
obejmującej dokonywanie zasadniczych zmian produkcji, produktu lub procesu 
produkcyjnego, jak również wsparcie tworzenia miejsc pracy związanych z nowymi 
inwestycjami. 
2.2.2. Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw poprzez pokrycie 
części kosztów udziału przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz 
misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą. 

W ramach Poddziałania 2.2.1 uprawnieni do korzystania ze wsparcia są przedsiębiorcy 
dokonujący nowych inwestycji bądź tworzący nowe miejsca pracy związane z nowymi 
inwestycjami, natomiast Poddziałanie 2.2.2 dotyczy wszystkich przedsiębiorców 
prowadzących działalność na terenie Polski. 

Poddziałanie 2.2.1 „Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji" 

W ramach Poddziałania przewidziane jest wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących 
nowych inwestycji, polegających na utworzeniu lub rozbudowie przedsiębiorstwa zarówno ze 
sfery produkcyjnej, jak i usługowej, jak również na rozpoczęciu w przedsiębiorstwie 
działalności obejmującej dokonywanie zasadniczych zmian produktu, produkcji lub procesu 
produkcyjnego oraz tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami. 
Mogą to być inwestycje między innymi w: 
• środki trwałe, takie jak budynki, budowle, maszyny i urządzenia, 
• wartości niematerialne i prawne, polegające na uzyskaniu patentu, nabyciu licencji lub 

nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i 
zarządzania. 
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Podmioty uprawnione do uzyskania wsparcia to przedsiębiorstwa (małe, średnie, duże), 
podejmujące nowe inwestycje, w tym także rozbudowujące istniejące zakłady i tworzące 
nowe miejsca pracy. Szczególna uwaga jest poświęcona wspieraniu inwestycji 
innowacyjnych, które są niezwykle istotne dla podniesienia konkurencyjności polskiej 
gospodarki.  
Wsparcie finansowe nowej inwestycji może być udzielone przedsiębiorcy, w przypadku gdy: 
1. inwestycja mieści się w jednej z poniższych kategorii: 

• wartość nowej inwestycji jest nie mniejsza niż równowartość kwoty 10 mln euro, 
• wartość nowej inwestycji jest nie mniejsza niż równowartość kwoty 500 tys. euro, w 

przypadku gdy inwestycja dotyczy rozbudowy lub modernizacji istniejącego 
przedsiębiorstwa i wiąże się z utrzymaniem co najmniej 100 miejsc pracy przez nie 
mniej niż 5 lat, 

• w wyniku nowej inwestycji zostało utworzonych co najmniej 20 nowych miejsc pracy 
na nie mniej niż 5 lat, 
• nowa inwestycja wprowadza innowację technologiczną, 
• nowa inwestycja wpływa na poprawę stanu środowiska, 
• nowa inwestycja jest zlokalizowana na obszarze parku przemysłowego lub parku 
technologicznego. 

2. udział własny przedsiębiorcy w nakładach związanych z inwestycją wynosi co najmniej 
25% kosztów inwestycji; przez udział własny należy rozumieć środki, które nie zostały 
uzyskane przez przedsiębiorcę w związku z udzieloną pomocą publiczną, w szczególności 
w formie kredytów preferencyjnych, dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych 
lub gwarancji i poręczeń na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku, 

3. działalność gospodarcza związana ze wspartą inwestycją będzie prowadzona przez co 
najmniej 5 lat od dnia zakończenia inwestycji, 

4. w przypadku wsparcia finansowego, które ma być przeznaczone na tworzenie nowych 
miejsc pracy – nowo utworzone miejsca pracy będą utrzymane przez co najmniej 5 lat od 
dnia zakończenia inwestycji, w związku z którą zostały utworzone, 

5. wniosek o wsparcie finansowe nowej inwestycji został złożony przed rozpoczęciem 
realizacji danej inwestycji. 

Wydatkami kwalifikującymi się do uzyskania wsparcia są: 
1) cena nabycia gruntów do wysokości 10 % całkowitych wydatków projektu 

inwestycyjnego kwalifikujących się do objęcia wsparciem, 
2) cena nabycia albo koszt wytworzenia nowych środków trwałych, w tym: 

a) budowli i budynków, 
b) maszyn i urządzeń, 
c) narzędzi, przyrządów i aparatury, 
d) wyposażenia technicznego dla prac biurowych, 
e) infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją, przy czym przez 

budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się urządzenie albo 
modernizację drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią 
przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, 
elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych, 

3) cena nabycia używanych środków trwałych, 
4) cena nabycia wartości niematerialnych i prawnych polegających na uzyskaniu patentu, 

nabyciu licencji lub nieopatentowanego know-how, do wysokości 25 % sumy 
wydatków, o których mowa w pkt 1-3, kwalifikujących się do objęcia wsparciem, 

5) koszt instalacji i uruchomienia środków trwałych, 
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6) cena nabycia materiałów lub robót budowlanych, pod warunkiem że pozostają w 
bezpośrednim związku z celami projektu objętego wsparciem, 

Ponadto wydatkiem kwalifikującym się do objęcia wsparciem finansowym jest wydatek na 
utworzenie nowych miejsc pracy, na który składają się koszty płacy brutto pracowników 
powiększone o wszystkie obowiązkowe płatności związane z ich zatrudnieniem. 
Wsparcie inwestycji obejmuje: 

• dotację inwestycyjną o wartości nie przekraczającej połowy maksymalnej wysokości 
pomocy publicznej przewidzianej dla danego regionu (zgodnie z zasadami mapy 
pomocy regionalnej), 

• wydatki związane z utworzeniem nowych miejsc pracy, do wysokości równowartości 
4 000 euro na jedno utworzone miejsce pracy, przy czym wielkość tego wsparcia nie 
może przekroczyć części dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych 
pracowników. 

