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Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:   

 
 

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające wymogi 

określone w Szczegółowym opisie priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, w szczególności: 
 

1. Prowadzące działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy 
licząc do dnia złożenia wniosku i uzyskujące przychody ze sprzedaży towarów i usług. 
Wyjątek stanowią projekty realizowane przez mikro- i małych przedsiębiorców z 
zakresu e-usług, wsparcia wdrażania ICT w przedsiębiorstwach oraz zapewnienia 
szerokiego dostępu i wykorzystania technik ICT dla MŚP, platformy na poziomie 
regionalnym i lokalnym, dla których minimalny okres prowadzenia działalności 
wynosi 12 miesięcy (zgodnie z linią demarkacyjną). Wymagana jest ciągłość 
wykonywania działalności gospodarczej przez wyżej wskazany okres, rozumiana jako 
dokonywanie przez przedsiębiorcę czynności faktycznych i prawnych zmierzających 
w sposób zorganizowany i ciągły do osiągnięcia celu zarobkowego. W przypadku, gdy 
wnioskodawcą jest spółka cywilna, warunek dotyczący okresu prowadzenia 
działalności powinni spełniać wszyscy wspólnicy spółki oraz spółka. 



Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie: 
  

 
 

 

2. Realizujące inwestycje na terenie województwa podkarpackiego. 
 

3. Uprawnione do wsparcia w ramach RPO WP na lata 2007–2013 
(niewykluczone zgodnie z rozp. MRR w sprawie udzielania pomocy „de 
minimis” oraz Linią demarkacyjną) 
 

4. Mające siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej 

 
 



• Może składać przedsiębiorca, który aplikował 
do wiosennego naboru działania 1.1B 

• - zakończona ocena formalna: 

• 223 pozytywnie 

• 61 negatywnych 

• Wnioskowana wartość dofinansowania 60 mln 

• Alokacja 30 mln 



Status przedsiębiorcy 

• Zatrudnienie do 9 pracowników 

• Roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nieprzekraczający 2 
mln euro 

Mikro przedsiębiorca 

• Zatrudnienie do 49 pracowników 

• Roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nieprzekraczający 10 
mln euro 

Mały przedsiębiorca 

• Zatrudnienie do 249 pracowników 

• Roczny obrót nieprzekraczający 50 mln euro a/lub całkowity 
bilans roczny nieprzekraczający 43 mln euro 

Średni przedsiębiorca 



Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania 
pomocy „de minimis” w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U.10.236.1562) oraz 
Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 
i 88 Traktatu do pomocy de minimis. 
 

W przypadku pomocy de minimis łączna wartość brutto z wartością innej 
pomocy de minimis otrzymanej przez Wnioskodawcę w okresie bieżącego roku 
kalendarzowego i dwóch poprzednich lat kalendarzowych nie może 
przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200 000 euro. W przypadku 
Beneficjenta pomocy prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze 
transportu drogowego w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch 
poprzednich lat kalendarzowych pomoc taka nie może przekroczyć kwoty 
stanowiącej równowartość 100 000 euro. 
Równowartość pomocy w euro ustala się według kursu średniego walut 
obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień 
złożenia wniosku oraz na dzień podpisania umowy o dofinansowanie projektu. 

Podstawa prawna ubiegania się o dofinansowanie  

7 



Wielkość dofinansowania 

. 
• Mikro i małe oraz średnie 

przedsiębiorstwa 

Do 55 % wydatków kwalifikowalnych 



Kwota wsparcia 

. 

• 10 tys. PLN 

Minimalna kwota wsparcia 

• 500 tys. PLN  

Maksymalna kwota wsparcia 



Wartość projektu 

. 
• 20 tys. PLN wydatków kwalifikowanych 

Minimalna wartość projektu 

• 8 mln PLN wydatków kwalifikowanych 

Maksymalna wartość projektu 



Kwota środków przeznaczona na nabór 

. 
• * Szacunkowa kwota środków przeznaczonych 

na dofinansowanie projektów może ulec 
zmianie.  

30 mln PLN* 



Rodzaje projektów podlegających 
dofinansowaniu 

Inwestycje przede wszystkim oparte na szeroko rozumianych 
innowacjach i wiedzy 

Inwestycje polegające na rozszerzeniu zakresu działania 
przedsiębiorstwa 

Inwestycje z zakresu zmian w procesie produkcyjnym lub sposobie 
świadczenia usług, a także unowocześnienia wyposażenia 
niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej  

Lokalizacja projektu – województwo podkarpackie 



Termin realizacji projektu 

. 

