
Działanie 1.4 PO PW - Wzór na konkurencję, Etap II - Zasady finansowania 

projektów 

1. Maksymalna kwota dofinansowania projektu na jednego wnioskodawcę w II Etapie 

działania wynosi 3 mln zł (słownie: trzy miliony złotych). 

2. Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty wynikające bezpośrednio ze strategii 

wzorniczej opracowanej w ramach I Etapu. 

3. Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP 

zalicza się koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych 

związanych z wdrożeniem strategii wzorniczej, opracowanej w ramach Etapu I.  

4. Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej zalicza 

się koszty realizacji inwestycji początkowej obejmujące: 

1) nabycie albo wytworzenie środków trwałych innych niż nieruchomości; 

2) nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-

how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie 

następujące warunki: 

a) będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy 

otrzymującego pomoc, 

b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości, 

c) będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach 

rynkowych, 

d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną 

związane z projektem oraz pozostaną w jego przedsiębiorstwie przez co 

najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu. 

W przypadku ubiegania się o pomoc na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty 

kwalifikowalne muszą przekraczać o co najmniej 200% wartość księgową ponownie 

wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym 

rozpoczęcie prac. 

5. Maksymalna intensywność pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP, o których mowa 

w ust. 3, wynosi 50 % kosztów kwalifikowalnych. 

6. Usługi doradcze nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego oraz nie mogą być 

związane z bieżącą działalnością operacyjną MŚP, w szczególności w zakresie 

doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy. 

7. Koszty, o których mowa ust. 4 są kwalifikowalne jedynie w projektach, które dotyczą 

wdrożenia innowacji produktowej. 

8. Maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej jest określona w § 3 i 

§ 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia 

mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878). 

9. Warunki uznania poniesionych kosztów za koszty kwalifikowalne zostały określone w 



szczególności: w art. 6c ustawy o PARP, w § 8 rozporządzenia, w art. 44 ust 3 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w wytycznych horyzontalnych w 

zakresie kwalifikowalności oraz wytycznych POPW. 

10. Okres realizacji projektu musi się mieścić w ramach czasowych działania, tj.: 

1) nie może rozpocząć się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie ani w 

dniu złożenia wniosku o dofinansowanie; 

2) nie może przekraczać 15 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie; 

3) nie może wykraczać poza końcową datę okresu kwalifikowalności kosztów w 

ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, czyli zakończyć 

się później niż 31 grudnia 2023 r. 

 