Maksymalna wysokość pomocy wynosi: 
1) 30% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem -w przypadku inwestycji 

realizowanych na obszarach powiatów miasta Warszawa lub miasta Poznań, 
2) 40% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem -w przypadku inwestycji 

realizowanych na obszarach powiatów: miasta Wrocław, miasta Kraków, miasta 
Gdańsk, miasta Gdynia lub miasta Sopot, 

3) 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem -w przypadku inwestycji 
realizowanych na pozostałych obszarach kraju. 

W przypadku wsparcia finansowego udzielanego małemu lub średniemu przedsiębiorcy, z 
wyłączeniem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu, 
maksymalną intensywność pomocy podwyższa się o 15 punktów procentowych brutto. 
Instytucją Wdrażającą Poddziałanie 2.2.1 jest Departament Instrumentów Finansowych w 
Ministerstwie Gospodarki i Pracy. Działanie to jest kontynuacją już istniejącego instrumentu 
wspierania przedsiębiorczości w ramach Ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji z dnia 
20 marca 2002 roku (Dz.U. Nr 41, poz. 363) znowelizowanej Ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 
r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (art. 60; Dz.U. Nr 123, poz. 
1291) 
Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego nowej inwestycji składa się do ministra 
właściwego do spraw gospodarki w styczniu i czerwcu. Kolejność złożenia wniosku nie ma 
wpływu na udzielenie wsparcia finansowego.  

Szczegółowe informacje:  

www.konkurencyjnosc.gov.pl  

Poddziałanie 2.2.2 „Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw” 

Celem Podziałania jest umiędzynarodowienie przedsiębiorstw poprzez ułatwienie 
przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Polski nawiązania 
kontaktów z potencjalnymi kontrahentami zagranicznymi oraz prezentację swej oferty 
eksportowej na targach i wystawach oraz związanych z nimi gospodarczych misjach 
zagranicznych. 
Poddziałanie 2.2.2 obejmuje następujące grupy projektów: 

• wsparcie udziału przedsiębiorców w wyjazdowych misjach gospodarczych 
związanych z udziałem w targach i wystawach organizowanych za granicą. 

Rozpatrywane są jedynie wnioski dotyczące misji, których organizator otrzymał pozytywną 
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decyzję o objęciu danego projektu systemem refundacji. Lista misji refundowanych jest 
uzupełniana w miarę zatwierdzania kolejnych projektów. 

• wsparcie udziału przedsiębiorców w zagranicznych targach i wystawach 
zakwalifikowanych w danym roku budżetowym jako imprezy dotowane. 

Rozpatrywane są wnioski o dofinansowanie do imprez targowo-wystawienniczych 
wymienionych na tzw. „Liście A" (polskie wystawy narodowe) oraz „Liście B" (targi o 
priorytetowym znaczeniu dla polskiej gospodarki). 
Pomoc w ramach programu udzielana jest zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji 
Europejskiej Nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 
Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. WE L10, z 
13.01.2001 r.) i stanowi pomoc de minimis. 
Oznacza to, iż pomoc może być udzielana przedsiębiorcy, który łącznie z pomocą, o którą się 
ubiega w ramach Poddziałania 2.2.2, otrzymał w okresie ostatnich trzech lat pomoc de 
minimis nie przekraczającą równowartości 100 tys. euro. 
W przypadku przedsiębiorców uczestniczących w wyjazdowych misjach gospodarczych 
związanych z udziałem w targach i wystawach za granicą, pomoc udzielana jest w formie 
dotacji i polega na dofinansowaniu kosztów uczestnictwa w misji jednego przedstawiciela 
przedsiębiorcy uczestniczącego w misji. 
Wysokość przyznanej dotacji nie może przekroczyć 50% poniesionych i właściwie 
udokumentowanych kosztów kwalifikowanych netto i wynieść więcej niż 7 500 złotych. 

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się: 
1) koszty przejazdu i zakwaterowania przedstawiciela przedsiębiorcy uczestniczącego w 

targach i wystawach do wysokości obowiązujących limitów ustalanych dla danego kraju 
na nocleg w hotelu oraz limity stawek w podróży samochodem z tytułu wyjazdu 
służbowego poza granicami kraju; 

2) koszty biletu wstępu w celu zwiedzania targów lub wystawy związanych z daną misją 
gospodarczą; 

3) koszty przygotowania i druku materiałów promocyjnych w związku z udziałem w misji 
gospodarczej; 

4) koszty obsługi technicznej misji gospodarczej (w tym wynajęcie Sali, tłumacze, oprawa 
multimedialna) 