• Nie później niż 3 m-ce od daty określonej w 
umowie 

Rozpoczęcie 

• Do 31 grudnia 2014 r. 

Zakończenie (złożenie wniosku o płatność końcową) 

Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie tylko jednego projektu. 
Złożenie przez Wnioskodawcę więcej niż 1 wniosku w danym konkursie 

spowoduje, że żaden z projektów nie będzie podlegał rozpatrzeniu. 
 



. • Pomoc bezzwrotna w postaci refundacji 

Forma finansowania 



I. wydatki na nabycie nowych lub używanych środków trwałych na stałe 
zainstalowanych w projekcie i ściśle związanych z realizacją projektu pod warunkiem, 
że środki te będą włączone w rejestr środków trwałych Beneficjenta oraz wydatki te 
będą traktowane jako wydatek inwestycyjny zgodnie z zasadami rachunkowości, o ile 
środek trwały nie jest: 

1. gruntem  (nr 0 według Klasyfikacji Środków Trwałych) 

2. budynkiem i lokalem, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu 
mieszkalnego oraz spółdzielczym prawem do lokalu niemieszkalnego (nr 1 wg KŚT); 

3. środkiem transportu ( nr 7 wg KŚT); 

4. wyposażeniem, aparatem i sprzętem medycznym (nr 802 wg KŚT); 

5. wyposażeniem technicznym dla prac biurowych (nr 803 wg KŚT); 

6. narzędziem, przyrządem, ruchomością i wyposażeniem pozostałym (nr 808 wg KŚT);  

 
W przypadku używanych środków trwałych, środek ten nie mógł być współfinansowany 
z publicznych środków krajowych ani wspólnotowych w okresie 7 lat.  

Wydatki kwalifikowane  



II. wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych poprzez nabycie 
licencji, pod warunkiem, że będą:  

1. wykorzystywane wyłącznie przez nabywcę;  

2. podlegać amortyzacji;  

3. nabyte od osoby trzeciej na warunkach rynkowych;  

4. stanowiły majątek Beneficjenta, zostanie zachowany okres trwałości. 

 
III. koszty podatku VAT, jeśli zgodnie z odrębnymi przepisami Beneficjentowi 

nie przysługuje prawo jego zwrotu lub odliczenia od należnego podatku od 
towarów i usług. 

 
 

Wydatki kwalifikowane  



  

• wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej tj. dokumentów 
stanowiących załączniki do wniosku o dofinansowanie m.in. biznesplan,  

• wydatki na zakup usług doradczych i szkoleniowych lub koszty świadczenia usług 
doradczych oraz szkoleń dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw,  

• wydatek poniesiony na zakup gruntu oraz wieczystego użytkowania,  

• wydatek poniesiony na zakup nieruchomości zabudowanej oraz prawa do lokalu,  

• wydatki na nabycie robót i materiałów budowlanych związane z budową, rozbudową 
oraz remontem pomieszczeń obiektów budowlanych, budowli i lokali (w tym sieci 
wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, drogi 
wewnętrzne),  

• wydatki na zakup środków transportu,  

• wydatki na leasing środków trwałych,  

• koszty związane z przeprowadzeniem procedury dotyczącej udzielenia zamówienia,  

• zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych,  

Wydatki niekwalifikowane  



  

• koszty uzyskania decyzji administracyjnych, opłaty administracyjne,  

• koszty zarządzania projektem i koszty ogólne określone w pkt. 3.18 i 3.19 niniejszego 
podręcznika,  

• wydatki związane z bieżącą działalnością firmy (koszty ogólne),  

• wydatki związane z bieżącymi naprawami maszyn/parku maszynowego,  

• wydatek na środek trwały, który nie posiada właściwości technicznych niezbędnych do 
realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz nie spełnia obowiązujących 
norm i standardów,  

• wydatki na zakup używanego sprzętu ICT,  

• koszty osobowe – wynagrodzenia,  

• operat szacunkowy,  

• promocja projektu, 

• wydatki wymienione w pkt. 4 niniejszego podręcznika. 

Wydatki niekwalifikowane  



. 

 

• Ocena  formalna – 45 dni roboczych 

• Ocena merytoryczna wg kryteriów 
merytoryczno - technicznych – 30 dni 
roboczych 

• Ocena Strategiczna – 10 dni roboczych 

Ocena wniosków 

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu  
- nie później niż I kwartał 2014 r.  



