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Wrocław, 20 października 2015 r. 

 

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

1.5.A.  Wsparcie innowacyjności  produktowej i  procesowej MSP 
MŚP  

Informacje wstępne 

W ramach działania realizowane będą działania przyczyniające się do rozwoju mikro-, małych oraz 
średnich przedsiębiorstw poprzez wsparcie inwestycyjne (dotacyjne) i instrumenty finansowe. 

Rodzaje projektów  
1.5.A. Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP, np.: 

 wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług; 

 dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług. 

W ramach powyższych kierunków wsparcia, możliwa będzie także dofinansowanie inwestycji 
prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, np. ograniczające 
materiało - wodochłonność procesu produkcyjnego oraz wprowadzania nowoczesnych rozwiązań 
(technologii) dotyczących przeciwdziałaniu zmianom klimatu (np. rozwój zeroemisyjnych i 
niskoemisyjnych technologii), co w konsekwencji zapewni ograniczenie negatywnych skutków 
środowiskowych (z wyłączeniem wprowadzania technologii mających na celu zwiększenie 
efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie).  

W ramach powyższego schematu preferencje uzyskają projekty:  
 realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu;  
 wnoszące większy niż wymagany minimalny wkład własny;  

 
W ramach niniejszego schematu ocenie podlega, czy projekt przyczyni się do wprowadzenia 
innowacji produktowej lub procesowej. W konkursie nie jest możliwe dofinansowanie projektów, 
których efektem jest wyłącznie powstanie rozwiązania stanowiącego innowację marketingową lub 
organizacyjną. 
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Do oceny kryterium przyjmuje się definicję innowacji określoną w podręczniku OECD. Podręcznik 
Oslo, zgodnie z którą przez innowację należy rozumieć wprowadzenie do praktyki w gospodarce 
nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), 
procesu, marketingu lub organizacji. 
Zgodnie z ww. definicją można rozróżnić: 

o innowację produktową -oznaczającą wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo 
nowego towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w 
odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia; 

o innowację procesową -oznaczającą wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych 
lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy; 

o innowację marketingową - oznaczającą zastosowanie nowej metody marketingowej 
obejmującej znaczące zmiany w wyglądzie produktu, jego opakowaniu, pozycjonowaniu, 
promocji, polityce cenowej lub modelu biznesowym, wynikającej z nowej strategii 
marketingowej przedsiębiorstwa; 

o innowację organizacyjną -polegającą na zastosowaniu w przedsiębiorstwie nowej metody 
organizacji jego działalności biznesowej, nowej organizacji miejsc pracy lub nowej 
organizacji relacji zewnętrznych. 

 
Dofinansowanie może otrzymać wyłącznie projekt, który przyczyni się powstanie innowacji 
produktowej lub innowacji procesowej. 
 
Dodatkowym efektem projektu może być wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub 
nowych rozwiązań marketingowych prowadzących do poprawy produktywności i efektywności 
przedsiębiorcy, jednak inne rodzaje innowacji, będące dodatkowym efektem projektu wymienione we 
wniosku o dofinansowanie nie podlegają ocenie. 
 
Na etapie oceny badana będzie także innowacyjność projektu, tj. czy projekt zakłada wprowadzenie 
nowej usługi lub produktu lub procesu produkcyjnego na poziomie przedsiębiorstwa (0 pkt.) 
Jeśli projekt zakłada wprowadzenie usługi lub produktu znanej/go i stosowanej/go w Polsce, 
punktacja wygląda następująco: 

o do 3 lat (2 pkt.) 
o znanego ale niestosowanego dotychczas (3 pkt.) 
o nieznanego i niestosowanego dotychczas (4 pkt.) i/lub 

Jeśli projekt zakłada wdrożenie procesu produkcyjnego znanego i stosowanego w Polsce, punktacja 
wygląda następująco: 

o do 3 lat (2 pkt.) 
o znanej ale niestosowanej dotychczas (3 pkt.) 
o nieznanej i niestosowanej dotychczas (4 pkt.) 
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Poziom dofinansowania 
Poziom dofinansowania dla poszczególnych beneficjentów: 

a) dla mikro i małych przedsiębiorców – do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia 
wsparciem; 

b) dla średnich przedsiębiorców – do 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia 
wsparciem; 

Beneficjent pomocy musi wnieść wkład finansowy w wysokości co najmniej 25 % kosztów 
kwalifikowalnych, pochodzący ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, 
w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego. 

Wartość  projektu 
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 000 PLN 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 9 000 000 PLN 

Termin naboru:  
Ogłoszenie naboru wniosków: 3 0 .0 9 .2 0 1 5  

Rozpoczęcie składania wniosków: 3 0 .1 0 .2 0 1 5  

Zamknięcie terminu składania wniosków: 0 6 .1 1 .2 0 1 5  

 

 