5) koszty promocji projektu zgodnie z Rozporządzeniem 1159/2000. 
Przedsiębiorca może otrzymać w ciągu jednego roku dofinansowanie części kosztów 
kwalifikowanych uczestnictwa w maksymalnie pięciu wyjazdowych misjach gospodarczych 
związanych z udziałem w targach i wystawach za granicą. 
Natomiast w przypadku przedsiębiorców uczestniczących w targach i wystawach za granicą 
pomoc udzielana jest w formie dotacji i polega na dofinansowaniu do części kosztów udziału 
przedsiębiorcy w targach lub wystawie za granicą. 
Dofinansowane może otrzymać przedsiębiorca deklarujący zamiar uczestnictwa na własny 
rachunek jako wystawca w targach i wystawach za granicą w celu rozeznania możliwości 
eksportowych na dany rynek, promocji swoich produktów lub nawiązania kontaktów 
handlowych, który wynajął i opłacił powierzchnię wystawienniczą. 
Wysokość przyznanej dotacji nie może przekroczyć 50% poniesionych i udokumentowanych 
fakturami oraz dokumentami potwierdzającymi dokonanie płatności kosztów 
kwalifikowanych netto uczestnictwa w targach i wystawach i wynieść jednorazowo więcej 
niż 20 000 złotych. 
Do kosztów kwalifikowanych zalicza się: 
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1) koszty wynajęcia powierzchni wystawienniczej i zabudowy stoiska podczas imprezy 
targowo-wystawienniczej; 

2) koszty transportu eksponatów (wraz z ubezpieczeniem i odprawą celną) w związku z 
udziałem w imprezie targowo-wystawienniczej; 
3) koszty wpisu do katalogu targowego i opłaty rejestracyjnej; 
4) koszty przygotowania i wydruku materiałów promocyjnych w związku z udziałem w 

imprezie targowo--wystawienniczej; 
5) koszty przejazdu i zakwaterowania przedstawicieli przedsiębiorcy uczestniczących w 

zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych do wysokości obowiązujących 
limitów ustalonych dla danego kraju na noclegów hotelu oraz limity stawek w podróży 
samochodem z tytułu wyjazdu służbowego poza granicami kraju; 

6) koszty promocji projektu zgodnie z Rozporządzeniem 1159/2000. 
Przy obliczaniu wielkości dofinansowania uwzględniane są koszty udziału maksymalnie 
dwóch przedstawicieli przedsiębiorcy w zagranicznej imprezie targowo-wystawienniczej. 
Wnioski o pomoc finansową powinny być przygotowane z użyciem Generatora Wniosków 
(wersja nie wcześniejsza niż 2.0.2.6) oraz w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki i 
Pracy w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy de minimis 
przedsiębiorcom uczestniczącym w targach i wystawach zagranicznych (Dz.U. Nr 233, poz. 
2342) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie udzielania pomocy de 
minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w wyjazdowych misjach gospodarczych (Dz.U. Nr 
233, poz. 2343), związanych z udziałem w wystawach i targach za granicą. 
Przedsiębiorca ubiegający się o refundację w ramach systemu SPO-WKP zobowiązany jest 
do złożenia wniosku o pomoc finansową na 14 tygodni przed rozpoczęciem imprezy 
targowo-wystawienniczej. 
 
Środki przeznaczone na dofinansowanie do targów, wystaw i misji gospodarczych z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach SPO-WKP, 
lata 2004-2006, poddziałanie 2.2.2 wynoszą 41,7 mln €. Według  stanu na dzień 30 czerwca 
br., tj. po odbytych 7 Komitetach Sterujących, zostały zaakceptowane 1164 projekty na kwotę 
12.806.265,54 PLN. 
 
Dokumenty dla ubiegających się o dofinansowanie należy składać na adres: 

 

Ministerstwo Gospodarki i Pracy,  

Departament Inwestycji Zagranicznych i Promocji Eksportu, 

00-507 Warszawa, Plac Trzech Krzyży 3/5 

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie 
w ramach Poddziałania 2.2.2 SPO-WKP znajdują się na stronach internetowych MGiP pod 
adresem: 

www.eksporter.gov.pl  
oraz 

www.konkurencyjnosc.gov.pl 
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III. Działanie 2.3 

Wzrost konkurencyjności małych i średnich 
przedsiębiorstw poprzez inwestycje 

Za realizację Działania 2.3 odpowiedzialny jest Zespół Instrumentów Inwestycyjnych 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
Działanie „Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje" 
jest jednym z czterech działań realizowanych w ramach priorytetu drugiego Sektorowego 
Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw". Celem Działania jest 
zwiększenie konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw poprzez 
unowocześnienie ich oferty produktowej i technologicznej. 
W ramach niniejszego Działania, wsparcie w zakresie doradztwa może być udzielane 
mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim prowadzącym działalność gospodarczą na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że w przypadku mikroprzedsiębiorców wsparcie 
może być udzielane, jeżeli działalność gospodarczą: 

c) jest wykonywana od co najmniej 3 lat, lub 
d) jest oparta na wykorzystaniu nowych technologii o znaczącym potencjale rynkowym. 

Podstawą do oceny czy nowo powstały mikroprzedsiębiorca kwalifikuje się jako grupy 
beneficjentów do działań 2.3 jest dołączenie do wniosku o dofinansowanie jednego z 
poniższych dokumentów: 

- opinii sporządzonej przez jednostkę naukową w rozumieniu art. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 roku o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2003 roku Nr 39, 
poz. 335)5 lub stowarzyszenie naukowo – techniczne o zasięgu ogólnopolskim 
potwierdzającej okres i zakres stosowania technologii będącej przedmiotem 
prowadzonej przez mikroprzedsiębiorcę działalności gospodarczej, 

- dokument potwierdzający przyznanie nie wcześniej niż 3 lata przed dniem złożenia 
wniosku o dofinansowanie prawa do wykorzystania w prowadzonej przez 
mikroprzedsiębiorcę działalności gospodarczej technologii, która została 
opatentowana za granicą, z zastrzeżeniem, że prawo to nie zostało przyznane innemu 
przedsiębiorcy działającemu na terytorium Polski wcześniej niż 3 lata przed dniem 
złożenia  przez mikroprzedsiębiorcę wniosku o dofinansowanie,  

- dokument potwierdzający przyznanie prawa do wykorzystania w prowadzonej przez 
mikroprzedsiębiorcę działalności gospodarczej technologii, która została 
opatentowana w Polsce nie wcześniej niż 3 lata przed złożeniem wniosku 
o dofinansowanie, 

Wnioskodawca musi dysponować prawem, o którym mowa powyżej, co najmniej do 
dnia podpisania umowy o dofinansowanie. 