 Ocena formalna wniosku 

OCENA FORMALNA, polega na potwierdzeniu, że złożony wniosek  
o dofinansowanie realizacji projektu wraz z załącznikami jest zgodny z kryteriami oceny 
formalnej (dopuszczającymi i administracyjnymi) przyjętymi przez Komitet 
Monitorujący RPO WP.  
 
Oceny formalnej dokonują pracownicy Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości. 
Ocena trwa do 45 dni od upływu wyznaczonego terminu składania wniosków o 
dofinansowanie. Dopuszcza się możliwość wydłużenia oceny formalnej. 
 
W przypadku stwierdzenia niezgodności dokumentacji konkursowej z kryteriami 
formalnymi, wniosek może być jednorazowo poprawiony lub uzupełniony.  
 
Termin na dokonanie odpowiednich poprawek lub uzupełnień w złożonej dokumentacji 
konkursowej wynosi 5 dni roboczych (liczonych od dnia następującego po dniu 
odebrania pisma). 
 



 Ocena merytoryczna projektu 

OCENA MERYTORYCZNA, przeprowadzana jest przez Komisje konkursowe składające się z 
ekspertów, dokonujących oceny zgodnie z kryteriami określonymi przez Instytucję 
Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 
2007-2013 i zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący. 
 

Ocena merytoryczna projektu składa się z następujących etapów: 
     - oceny finansowej i ekonomicznej oraz oceny technicznej i technologicznej, 
     - oceny jakościowej. 

Ocena merytoryczna powinna być dokonana w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych 
od daty pierwszego posiedzenia Komisji.  

Łączna suma punktów możliwych do uzyskania podczas oceny merytorycznej wynosi 100, 
aby projekt uzyskał pozytywną ocenę pod względem merytoryczno-technicznym musi 
uzyskać minimum 40 punktów.  

Na podstawie prac Komisji konkursowej oceniającej wnioski w ramach danego działania 
tworzy się zbiorcze listy wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, zawierające 
wnioski, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną. 



  
 

Lp. Nazwa kryterium Maksymalna 
liczba punktów 

1. Innowacyjny charakter projektu 10 

2. Wnioskodawca posiada patenty lub zarejestrowane wzory 
przemysłowe lub zarejestrowane wzory użytkowe / 
Przedsiębiorca ponosi wydatki na B+R 

10 

3. Potencjał i doświadczenie Wnioskodawcy na rzecz realizacji 
projektu 

10 

4. W ramach projektu zastosowano innowację inną niż 
technologiczna 

5 

Kryteria jakościowe 



. 
 

  
 Lp. Nazwa kryterium Maksymalna 

liczba 
punktów 

5. Wnioskodawca prowadzi udokumentowaną współpracę w 
ramach klastra, inkubatora technologicznego, inkubatora 
przedsiębiorczości, parku naukowo-technologicznego, parku 
przemysłowego, izby gospodarczej, stowarzyszenia 
branżowego 

5 

6. Realizacja projektu wiąże się z informatyzacją lub 
zastosowaniem i wykorzystaniem rozwiązań ICT 

5 

7.  Liczba tworzonych miejsc pracy 10 

Kryteria jakościowe 



. 
 

  
 Lp. Nazwa kryterium Maksymalna 

liczba punktów 

8. Sektory wysokiej szansy 10 

9. Liczba podmiotów gospodarki narodowej na 1000 
mieszkańców 

10 

10. Lokalizacja na obszarach wiejskich i/lub w powiatach gdzie 
stopa bezrobocia jest wyższa od średniej stopy bezrobocia dla 
województwa 

5 

11. Wkład własny wyższy od wymaganego 10 

12. Zakres korzyści osiągnięty w wyniku realizacji projektu 10 

Kryteria jakościowe 



Innowacyjny charakter 

• Punktacja przyznawana będzie przy zastosowaniu 
następującej metodologii:  

•  projekty wykazujące innowacyjność w skali firmy – 5 
punktów;  

•  projekty innowacyjne, w których zastosowano rozwiązania 
stosowane w kraju przez okres nie dłuższy niż 4 lata – 8 
punktów;  

•  projekty o wysokim potencjale innowacyjnym, w których 
zastosowano rozwiązania stosowane na świecie przez okres 
nie dłuższy niż 3 lata - 10 punktów.  

•   

 



O czym musimy pamiętać 

• Kryterium oceniane będzie na podstawie szczegółowego opisu 
projektu oraz opinii o innowacyjności potwierdzającej 
innowacyjność technologiczną dotyczącą zasadniczej części 
projektu (min. 30% wartości projektu).  

