DOTACJE

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Działanie 3.2 Inwestycje w MŚP

DLA KOGO?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Wydatki inwestycyjne:
•

•
•
•

nakłady na inwestycje produkcyjne przyczyniające się do
rozbudowy parku maszynowego niezbędnego do utrzymania
bieżącej produkcji – zakup nowych lub używanych środków
trwałych i WNiP, a także ulepszenie/modernizacja posiadanych
środków trwałych
zakup nowych i używanych środków transportu (tylko dla
podmiotów nie działających w sektorze transportu drogowego
towarów)
koszt nabycia materiałów i robót budowlanych - bezpośrednio
związanych z projektem
koszty nabycia nieruchomości zabudowanych

Wydatki bieżące, m.in.:
•

RODZAJE
WYDATKÓW

•
•
•

koszty wynagrodzeń pracowników beneficjenta związanych z
realizacją projektu,
opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową, wodę, opłaty
przesyłowe, odprowadzanie ścieków,
spłata rat leasingowych środków trwałych lub WNIP
spłata rat kredytu inwestycyjnego, obrotowego

Kwalifikowalność kosztów bieżących pod następującymi warunkami:
•
stanowią koszty towarzyszące kosztom inwestycji,
•
projekt nie może zawierać wyłącznie kosztów bieżących,
•
utrzymanie miejsc pracy w okresie do 1 roku po zakończeniu
realizacji projektu dla przedsiębiorstw dotkniętych skutkami
rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2
•
okres kwalifikowania wydatków wskazanych w kosztach bieżących,
takich jak wynagrodzenia, raty, amortyzacja, wynajem, usługi
doradcze mające charakter ciągły wynosi maksymalnie 6
następujących po sobie miesięcy w okresie realizacji projektu.

TERMIN
NABORU
WNIOSKÓW
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Rozpoczęcie naboru – koniec kwietnia 2020
Zakończenie naboru – koniec czerwca 2020
Nabór podzielony na dwutygodniowe rundy
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DOTACJE

BUDŻET
KONKURSU

76 269 031,20 PLN

KWOTA
DOTACJI

Maksymalnie 800 000 PLN

Poziom dofinansowania:

Status przedsiębiorstwa

Poziom dofinansowania
Pomoc de minimis*

Mikro, małe i średnie

* pomoc de minimis jest limitowana do 200 tys. €
w okresie 3 lat podatkowych. Przed
przystąpieniem do konkursu należy sprawdzić
dostępny
limit
dla
przedsiębiorstwa
(uwzględnia się podmioty powiązane)

85%

Czynniki sukcesu:









realizacja projektu przyczyni się do utrzymaniu miejsc pracy w przedsiębiorstwie
projekt dotyczy wsparcia inwestycyjnej działalności celem utrzymania lub zwiększenia konkurencyjności
przedsiębiorstwa
realizacja projektu spowoduje rozwiązanie określonych problemów, zaspokojenie zdefiniowanych potrzeb oraz
likwidację barier występujących w przedsiębiorstwie (w tym np. dostosowanie się do realiów rynkowych
obowiązujących na moment aplikowania)
w zakresie podatku dochodowego właściwy miejscowo jest organ podatkowy z terenu województwa śląskiego
dodatkowo punktowane utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwie w wyniku realizacji projektu
projekt wprowadza innowację technologiczną co najmniej w skali województwa śląskiego
dodatkowe efekty projektu (np. poprawa BHP, wprowadzenie rozwiązań umożliwiających pracownikom zdalne
wykonywanie obowiązków)

Dowiedz się więcej!
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