- decyzję, wydaną nie wcześniej niż 3 lata przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, 
o udzieleniu patentu na technologię stosowaną w prowadzonej przez 
mikroprzedsiębiorcę działalności gospodarczej lub 

- oświadczenie mikroprzedsiębiorcy określające okres stosowania w Polsce technologii, 
w oparciu o którą prowadzi działalność gospodarczą, przygotowane na podstawie: 

                                                           
5 Od 5 lutego 2005 r. do jednostek naukowych zaliczane są jednostki w rozumieniu art. 2 pkt 2, lit. g ustawy 
z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 283, poz. 2390). 
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- dostępnych badań literatury,  

- powszechnie dostępnych publikacji,  

- patentów, 

- standardów,  

- norm,  

- wyników przeszukiwania baz danych,  

- raportów marketingowych lub  

- własnej oceny sytuacji rynkowej.  

Do ww. oświadczenia powinny zostać dołączone materiały, na podstawie których zostało 
przygotowane oświadczenie beneficjenta. 
Okres prowadzenia działalności gospodarczej liczony jest od daty rozpoczęcia działalności 
gospodarczej, wskazanej w dokumencie rejestrowym do dnia, w którym złożono wniosek o 
pomoc finansową w Regionalnej Instytucji Finansującej. 
O dofinansowanie w ramach Działania mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali i średni 
przedsiębiorcy spełniający warunki określone w załączniku I rozporządzenia Komisji 
Europejskiej Nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu 
ustanawiającego Wspólnotę Europejską do pomocy państwa dla małych i średnich 
przedsiębiorców, zmienionego rozporządzeniem KE Nr. 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. 
(Dz.U. WE L63 z 28.02.2004 r.). 
Dofinansowanie nie może być udzielone na działalność gospodarczą w zakresie:  

1) produkcji, przetwarzania oraz wprowadzania do obrotu produktów wymienionych 
w Załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską;  

2) górnictwa węgla w rozumieniu  rozporządzenia Nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 
r w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego (Dz. Urz. WE L 205/1 z 
02.08.2002);  

3) produkcji żelaza i stali;  
4) świadczenia usług transportu morskiego oraz przybrzeżnego transportu wodnego; 
5) świadczenia pomocniczych usług transportu morskiego;   
6) produkcji i obrotu bronią; 
7) formowania lub teksturowania włókien syntetycznych i przędzy z włókien 

ciągłych powstałych na bazie poliestru, poliamidu, akrylu lub polipropylenu, 
niezależnie od ich końcowego zastosowania; 

8) polimeryzacji, włącznie z polikondensacją, jeżeli urządzenia do polimeryzacji i 
formowania włókien i przędzy z włókien ciągłych powstałych na bazie poliestru, 
poliamidu, akrylu lub polipropylenu, niezależnie od ich końcowego zastosowania 
są połączone jedną linią technologiczną;  

9) innym niż wymienione w pkt 9 i 10, związanym z procesem formowania lub 
teksturowania włókien syntetycznych i przędzy z włókien ciągłych powstałych na 
bazie poliestru, poliamidu, akrylu lub polipropylenu, niezależnie od ich 
końcowego zastosowania, jeżeli urządzenia są połączone w jedną linię 
technologiczną. 

 
W ramach Działania wspierane są inwestycje w środki trwałe, związane z utworzeniem 



SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY-WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW (SPO-WKP) 
 

2005-12-30 15

nowego przedsiębiorstwa, rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa lub realizacją w 
istniejącym przedsiębiorstwie działań polegających na dokonywaniu zasadniczych zmian 
produktów lub procesu produkcyjnego, w szczególności poprzez racjonalizację, 
dywersyfikację lub modernizację; oraz inwestycje w wartości niematerialne i prawne, 
związane z transferem technologii drogą nabycia praw patentowych, licencji, know-how, w 
tym nie opatentowanej wiedzy technicznej. 
W ramach Działania wspierane są następujące typy projektów: 

• działania modernizacyjne w MSP prowadzące do wprowadzenia znaczącej zmiany 
produktu lub procesu produkcyjnego, 

• wdrażanie wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych przez 
przedsiębiorstwa, 
• zakup wyników prac badawczo-rozwojowych i/lub praw własności przemysłowej 
przez przedsiębiorstwa, 
• wdrażanie i komercjalizacja technologii i produktów innowacyjnych, 
• zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki elektronicznej, 
• zastosowanie i wykorzystanie ICT w procesach zarządzania przedsiębiorstwem, 
• dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza 

norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP. 
Wszystkie projekty zgłaszane przez Wnioskodawców powinny dotyczyć wprowadzanej przez 
nich innowacji produktowej lub procesowej. Przez innowację należy rozumieć prace 
związane z przygotowaniem i uruchomieniem wytwarzania, a także przygotowaniem do 
sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów i usług (oferty) przeznaczonych do 
wprowadzenia na rynek albo innego wykorzystania w praktyce lub wprowadzenie 
unowocześnionego procesu dystrybucji. W przypadku innowacji: 

a) produktowej -należy rozumieć wprowadzenie przez Wnioskodawcę nowego lub 
ulepszonego -w stosunku do dotychczasowej oferty -produktu lub usługi z 
zastosowaniem dotychczasowego procesu technologicznego, zarządzania oraz innych 
procesów mających wpływ na asortyment oferty; 

b) procesowej -należy rozumieć wprowadzenie przez Wnioskodawcę nowego -w 
stosunku do istniejącego u Wnioskodawcy - procesu technologicznego, zarządzania 
lub innego, mającego na celu oferowanie dotychczasowej lub nowej oferty. 