• Projekty o wysokim potencjale innowacyjnym, w których 
zastosowano rozwiązania stosowane na świecie przez okres 
nie dłuższy niż 3 lata będą oceniane we współpracy z 
Podkarpacką Radą Innowacyjności (opinia PRI nie jest wiążąca 
dla eksperta).   

 



• Ocena kryterium dokonywana będzie w oparciu o załączoną 
do wniosku opinię o innowacyjności, która jest wymagana 
obligatoryjnie dla projektów charakteryzujących się 
innowacyjnością w skali kraju oraz świata. Opinia ta powinna 
być sporządzona na formularzu będącym załącznikiem nr 4 do 
wniosku o dofinansowanie.  

• Do oceny dopuszczane będą także opinie o innowacyjności 
sporządzone na innym formularzu, jeżeli zostały wydane przed 
datą ukazania się dokumentacji konkursowej przez jednostki 
wymienione w załączonym do wniosku formularzu 



• Brak przedmiotowej opinii we wniosku, na etapie 
oceny merytorycznej będzie równoznaczny z 
przyznaniem 5 punktów za wykazaną we wniosku 
innowacyjność technologiczną w skali firmy, 
dotyczącą zasadniczej części projektu (min. 30% 
całkowitej wartości projektu).  



Skąd opinia 
• - jednostka naukowa prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub 

prace rozwojowe, taka jak:  

• a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów 
tych uczelni; b) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu 
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, 
poz. 619);  

• c) instytuty badawcze;  

• d) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie 
odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;  

• e) Polska Akademia Umiejętności;  lub - centra badawczo-rozwojowe w 
rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach 
wspierania działalności innowacyjnej 

•  stowarzyszenia naukowo-techniczne o zasięgu ogólnopolskim lub 
branżowe izby gospodarcze, których zakres działania jest związany 
inwestycją będącą przedmiotem wniosku, a które nie są powiązane z 
Wnioskodawcą.  



• Opinie wydawane przez producentów lub 
sprzedawców nie będą premiowane dodatkowymi 
punktami, gdyż nie są one instytucjami 
uprawnionymi do wydania przedmiotowej opinii.  

• Punktacja przyznawana będzie na podstawie 
informacji zawartych w biznesplanie w części C.3.1 
oraz w dodatkowych załącznikach.  



• Kryterium odnosi się do innowacyjności technologicznej 
definiowanej jako nowy produkt, nowe urządzenie lub 
wyposażenie albo ulepszenie istniejących produktów lub 
procesów, które mogą powstać na bazie technologicznej 
zmiany stworzonej przez wynalazcę i które są wykorzystywane 
komercyjnie. Pod pojęciem innowacji technologicznej można 
także uznać innowację w produkcie, stanowiącą wszelką 
zmianę polegającą na udoskonaleniu wyrobu już 
produkowanego, bądź na rozszerzeniu struktury 
asortymentowej o nowy produkt, a następnie wprowadzeniu 
go na rynek oraz innowację w procesie wytwórczym będącą 
zmianą w stosowanych metodach wytwórczych.  



Kryterium patentowe 

• Wnioskodawca posiada patenty lub 
zarejestrowane wzory przemysłowe lub 
zarejestrowane wzory użytkowe/ 
Przedsiębiorca ponosi wydatki na B+R   

 



• Punktacja przyznawana będzie w następujący sposób:  

•  5 punktów za działalność w zakresie B+R;  

•  2 punkty za każdy patent (międzynarodowy lub krajowy);  

•  2 punkty za każdy wzór przemysłowy;  

•  1 punkt za każdy wzór użytkowy.  

 

• Suma uzyskanych punktów nie może przekroczyć liczby 10. 

  

 



• Kryterium preferować będzie 
Wnioskodawców, którzy posiadają patenty 
(międzynarodowe lub krajowe) lub 
zarejestrowane wzory przemysłowe albo 
zarejestrowane wzory użytkowe, zakupione 
lub opracowane samodzielnie przez 
Wnioskodawcę przed dniem złożenia wniosku i 
niebędące przedmiotem projektu, jak również 
ponoszą wydatki na B+R.  



