KONKURS O DOFINANSOWANIE
– DZIAŁANIE 3.2.
TYP 2: Inwestycje w MŚP
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

RPO WSL 2014-2020

Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

INNOWACJE W MŚP
Cel projektu: utrzymanie/wzrost
 konkurencyjności;
 ilości miejsc pracy.

ALOKACJA

17 187 000,00 €
76 269 031,20 zł

Procedura odwoławcza – do 5% alokacji,
Mechanizm racjonalnych usprawnień do 1% alokacji.

ALOKACJA

RUNDA

MIKRO, MAŁE FIRMY

ŚREDNIE FIRMY

I - 22 880 709,36 PLN

18 304 567,49 PLN

4 576 141,87 PLN

II - 22 880 709,36 PLN

18 304 567,49 PLN

4 576 141,87 PLN

III - 15 253 806,24 PLN

12 203 044,99 PLN

3 050 761,25 PLN

IV - 15 253 806,24 PLN

12 203 044,99 PLN

3 050 761,25 PLN

POZIOM WSPARCIA
MAKS. WARTOŚĆ PROJEKTU:
50 000 000,00 €
MIN WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:
brak
MAKS WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:
800 000,00 zł
MAX POZIOM DOFIANSOWANIA:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis
w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020:

85 %

kosztów kwalifikowalnych

POMOC DE MINIMIS
• wartość łącznej pomocy udzielanej w okresie trzech lat
budżetowych poprzedzających podpisanie umowy o
dofinansowanie, nie może przekroczyć 200 tys. euro brutto;
• w przypadku firm sektora transportu drogowego limit ten wynosi
100 tys. euro w okresie trzech lat budżetowych poprzedzających
podpisanie umowy o dofinansowanie;
• jedno przedsiębiorstwo zgodnie z zapisami Rozporządzenia
de minimis obejmuje wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze
sobą powiązane.
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wnioski: wersja elektroniczna – podpis elektroniczny;

rozpoczęcie 5 dni po ogłoszeniu naboru

28.04.2020. (8.00:00) – 23.06.2020. (12.00:00)
 I RUNDA – 2 tygodnie
28.04.2020. (8:00) – 12.05.2020. (11:59:59)
 II RUNDA – 2 tygodnie
12.05.2020. (12:00) – 26.05.2020. (11:59:59)
 III RUNDA – 2 tygodnie
26.05.2020. (12:00) – 9.06.2020. (11:59:59)
 IV RUNDA – 2 tygodnie
9.06.2020. (12:00:00) – 23.06.2020. (12:00:00)
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w ramach konkursu jeden Wnioskodawca może złożyć ostatecznie
jeden wniosek o dofinansowanie;



nieobligatoryjność opinii o innowacyjności;



dokument obrazujący spadek dochodu (w przypadku spadku
dochodów pow. 50%);

 wsparcie kosztów bieżących przeznaczone jest wyłącznie dla
przedsiębiorstw dotkniętych rozprzestrzenianiem się wirusa SARSCoV-2 i przyczyni się do utrzymania miejsc pracy zagrożonych
likwidacją;
 koszty bieżące mogą stanowić koszty kwalifikowalne jeżeli stanowią
koszty towarzyszące kosztom inwestycji;
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wsparciu nie będą podlegały projekty zawierające wyłącznie koszty
bieżące;



okres realizacji projektu: max. do 2 lat od podpisania umowy
(n+2), jednakże termin ponoszenia wydatków kwalifikowalnych
w ramach projektu upływa 31 grudnia 2023 r.;



do dofinansowania mogą być wybrane projekty, których realizacja
nie została rozpoczęta przed 1.02.2020.;



realizacja: Województwo Śląskie;



obowiązek zachowania trwałości projektu (3 lata).

Status MŚP
MIKRO, MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA
Zgodnie z definicją zawartą w Załączniku nr I do ROZPORZĄDZENIA KOMISJI
(WE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
wpis do KRS lub CEIDG
PRZEDSIĘBIORCA

MIKRO

MAŁY

ŚREDNI

Zatrudnienie

< 10

<50

<250

Roczny obrót

≤ 2 mln €

≤ 10 mln €

≤ 50 mln €

Całkowity bilans
roczny

≤ 2 mln €

≤ 10 mln €

≤ 43 mln €

UWAGA: Status przedsiębiorstwa jest badany na etapie oceny wniosków i poddawany

ponownej weryfikacji na etapie podpisania umowy o dofinansowanie.
zmian również w okresie realizacji i trwałości.

W przypadku

ETAPY WERYFIKACJI I WYBORU PROJEKTÓW DO DOFINANSOWANIA :
Weryfikacja warunków formalnych
- m. in. kompletność, prawidłowość podpisu
- na każdym etapie postępowania
- termin poprawy 7 dni od wysłania pisma
- w przypadku braku poprawy – projekt pozostawiony bez rozpatrzenia

Ocena spełnienia kryteriów formalnych oraz występowania oczywistych omyłek
- termin poprawy 7 dni od wysłania pisma
- brak poprawy w zakresie spełnienia kryteriów formalnych skutkuje
negatywną oceną formalną
- brak poprawy w zakresie występowania oczywistych omyłek skutkuje
pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia
- 80 dni roboczych

ETAPY WERYFIKACJI I WYBORU PROJEKTÓW DO DOFINANSOWANIA :
Ocena spełnienia kryteriów merytorycznych
- możliwość korekty nieuzasadnionych lub zawyżonych wydatków
do 30% - pow.: brak spełnienia kryterium
- możliwość wezwania do wyjaśnień
- 60 dni roboczych

Rozstrzygnięcie konkursu
- RUNDA I: czerwiec 2020;
RUNDA II: lipiec 2020;
RUNDA III: lipiec 2020;
RUNDA IV: sierpień 2020.
- lista ocenionych projektów
- przekazanie listy ocenionych projektów do Zarządu Województwa
- podjęcie uchwały

Zamieszczenie informacji o wyborze projektów do dofinansowanie na stronach
internetowych oraz pisemne poinformowanie przez ŚCP o wynikach oceny

Informacja o dofinansowaniu
projektu - podpisanie umowy
o dofinansowanie.
Wnioskodawca zostanie poproszony
pisemnie o dostarczenie
dokumentów niezbędnych
do podpisania umowy.

Negatywna ocena projektu - procedura
odwoławcza.
Złożenie protestu do ŚCP w ciągu 14 dni
od doręczenia informacji o zakończeniu
oceny (rozpatrzenie w ciągu 14 dni).
Pisemna forma protestu.
W przypadku nieuwzględnienia protestu
przez ŚCP - protest rozpatrywany przez IZ
RPO WSL (rozpatrzenie w ciągu 30 dni).
W przypadku nie uwzględnienia protestu
przez IZ RPO WSL – skarga do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Katowicka 47, Chorzów
32 743 91 60
www.scp-slask.pl
Punkt kontaktowy
punkt.kontaktowy@scp-slask.pl
32 743 91 71/77
Wydział informacji i promocji
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
Wypełnianie wniosku w systemie LSI –
http://www.scpslask.pl/czytaj/film_instruktazowy_dotyczacy_wypelniania_w
niosku_o_dofinansowanie_w_nowym_konkursie_inwestycje_
w_msp

Dziękujemy za uwagę