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia dofinansowaniem w ramach Działania są wydatki 
niezbędne do realizacji projektu i poniesione przez Beneficjenta w okresie realizacji projektu, 
nie wcześniej niż po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie we właściwej ze względu na 
lokalizację projektu Regionalnej Instytucji Finansującej. Wydatkami kwalifikującymi się są 
wydatki na: 

1) zakup nowych środków trwałych; 
2) zapłatę rat kapitałowych z tytułu leasingu nowych środków trwałych, prowadzącego 

do przeniesienia własności tych środków na korzystającego (Beneficjenta) z 
wyłączeniem leasingu zwrotnego; 

3) zakup używanych środków trwałych, pod warunkiem że: 
 

a) w okresie 7 lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie środek trwały 
nie został zakupiony z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub 
pochodzących z funduszy Unii Europejskiej; 

b) cena środka trwałego nie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień 
zakupu i jest niższa od ceny nowego środka trwałego; 

c) środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji 
przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy i 
standardy; 

 

4) zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii drogą 
nabycia praw patentowych, licencji, know-how, w tym nie opatentowanej wiedzy 
technicznej; 
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5) instalację i uruchomienie środków trwałych, zakupionych z udziałem dofinansowania, 
z wyłączeniem wydatków na szkolenia w zakresie ich obsługi; 

6) zakup prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 
niezabudowanej do wysokości10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do 
objęcia wsparciem, pod warunkiem że: 
a) istnieje bezpośredni związek między tym zakupem a celami przedsięwzięcia 

objętego wsparciem; 
b) przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego, potwierdzającą, że 

cena zakupu nie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu; 
7) zakup robót i materiałów budowlanych, pod warunkiem że pozostają w bezpośrednim 

związku z celami przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem (tzn. są niezbędne do 
prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów Projektu); 

8) zakup prawa własności lub prawa wieczystego użytkowania nieruchomości 
zabudowanej, pod warunkiem że: 

 

a) istnieje bezpośredni związek między zakupem a celami przedsięwzięcia objętego 
wsparciem (tzn. zakup nieruchomości zabudowanej jest niezbędny do prawidłowej 
realizacji i osiągnięcia celów Projektu); 

b) przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego, potwierdzającą, że 
cena zakupu nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości, określonej na dzień 
zakupu; 

c) przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że 
nieruchomość może być używana w określonym celu, zgodnym z celami 
przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem, lub określającą zakres niezbędnych 
zmian lub ulepszeń; 

d) nieruchomość w okresie 10 lat poprzedzających złożenie wniosku o wsparcie nie 
była finansowana z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub 
pochodzących z funduszy Unii Europejskiej; 

e) nieruchomość będzie używana wyłącznie zgodnie z celami projektu objętego 
dofinansowaniem; 

9) usługi prawnicze, ekspertyzy techniczne i finansowe, jeśli są bezpośrednio związane z 
realizacją przedsięwzięcia objętego wsparciem. 

W przypadku przedsiębiorcy, którego głównym przedmiotem działalności gospodarczej jest 
świadczenie usług transportowych, wydatki na zakup lub leasing środków transportu nie są 
wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem. 
Wielkość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu 
państwa na realizację indywidualnego projektu: 

1) nie może być niższa niż kwota 10 000 złotych oraz 
2) nie może być wyższa niż kwota 1 250 000 złotych, oraz 
3) nie może przekroczyć: 

 

a) 30% wydatków kwalifikowanych, jeżeli projekt jest realizowany w powiecie 
miasta Warszawa lub miasta Poznań, 

b) 40% wydatków kwalifikowanych, jeżeli projekt jest realizowany w powiecie 
miasta Wrocław, miasta Kraków, miasta Gdańsk, miasta Gdynia lub miasta Sopot, 

c) 50% wydatków kwalifikowanych, jeżeli projekt jest realizowany w innym 
powiecie (niż wymienione w pkt a i b). 

Dofinansowanie przekraczające kwotę 125 000 złotych może być udzielone, pod warunkiem 
że Wnioskodawca sfinansuje inwestycję środkami pochodzącymi z kredytu lub z funduszu 
inwestycyjnego, w kwocie stanowiącej co najmniej 25% wnioskowanej wartości 
dofinansowania. Powyższy warunek nie dotyczy projektów finansowanych w drodze 
leasingu. 
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami w procesie oceny projektów inwestycyjnych w ramach 
Działania 2.3 SPO WKP „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez inwestycje", 
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tryb oceny formalnej, techniczno-ekonomicznej oraz merytorycznej ma charakter ciągły.  