 
 
 

Potencjał i doświadczenie Wnioskodawcy na rzecz realizacji projektu   
 • Punktacja przyznawana będzie przy zastosowaniu następującej 

metodologii:  

•  max. 3 punkty – posiadanie wymaganego potencjału materialnego (park 
maszynowy, budynki, etc. z uwzględnieniem zasobów, które przedsiębiorca 
zamierza nabyć w ramach projektu);  

•  max. 4 punkty - posiadanie niezbędnych do realizacji zasobów 
finansowych ocenionych na podstawie kondycji finansowej przedsiębiorcy;  

•  max. 3 punkty – posiadanie potencjału merytorycznego (posiadane 
certyfikaty, zasoby ludzkie, możliwości organizacyjne, okres prowadzenia 
działalności gospodarczej, itp.).  

 

• Suma uzyskanych punktów nie może przekroczyć liczby 10.   

 



• Kryterium preferować będzie Wnioskodawców posiadających 
w przedsiębiorstwie system zarządzania ISO lub inny, o 
znaczeniu międzynarodowym, certyfikat jakości lub 
potwierdzających dokumentami prowadzenie i zachowanie 
wewnętrznych procedur jakości, przez co najmniej rok od dnia 
złożenia wniosku. Punktacja przyznawana będzie 
Wnioskodawcy posiadającemu potencjał materialny w postaci 
budynków, parku maszynowego, zasobów finansowych 
niezbędnych do realizacji projektu mających odzwierciedlenie 
w części finansowej E biznesplanu.  



• W ramach projektu zastosowano innowację 
inną niż technologiczna   

• Kryterium oceniane będzie na podstawie 
szczegółowego opisu projektu 
potwierdzającego innowacyjność projektu 
inną niż technologiczna.   

• 5 pkt 



• Przy dokonywaniu charakterystyki innowacyjności można 
posłużyć się definicją innowacji nie technologicznej, będącej 
wszelką działalnością innowacyjną przedsiębiorstw, która nie 
jest związana z opracowywaniem i wprowadzaniem na rynek 
nowych lub istotnie zmienionych wyrobów lub usług lub 
wdrażaniem nowych lub istotnie zmienionych procesów. 
Obejmuje ona głównie innowacje organizacyjne i 
menedżerskie (np. wdrażanie zaawansowanych technik 
zarządzania – TQM, wdrażanie istotnie zmienionych struktur 
organizacyjnych, wdrażanie nowych lub istotnie zmienionych 
strategii działania przedsiębiorstwa) 



• Wnioskodawca prowadzi udokumentowaną 
współpracę w ramach klastra, inkubatora 
technologicznego, inkubatora 
przedsiębiorczości, parku naukowo - 
technologicznego, parku przemysłowego, izby 
gospodarczej, stowarzyszenia branżowego 
  

 



• Punktacja przyznawana będzie w następujący 
sposób:  

•  5 punktów – w przypadku posiadania 
udokumentowanej współpracy w podanym zakresie, 
przez min. 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku;  

• 2 punkty – w przypadku posiadania 
udokumentowanej współpracy w podanym zakresie, 
przez min. 3 miesiące przed datą złożenia wniosku.  

•   

 



• Realizacja projektu wiąże się z informatyzacją 
lub zastosowaniem i wykorzystaniem 
rozwiązań ICT  

• Punktacja przyznawana będzie w następujący sposób:  

• - 5 punktów – w przypadku informatyzacji lub zastosowania 
technologii ICT jako integralnego elementu projektu;  

• - 2 punkty – w przypadku informatyzacji lub zastosowania 

technologii ICT jako elementu dodatkowego.   

 

 



• W przypadku, gdy celem projektu będzie świadczenie usług 
lub realizacja produkcji poprzez wykorzystanie sprzętu ICT, bez 
którego nie mogłaby się odbyć, otrzyma maksymalną liczbę 
punktów. W przypadku, kiedy wykorzystanie sprzętu ICT 
będzie elementem pomocniczym projektu, bez którego 
zasadniczy cel projektu będzie mógł zostać osiągnięty, projekt 
otrzyma 2 punkty.  

• Zastosowanie technologii ICT polega na zakupie nowego 
sprzętu lub systemu informatycznego dla przedsiębiorstwa.  



Zarząd Województwa może przyznać w ramach ww. kryterium maksymalnie 
20 punktów, dokonując oceny w sposób następujący: 

• średni stopień zgodności projektu z aktualnymi potrzebami  
i zrównoważonym rozwojem województwa: od 0 do 5 punktów, 

• wysoki stopień zgodności projektu z aktualnymi potrzebami  
i zrównoważonym rozwojem województwa: od 6 do 15 punktów, 

• zgodność projektu z aktualnymi potrzebami i zrównoważonym rozwojem 
województwa: od 16 do 20 punktów. 

