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Informacja dotycząca możliwości pozyskania dotacji 

ze środków pomocowych Unii Europejskiej 

 

 

w ramach 

 

Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 - 2020 

 

 

OŚ PRIORYTETOWA I: PRZEDSIĘBIORCZA POLSKA WSCHODNIA 

 

 

Działanie 1.3 

Ponadregionalne powiązania kooperacyjne 

 

Poddziałanie 1.3.1  

Wdrażanie innowacji przez MŚP 
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Termin naboru: 

 

Nabór wniosków potrwa od 25 sierpnia do 24 września 2020 r. 

 

 

Dla kogo: 

 

Przedsiębiorcy z sektora MSP, którzy łącznie spełniają warunki: 

▪ zamknęli jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy; 

▪ przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym trwającym 12 miesięcy, w okresie 3 

lat poprzedzających rok, w którym złożyli wniosek o dofinansowanie osiągnęli przychody 

ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tysięcy PLN; 

▪ należą od co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do 

ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego. 

 

 

Typ projektów: 

 

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które będą realizowane na terenie co najmniej 

jednego województwa makroregionu Polski Wschodniej (lubelskie, podlaskie, podkarpackie, 

świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie) prowadzące do: 

a) wdrożenia innowacji produktowej lub technologicznej innowacji procesowej co najmniej na 

skalę polskiego rynku 

lub 

b) wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych, których rezultatem jest innowacja 

produktowa lub technologiczna innowacja procesowa co najmniej na poziomie regionalnym. 

http://www.funduszeunijne.waw.pl/
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Poziom maksymalnego dofinansowania dotacyjnego: 

 

Minimalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln PLN. 

 

Maksymalna kwota dofinansowania udzielona jednemu wnioskodawcy na realizację jednego 

projektu wynosi 20 mln PLN. 

 

Poziom maksymalnego dofinansowania: 

70% mała firma; 60% średnia firma - podlaskie, lubelskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie 

55% mała firma; 45% średnia firma - świętokrzyskie,  

 

Mała firma - do 50 pracowników (z firmami powiązanymi). 

Średnia firma – do 250 pracowników (z firmami powiązanymi). 

 

 

Koszty kwalifikowalne w projekcie 

 

▪ nabycie nieruchomości, w tym prawa użytkowania wieczystego, z wyłączeniem lokali 

mieszkalnych (do 10% wartości projektu); 

▪ nabycie albo wytworzenie środków trwałych innych niż ww.; 

▪ nabycie robót i materiałów budowlanych;  

▪ nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how 

oraz innych praw własności intelektualnej, które są niezbędne do wdrożenia własnych 

lub nabytych wyników prac B+R; 

▪ koszty uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i 

prawnych oraz koszty zakupu usług doradczych związanych z inwestycją w zakresie 

innowacji i usług wsparcia innowacji np. w zakresie wzornictwa, przygotowania do 

wdrożenia, doradztwa technicznego związanego z wdrożeniem inwestycji 

(przygotowanie projektów technicznych, dokumentacji wdrożeniowej, analiz w zakresie 

niezbędnych prac dostosowawczych). 
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O firmie 

 

Od 11 lat skutecznie wspieramy naszych Klientów w procesie pozyskiwania środków na 

inwestycje, rozwój parków maszynowych, prace badawczo – rozwojowe i innowacje. Zaufało 

nam blisko 170 firm, dla których zrealizowaliśmy ponad 200 projektów o wartości przekraczającej 

300 000 000 PLN. 

 

Nadrzędną ideą przyświecającą naszym działaniom jest wspieranie celów biznesowych 

Klientów. Dzięki eksperckiej wiedzy pozyskujemy fundusze, które realnie odpowiadają potrzebom 

zleceniodawców, nie generują zbędnych kosztów i maksymalizują wpływ dotacji na rozwoju 

biznesu.  

 

Nasz zespół doświadczonych specjalistów wspiera Klientów na każdym etapie składania wniosku 

aplikacyjnego: od momentu przygotowania dokumentacji projektowej aż do rozliczenia 

projektu. Współpracujemy z jednostkami naukowymi, podmiotami opiniotwórczymi, rzecznikami 

patentowymi, centrami transferu technologii, doradcami finansowymi oraz inwestorami. Dzięki 

temu mamy pewność, że przygotowywane dokumenty aplikacyjne są na najwyższym poziomie.  

 

Posiadamy akredytację nr AKR/RPO/1.7/014/11 na doradztwo w zakresie pozyskiwania 

zewnętrznego finansowania na rozwój działalności oraz wprowadzanie przez przedsiębiorcę 

produktów na nowe rynki zagraniczne.  

 

Zapraszamy do zapoznania się ze zrealizowanymi przez nas projektami na: 

http://funduszeunijne.waw.pl/pozyskane-dotacje/ 

 

 

         Zapraszam do współpracy 

Andrzej Pałuba 
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