Szczegółowe informacje:  
http://www.parp.gov.pl/strukturalny2.html 
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IV. Działanie 2.4 

Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowywania 
przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska 

Instytucją Wdrażającą Działanie 2.4 jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). 
Celem Działania jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw w warunkach 
Jednolitego Rynku Europejskiego poprzez wspieranie przedsiębiorstw zobligowanych do 
dostosowania swojej infrastruktury do wymogów ochrony środowiska. 
Wspierane są projekty inwestycyjne w przedsiębiorstwach z zakresu gospodarki wodno-
ściekowej, ochrony powietrza oraz realizacji przedsięwzięć służących wdrażaniu zasad 
zintegrowanego podejścia do zapobiegania i ograniczania (kontroli) zanieczyszczeń, a w 
szczególności dostosowywania się do wymagań najlepszych dostępnych technik, 
wynikających z konieczności uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Wspierana będzie także 
działalność inwestycyjna w przedsiębiorstwach, związana z gospodarką odpadami, ze 
szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. 
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są małe, średnie i duże 
przedsiębiorstwa. Wsparcie nie dotyczy przedsiębiorstw z sektorów: rolnictwo i 
przetwórstwo spożywcze (podlegają one załącznikowi I Traktatu WE) oraz przedsiębiorców 
prowadzących działalność gospodarczą w tzw. sektorach wrażliwych i w sektorze 
rybołówstwa w zakresie pomocy regionalnej (zgodnie ze szczegółowymi regulacjami 
dotyczącymi pomocy państwa). 
Ponadto, w poddziałaniach 2.4.1, 2.4.2 i 2.4.4 wsparcie nie będzie udzielane podmiotom 
wykonującym usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego (j.s.t.): 

o w których większość udziałów lub akcji posiada j.s.t. lub inny podmiot od niej 
zależny - w szczególności spółka prawa handlowego, w rozumieniu przepisów 
o ochronie konkurencji i konsumentów, 

o wybranym przez j.s.t. na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych 

Poziom pomocy publicznej wynosi maksymalnie 65% w przypadku MSP i 50% w 
przypadku dużych przedsiębiorstw, nie więcej niż 5 mln euro. 
Wielkość dofinansowania nie może przekroczyć: 

• 30% dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie powiatu miasta 
Warszawa i miasta Poznań; 
• 40% dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie powiatu miasta 

Wrocław, miasta Kraków, miasta Gdańsk, miasta Gdynia, miasta Sopot; 
• 50% dla przedsiębiorców prowadzących działalność na pozostałych terenach Polski. 

Jeżeli inwestycja jest realizowana przez przedsiębiorstwo należące do sektora MSP, wielkość 
wsparcia może być zwiększona o dodatkowe 15 punktów procentowych brutto w każdym z 
wymienionych powyżej przypadków. 

Poddziałanie 2.4.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie przeprowadzenia inwestycji 
koniecznych do uzyskania pozwolenia zintegrowanego 

Celem poddziałania jest zapobieganie powstawaniu i redukcja zanieczyszczeń różnych 
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komponentów środowiska poprzez dostosowywanie się przedsiębiorstw do wymogów 
Najlepszych Dostępnych Technik (BAT), a w szczególności wdrażanie nowoczesnych, 
energooszczędnych, mało lub bezodpadowych technologii. Priorytetowo traktowane są 
działania realizujące zasadę zapobiegania zanieczyszczeniom „u źródła”, które 
przyczynią  się do powstawania warunków sprzyjających restrukturyzacji procesów 
przemysłowych, systemu wytwarzania i konsumpcji w sposób zapewniający osiągnięcie 
wysokiej opłacalności ekonomicznej przy bardziej efektywnym wykorzystaniu energii, 
materiałów i surowców. Wsparciem publicznym zostaną objęte inwestycje, które umożliwiają 
dostosowywanie się istniejących przedsiębiorstw do wymogów prawa wspólnotowego 
(Dyrektywa 96/61/WE), co warunkuje prowadzenie działalności na Jednolitym Rynku 
Europejskim. 

 
W ramach tego poddziałania wspierane będą następujące rodzaje projektów, 
ukierunkowanych na dostosowywanie się do wymagań Najlepszych Dostępnych Technik 
(BAT) i warunkujących uzyskanie pozwolenia zintegrowanego: 

• zmiany technologii służące eliminowaniu szkodliwych oddziaływań i uciążliwości 
poprzez zapobieganie emisjom do środowiska; 

• zmiany technologii służące zmniejszeniu zapotrzebowania na energię, wodę oraz 
surowce, ze szczególnym uwzględnieniem wtórnego wykorzystania ciepła 
odpadowego i eliminacji wytwarzania odpadów; 

• zmiany technologii ukierunkowane na ograniczenie wielkości emisji niektórych 
substancji i energii do poziomu określonego w przepisach krajowych i 
wspólnotowych oraz w dokumentach referencyjnych BAT; 

• inwestycje w urządzenia ograniczające emisje zanieczyszczeń do środowiska (tzw. 
urządzenia „końca rury”), których zastosowanie jest niezbędne dla spełnienia 
zaostrzających się standardów emisyjnych lub granicznych wielkości emisji 
charakteryzujących BAT, gdy redukcje emisji osiągalne poprzez zmiany technologii i 
działania operacyjne nie są w tym zakresie wystarczające. 
  