 

 Ocena strategiczna projektu 



 
 

Liczba tworzonych miejsc pracy   
 • Mikroprzedsiębiorca:  

•  5 punktów – w wyniku realizacji projektu nie zostanie 
zmieniony poziom zatrudnienia;  

• 10 punktów – w wyniku realizacji projektu zostanie utworzone 
dodatkowe miejsce pracy;  

• Mały przedsiębiorca:  

•  2,5 punktu – za każde, utworzone w wyniku realizacji projektu miejsce 
pracy;  

• Średni przedsiębiorca:  

•  2 punkty – za każde, utworzone w wyniku realizacji projektu miejsce 
pracy.  

  

 



 
 

Sektory wysokiej szansy   
 • w przypadku Wnioskodawcy realizującego projekt w 

ramach sektora wysokiej szansy zgodnego z RSI WP - 
10 punktów.  

• Wymagane jest posiadanie przez Wnioskodawcę 
PKD z zakresu sektora oraz przychodów netto ze 
sprzedaży w zakresie tej działalności.  

• - w przypadku Wnioskodawcy dywersykującego 
działalność poprzez wejście w sektor wysokiej szansy 

zgodny z RSI WP - 3 punkty.   

 



 rolnictwo ekologiczne i przemysł spożywczy;  

• usługi, w tym szczególnie usługi turystyczne i informatyczne;  

•  przemysł chemiczny, w tym farmaceutyczny;  

•  przemysł mineralny;  

•  przemysł elektromaszynowy, w tym szczególnie lotniczy, sprzętu AGD, maszyn 
budowlanych (budowlano-drogowych, budowlanych do prac ziemnych, rolniczych 
itd.);  

•  przemysł naftowy;  przemysł szklarski;  

•  przemysł hutniczo-metalurgiczny;  

•  przemysł związany z infrastrukturą ochrony środowiska;  

•  przemysł urządzeń służących do pozyskiwania i wykorzystywania źródeł 
odnawialnej energii;  

•  przemysł naturalnych leków roślinnych oraz rozwijanie ośrodków ich 
poszukiwania;  

•  przemysł naturalnych opakowań wielokrotnego użycia;  

•  przemysł nowoczesnych, ulegających biodegradacji tworzyw sztucznych, 
wzorowanych na rozwiązaniach naturalnych.  

 



. 

 

• Dwa egzemplarze A4 (formularz wniosku oraz załączniki) 

• CD/DVD (formularz wniosku) 

• W Punkcie Przyjmowania Wniosków w Departamencie 
Wspierania Przedsiębiorczości – ul. Towarnickiego 3a, 
Rzeszów 

• Złożenie wniosku osobiście lub przez posłańca 

• Przesłanie pocztą kurierską lub listem poleconym 

• Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji 
projektu uznaje się termin dostarczenia 

• Wniosek powinien być dostarczony w zaklejonej kopercie 
lub innym zamkniętym opakowaniu 

 

Składanie wniosku 



… 

 

• adres odbiorcy, 

• nazwę i adres wnioskodawcy, 

• napis: „Departament Wspierania Przedsiębiorczości” oraz 
"Nabór wniosków do Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego 2007-2013", 

• nazwę i nr osi priorytetowej, nr działania, schemat, 

• tytuł projektu, 

• adnotację „Nie otwierać do dnia 12 października r. do godz. 
7.30 

Koperta/opakowanie powinny być opisane. Opis ten 
powinien zawierać co najmniej: 



… 

 

• Ze względu na potencjalną dużą liczbę 
wniosków i ograniczone możliwości 
dofinansowania, Wnioskodawca może ubiegać 
się o dofinansowanie tylko jednego projektu w 
danym konkursie.  

• Złożenie przez Wnioskodawcę więcej niż 1 
wniosku w danym konkursie spowoduje, że 
żaden z projektów nie będzie podlegał 
rozpatrzeniu.  

UWAGA! 



… 

www.rpo.podkarpackie.pl  

http://www.rpo.podkarpackie.pl/


.. 

 

• Tel. 17 747 6100,  

• Tel. 17 747 6144,  

• Tel. 17 747 6156,  

• Tel. 17 747 6137 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 

Departament Wspierania 
Przedsiębiorczości 

Szczegółowe informacje  

dotyczące ogłoszonego naboru: 

 



Dziękuję za uwagę 

Sieć Punktów Informacyjnych  
UMWP 

www.pife.podkarpackie.pl 

gpi@podkarpackie.pl 
 

 


