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Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP
Terminy naborów
Termin rozpoczęcia naboru: czerwiec 2018 r.
Typy beneficjentów
Do konkursu mogą przystąpić:
 Mikro i małe przedsiębiorstwa,
 Średnie przedsiębiorstwa.
Typy projektów
1. Pomoc może być przyznawana na inwestycję początkową (przy uwzględnieniu
warunków wskazanych w art. 14 Rozporządzenia 651/2014), tj. inwestycję w
rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:


założeniem nowego zakładu lub;



zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu lub;



dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio
nieprodukowanych w zakładzie lub;



zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

2. W szczególności wspierane będą następujące rodzaje projektów:


Stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia
nowych lub ulepszonych produktów/usług;



Zastosowanie nowoczesnych technologii - rozwój produktów i usług opartych
na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem,
współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania
informatyczne);



Wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności
eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego
rynku zbytu;



Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych
oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z
nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na
celu dostosowanie istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego
procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i
organizacyjnej.
Zasady finansowania projektów
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Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania projektu z
EFRR dla mikro i małych przedsiębiorstw: 60%



Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania projektu z
EFRR dla średnich przedsiębiorstw: 60%



Minimalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych



Maksymalna wartość projektu: 13 000 000,00 PLN



Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: brak ograniczeń
kwotowych



Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 10 000 000,00 PLN



Minimalna dopuszczalna kwota dofinansowania: brak ograniczeń kwotowych



Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: 3 000 000,00 PLN

Katalog kosztów kwalifikowalnych
1. NIERUCHOMOŚCI
W tym:


Zakup nieruchomości zabudowanej, budynkowej lub lokalowej,



Zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej,



Dzierżawa/najem nieruchomości.

Łączna kwota wydatków w ramach kategorii „Nieruchomości”, ujęta w kosztach
kwalifikowalnych, nie może przekraczać 10% wartości kosztów kwalifikowalnych (po
wyłączeniu kosztu kwalifikowalnego nieruchomości), w przypadku terenów poprzemysłowych
oraz terenów opuszczonych, na których znajdują się budynki, limit ten wynosi 15%.
2. MATERIAŁY I ROBOTY BUDOWLANE
W ramach kategorii kwalifikowalne są koszty materiałów i robót budowlanych w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Do robót budowlanych kwalifikujących się do wsparcia zaliczamy w szczególności: prace
budowlano-montażowe, prace konserwacyjne, prace wykończeniowe.
Łączna wartość zakupywanych w ramach projektu materiałów i robót budowlanych, ujętych
w kosztach kwalifikowalnych, nie może przekraczać 50% łącznej wartości kosztów
kwalifikowalnych.
Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych ujętych w kategorii „Materiały i roboty budowlane”
wraz z kosztami ujętymi w kategorii ”Nieruchomości”, również nie może przekraczać 50%
łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych.
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3. ZAKUP NOWEGO ŚRODKA TRWAŁEGO

Wydatkiem kwalifikowalnym jest zakup nowego środka trwałego bezpośrednio powiązanego
z przedmiotem projektu tj. maszyny, urządzenia i inne rzeczy oraz ulepszenia w obcych
środkach trwałych – liczony jako wartość samego środka trwałego, pod warunkiem, iż
wydatki na jego zakup będą traktowane jako wydatki inwestycyjne zgodnie z zasadami
rachunkowości, czyli zakupiony środek trwały będzie włączony w ewidencję środków
trwałych i amortyzowany. Majątek wytworzony w wyniku realizacji projektu powinien
pozostać własnością beneficjenta przez okres trwałości projektu. Zakupiony środek trwały
musi spełniać obowiązujące normy i standardy.
W ramach zakupu nowych środków trwałych, kwalifikowalne są następujące środki
transportu:
1. Samochody ciężarowe - pojazdy samochodowe o ładowności powyżej 3,5 ton (KŚT –
742).
2. Ciągniki samochodowe (KŚT – 746) wyłącznie z naczepą do przewozu towarów (KŚT
– 747).
3. Wózki jezdniowe (KŚT – 760, 761, 762, 763, 764, 768).
4. ZAKUP UŻYWANEGO ŚRODKA TRWAŁEGO
W ramach zakupu używanych środków trwałych, kwalifikowalne są następujące używane
środki transportu:
a) Samochody ciężarowe - pojazdy samochodowe o ładowności powyżej 3,5 ton
(KŚT – 742)
b) Ciągniki samochodowe (KŚT – 746) wyłącznie z naczepą do przewozu towarów
(KŚT – 747)
c) Wózki jezdniowe (KŚT – 760, 761, 762, 763, 764, 768)
5. RATY SPŁAT WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ ŚRODKA TRWAŁEGO
W ramach kategorii kwalifikowalne są raty spłat wartości początkowej środka trwałego
(zgodnego z katalogiem środków trwałych i kwalifikowalnego dla danego Działania
określonego w niniejszych Wytycznych) przez korzystającego, należnych finansującemu z
tytułu umowy leasingu finansowego, prowadzące do przeniesienia własności tych środków
na korzystającego, do wysokości wartości początkowej środka trwałego z dnia zawarcia
umowy leasingu.
6. ZAKUP WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH
7. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)
Podatek VAT może być uznany za wydatek kwalifikowalny wówczas, gdy beneficjentowi,
zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem krajowym, nie przysługuje prawo (czyli
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beneficjent nie ma prawnych możliwości) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę
podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT. Posiadanie ww. prawa (potencjalnej
prawnej możliwości) wyklucza uznanie wydatku za kwalifikowalny, nawet jeśli faktycznie
zwrot nie nastąpił, np. ze względu na nie podjęcie przez beneficjenta czynności
zmierzających do realizacji tego prawa.
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