Kryteria dostępu (formalne): 
• instalacja, której ma dotyczyć inwestycja podlega przepisom Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie instalacji mogących powodować 
znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo 
środowiska jako całości (Dz. U. 2002r., nr 122, poz. 1055) (transponującego Aneks I 
do Dyrektywy 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i kontroli 
zanieczyszczeń (IPPC)); 

• inwestycja ma na celu dostosowanie do przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo Ochrony Środowiska (Tytuł III, Dział IV, Rozdział 4), transponujących 
wymogi Dyrektywy 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i kontroli 
zanieczyszczeń (IPPC).  

Poddziałanie 2.4.2 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-
ściekowej 

Celem poddziałania jest ograniczenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych wraz ze 
ściekami przez przemysł do środowiska wodnego, a w szczególności substancji 
niebezpiecznych oraz zmniejszenie ilości odprowadzanych ścieków przemysłowych do wód 
powierzchniowych, w tym ścieków nieoczyszczonych. 
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W ramach tego poddziałania wspierane będą następujące rodzaje projektów: 
• budowa lub modernizacja oczyszczalni lub podczyszczalni ścieków przemysłowych, 
• zmiana technologii w celu ograniczenia ilości zużywanej wody oraz ilości substancji 
niebezpiecznych odprowadzanych wraz ze ściekami. 

Kryteria dostępu (formalne): 
• działalność prowadzona przez przedsiębiorcę podlega przepisom Ustawy Prawo Wodne 
z dnia 18 lipca 2001 r. (transponującej wymogi Dyrektywy 76/464/EWG w sprawie 
zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre substancje odprowadzane do środowiska 
wodnego oraz Dyrektywy „córki”). 
• inwestycja ma na celu dostosowanie do Ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r.  

Poddziałanie 2.4.3 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza 

Celem poddziałania jest obniżenie wielkości emisji do powietrza substancji 
zanieczyszczających z istniejących obiektów spalania paliw o mocy cieplnej wprowadzanej w 
paliwie większej niż 50 MW w celu poprawy jakości powietrza oraz dostosowanie 
funkcjonujących obiektów do norm określonych przepisami ochrony środowiska. 

Beneficjentami poddziałania 2.4.3 są przedsiębiorstwa wskazane w załączniku nr XII, 
rozdział 13: Środowisko naturalne, Traktatu Akcesyjnego (przedsiębiorstwa te zostały 
również wskazane w akcie prawa krajowego: załączniku nr 1 w punktach IV.1, IV.2 i IV.3 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie standardów 
emisyjnych z instalacji (Dz.U. 2003r., nr 163, poz. 1584)). 

• Beneficjentami poddziałania 2.4.3 są przedsiębiorstwa wskazane w załączniku nr XII, rozdział 13 
"Środowisko naturalne", Traktatu Akcesyjnego (przedsiębiorstwa te zostały również wskazane w akcie 
prawa krajowego: załączniku nr 1 w punktach IV.1, IV.2 i IV.3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
4 sierpnia 2003 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U. 2003r., nr 163, poz. 1584)), 

 

W ramach tego poddziałania wspierane będą następujące rodzaje projektów: 
• modernizacja lub rozbudowa obiektów spalania paliw i systemów ciepłowniczych, 
• modernizacja urządzeń lub wyposażenie obiektów spalania paliw w instalacje do 
ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych,  
• inwestycje w produkcję skojarzoną energii elektrycznej i ciepła, 
• konwersja obiektów spalania paliw na rozwiązania przyjazne środowisku, 
• przedsięwzięcia na rzecz wykorzystywania alternatywnych źródeł energii. 

Kryteria dostępu (formalne): 
• działalność prowadzona przez przedsiębiorcę podlega przepisom Ustawy Prawo 
Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (zgodnie z wymogami Dyrektywy 
2001/80/WE w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych 
źródeł spalania paliw); 
• inwestycja ma na celu dostosowanie do przepisów Ustawy Prawo Ochrony Środowiska 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. (transponujących wymogi Dyrektywy 2001/80/WE w sprawie 
ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych źródeł spalania paliw). 

Poddziałanie 2.4.4 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki odpadami 
przemysłowymi i niebezpiecznymi 

Celem poddziałania jest wsparcie działań inwestycyjnych służących zapewnieniu 
prowadzenia przez przedsiębiorstwa bezpiecznej gospodarki odpadami przemysłowymi 
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wytwarzanymi w danych przedsiębiorstwach, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów 
niebezpiecznych, których powstawaniu nie można zapobiec poprzez zmiany technologiczne. 

W ramach tego poddziałania wspierane będą następujące inwestycje w przedsiębiorstwach 
wytwarzających odpady lub spółkach powiązanych z tymi przedsiębiorstwami kapitałowo, 
powołanych w celu zapewnienia właściwej gospodarki odpadami w obrębie danej grupy 
kapitałowej: 
• budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania 
odpadów przemysłowych, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów, które mogą pełnić 
funkcje usługowe, zgodnie z krajowym, wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi planami 
gospodarki odpadami, dla położonych w pobliżu jednostek gospodarczych, które nie mogą 
uniknąć wytwarzania odpadów; 
• budowa, rozbudowa i modernizacja instalacji i urządzeń do odzysku, a w szczególności 
recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych i poużytkowych, w tym po 
substancjach niebezpiecznych, wytwarzanych w danym przedsiębiorstwie lub grupie 
przedsiębiorstw; 
• budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji do przekształcania odpadów w celu 
ułatwienia ich magazynowania i transportu oraz przygotowania do odzysku lub 
unieszkodliwiania; 
• budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji do zbierania lub tymczasowego 
magazynowania odpadów, w szczególności odpadów niebezpiecznych; 
• budowa i modernizacja instalacji i urządzeń mających na celu ograniczenie ilości 
wytwarzanych odpadów oraz urządzeń zapewniających właściwe ewidencjonowanie 
odpadów. 
 

