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Wrocław, 11 września 2015 r. 

 

Regionalny Program Operacyjny dla woj.  ś ląskiego na lata 2014-
2020 

Dzia łanie 3.2.  Innowacje w MŚP 
MŚP  

Informacje wstępne 
Celem działania jest zwiększenie zastosowania innowacji w MŚP.  W ramach działania 3.2  
realizowane będą działania przyczyniające się do rozwoju innowacyjności w mikro, małych oraz 
średnich przedsiębiorstwach. Wsparcie uzyskają projekty koncentrujące się na pozyskaniu i 
implementacji innowacji produktowych i procesowych z możliwością zastosowania innowacji 
nietechnologicznych jako wspomagające wraz z możliwością ich promocji na arenie krajowej 
i międzynarodowej. 

W ramach Działania 3.2 wspierane będą projekty obejmujące wprowadzenie na rynek 
produktu/usługi lub procesu innowacyjnych co najmniej w skali regionu. Innowacja wdrażana w 
wyniku realizacji projektu musi być stosowana w województwie śląskim nie dłużej niż 3 lata. 

Działanie 3.2 obejmuje rozwój/rozbudowę przedsiębiorstwa, w szczególności inwestycje 
w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych 
lub ulepszonych produktów lub usług. Inwestycje w rozwój przedsiębiorstw, zwiększające skalę ich 
działalności, spowodują wzrost zasięgu oferty firm (nowe rynki zbytu).  

W ramach działania 1.2  przedsiębiorstwa będą mogły opracować nowy, innowacyjny produkt 
natomiast w ramach działania 3.2  przedsiębiorstwo będzie mogło wprowadzić powyższy produkt na 
rynek. 

Mikro -, małe i średnie przedsiębiorstwa ubiegające się o wsparcie w ramach RPO WSL muszą 
realizować projekt na terenie Województwa Śląskiego.  W celu zapewnienia, że udzielona pomoc 
będzie służyła rozwojowi Województwa Śląskiego, przedsiębiorstwo w  momencie wypłaty pomocy  
musi mieć  zakład lub oddział na terenie Województwa Śląskiego. 

W ramach działania nie przewidziano wsparcia dla projektów realizowanych w ramach partnerstwa. 

Realizacja projektów oraz wytworzone produkty i osiągnięte rezultaty nie mogę się przyczyniać do 
pogłębiania nierówności ze względu na płeć oraz ograniczenia dostępu do usług i produktów osobom 
z niepełnosprawnościami. 
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Co do zasady wszystkie produkty projektów realizowanych ze środków EFRR (produkty, towary, 
usługi, infrastruktura) są dostępne dla osób, w tym również dostosowane do zidentyfikowanych 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Oznacza to, że muszą być zgodne z koncepcją uniwersalnego 
projektowania. 

Rodzaje projektów  
Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych 

Poziom dofinansowania 
Nie ustalono minimalnej wartości wydatków kwalifikowalnych, jednakże  minimalna wartość 

dofinansowania o którą musi aplikować wnioskodawca to 100 000,00 PLN (wartość obowiązująca na 

etapie wnioskowania). 

W ramach przedmiotowego działania Beneficjent  będzie mógł uzyskać  wsparcie maksymalnie w 

wysokości 2 000 000,00 PLN  

Maksymalna wartość wynosi 10 000 000,00 PLN całkowitej wartości projektu 

Maksymalny % poziom dofinansowania wynosi 50% i określony jest zgodnie z właściwymi 

przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania  pomocy publicznej. 

Termin naboru:  
0 2 .1 1 .2 0 1 5 -  0 4 .0 1 .2 0 1 6   

 