Kryteria dostępu (formalne): 
• Realizacja inwestycji i programów, związanych z istniejącymi instalacjami, 
przyczyniających się do rozwiązywania problemów odpadów przemysłowych lub 
niebezpiecznych zgodnie z wymogami Ustawy o odpadach z 27 kwietnia 2001r. (zgodnie z 
wymogami Dyrektywy: 75/442/EWG w sprawie odpadów, 91/689/EWG w sprawie odpadów 
niebezpiecznych, 94/67/EC w sprawie spalania odpadów niebezpiecznych oraz 96/59/WE w 
sprawie usuwania PCB/PCT); 
 
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie kwalifikowania projektów w 
ramach Poddziałania 2.4.4 „Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki odpadami 
przemysłowymi i niebezpiecznymi”, przedsiębiorstwa zajmujące się recyklingiem odpadów 
kwalifikują się do grupy przedsiębiorstw uprawnionych do otrzymania wsparcia w ramach 
Poddziałania 2.4.4, jeśli spełniają następujące warunki: 

1) są jednocześnie wytwórcami odpadów przemysłowych lub niebezpiecznych, które 
powstają w procesie przetwarzania przyjmowanych przez nich odpadów; 

2) posiadają i eksploatują infrastrukturę do unieszkodliwiania lub recyklingu odpadów, która 
z kolei wytwarza odpady przemysłowe lub niebezpieczne; 
3) planowana inwestycja dotyczy dostosowania ww. istniejącej infrastruktury do wymogów 
ochrony środowiska (zgodnie z właściwymi przepisami) i służy zapewnieniu prowadzenia 
przez przedsiębiorstwo bezpiecznej gospodarki odpadami przemysłowymi wytwarzanymi w 
danym przedsiębiorstwie, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. 

Rodzaj i wysokość wsparcia 

Poddziałanie 2.4.1 
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Na inwestycje w ramach tego Poddziałania udzielana będzie pomoc publiczna: 
-  regionalna w następującej maksymalnej wysokości: dla przedsiębiorców 

prowadzących działalność na terenie miasta Warszawa lub miasta Poznań -30%, dla 
przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie miasta Wrocław, miasta 
Kraków, miasta Gdańsk, miasta Gdynia, miasta Sopot -40%, dla przedsiębiorców 
prowadzących działalność na pozostałych terenach Polski -50%. W przypadku 
inwestycji realizowanych przez MSP wsparcie może być zwiększone o dodatkowe 15 
punktów procentowych brutto. 

- horyzontalna w maksymalnej wysokości 30% wydatków kwalifikowanych; 
- W każdym przypadku nie więcej jednak niż 5 mln euro. 

Poddziałanie 2.4.2 
Na inwestycje w ramach tego Poddziałania udzielana będzie pomoc publiczna regionalna i 
horyzontalna w następującej maksymalnej wysokości: 

- dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie miasta Warszawa lub miasta 
Poznań-30%, dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie miasta 
Wrocław, miasta Kraków, miasta Gdańsk, miasta Gdynia, miasta Sopot-40%, dla 
przedsiębiorców prowadzących działalność na pozostałych terenach Polski-50%. W 
przypadku inwestycji realizowanych przez MSP wsparcie może być zwiększone o 
dodatkowe 15 punktów procentowych brutto. 

- w każdym przypadku nie więcej jednak niż 5 mln euro. 

Poddziałanie 2.4.3 
Na inwestycje w ramach tego Poddziałania udzielana będzie pomoc publiczna: 

- regionalna w następującej maksymalnej wysokości: dla przedsiębiorców 
prowadzących działalność na terenie miasta Warszawa lub miasta Poznań -30%, dla 
przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie miasta Wrocław, miasta Kraków, 
miasta Gdańsk, miasta Gdynia, miasta Sopot -40%, dla przedsiębiorców  
prowadzących działalność na pozostałych terenach Polski -50%. W przypadku 
inwestycji realizowanych przez MSP wsparcie może być zwiększone o dodatkowe 15 
punktów procentowych brutto. 

- horyzontalna w maksymalnej wysokości 50% wydatków kwalifikowanych; 
- w każdym przypadku nie więcej jednak niż 5 mln euro. 

Poddziałanie 2.4.4 
Na inwestycje w ramach tego Poddziałania udzielana będzie pomoc publiczna regionalna na 
zasadach udzielania wsparcia takich samych jak w przypadku Poddziałania 2.4.2. 
Na realizację działania 2.4 przewidziano 511,06 mln euro, z czego 155,37 mln euro będzie 
pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 51,80 mln euro z NFOŚiGW, 
a 303,89 mln euro ze źródeł prywatnych. 
 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako Instytucja Wdrażająca 
dla Działania 2.4 „Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw 
do wymogów ochrony środowiska” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost 
Konkurencyjności Przedsiębiorstw lata 2004-2006 (SPO WKP), ogłasza rozpoczęcie trzeciej 
rundy aplikacyjnej. Wnioski są przyjmowane w dniach 15 listopada 2005 - 6 stycznia 2006 
roku. 

Szczegółowe informacje:  
www.nfosigw.gov.pl  
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Pytania dotyczące Działania 2.4 SPO WKP należy kierować na adres: 
strukturalne@nfosigw.gov.pl  

 


