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Ostatnia szansa na dotacje w 2012 roku!!!
DOTACJE UNIJNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM:

Turystyka na Śląsku

-od 9 stycznia do 7 marca 2012 r. konkurs 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego (baza noclegowa i 
gastronomiczna).

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów są: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i 
Średnie Przedsiębiorstwa.

Przewidziane do wsparcia typy projektów:

1. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont bazy noclegowej wraz 
z niezbędnym wyposażeniem.

2. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont bazy gastronomicznej 
wraz z niezbędnym wyposażeniem.

Wsparcie projektów realizowanych przez mikro i małe przedsiębiorstwa wynosi maksymalnie 60% kosztów 
kwalifikowalnych inwestycji, natomiast przez średnie przedsiębiorstwa maksymalnie 50% kosztów 

kwalifikowalnych inwestycji (z wyłączeniem projektów dotyczących działalności gospodarczej w sektorze 
transportu, które mogą być dofinansowane do wysokości 40% kosztów kwalifikowanych inwestycji).

Maksymalna kwota wsparcia:

200 000 PLN - projekty realizowane przez mikroprzedsiębiorstwa

750 000 PLN - projekty realizowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa
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1.2.3 Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP

Od 8 maja do 9 lipca 2012 r. konkurs 1.2.3 Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP (wdrażanie i 
komercjalizacja technologii i produktów innowacyjnych, wsparcie w zakresie podjęcia lub rozwoju działalności 
B+R w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, usługi doradcze związane z wdrażaniem strategii rozwoju 
przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie i rozwiązania innowacyjne oraz w zakresie powstawania firm 

opartych na wysokich technologiach lub zamierzających podjąć działalność gospodarczą polegającą na 
wytwarzaniu wyrobów lub usług nowych na rynku polskim albo znacząco ulepszonych w porównaniu z 

występującymi na rynku.

Przewidziane do wsparcia typy projektów:

1. Wdrażanie i komercjalizacja technologii i produktów innowacyjnych.

2. Wsparcie w zakresie podjęcia lub rozwoju działalności B+R w mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstwach.

3. Usługi doradcze związane z wdrażaniem strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe 
technologie i rozwiązania innowacyjne.

4. Usługi doradcze w zakresie powstawania firm opartych na wysokich technologiach lub 
zamierzających podjąć działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów lub usług 
nowych na rynku polskim albo znacząco ulepszonych w porównaniu z występującymi na rynku.

Działalność innowacyjna – działalność związana z przygotowaniem i uruchomieniem wytwarzania nowych lub 
udoskonalonych materiałów, wyrobów, urządzeń, usług, procesów lub metod, przeznaczonych do wprowadzenia 
na rynek albo do innego wykorzystania w praktyce – nie stosowane na Śląsku dłużej niż 3 lata – wymagana 
opinia o innowacyjności.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego wynosi:

-60% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych Przedsiębiorstw na projekty 
inwestycyjne,

-50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Średnich Przedsiębiorstw na projekty inwestycyjne,

-50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw, Małych i Średnich Przedsiębiorstw na 
projekty doradcze.

Maksymalna kwota wsparcia wynosi:

Typ projektu 1-2: 750 000 PLN

Typ projektu 3-4: 30 000 PLN
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PROGRAMY OGÓLNOPOLSKIE

Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Priorytet VI - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Działanie 6.1 Paszport do eksportu

Na co: projekty mające na celu wejście na nowe rynki i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa 
na rynkach zagranicznych, projekty przyczyniające się do zwiększenia udziału sprzedaży na rynki zagraniczne w 

ogólnej sprzedaży przedsiębiorstwa oraz projekty promujące polską markę na rynkach zagranicznych.

Dla kogo: mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

I etap – przygotowanie Planu rozwoju eksportu.

Intensywność wsparcia na przygotowanie Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 80% całkowitych 
wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem..

Kwota wsparcia na przygotowanie Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 10 000 PLN.

II etap – wdrożenie Planu rozwoju eksportu.

Intensywność wsparcia na wdrożenie Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 50% całkowitych wydatków 
kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Kwota wsparcia na wdrożenie Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 200 000 PLN dla jednego 
przedsiębiorcy.

I runda- Przewidywany termin ogłoszenia naboru - marzec 2012 r. Czas trwania naboru wniosków - 15 dni 
roboczych.

II runda 2 lipca 2012 r.- 20 lipca 2012 r.

III runda 29 października 2012 r.-  16 listopada 2012 r.
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8.1 wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Na co: projekty mające na celu świadczenie usług drogą elektroniczną (usług cyfrowych), w tym wytworzenie 
produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług. Wymaganym rezultatem kwalifikowanego do 

wsparcia projektu jest wytworzenie, świadczenie i aktualizacja usług cyfrowych.

Dla kogo: mikro i mali przedsiębiorcy.

W ramach Działania 8.1 przewidziano dofinansowanie w dziedzinie gospodarki elektronicznej z 
przeznaczeniem na realizację projektów polegających na świadczeniu e-usługi, przy czym projekty te mogą 

obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia e-usługi.

Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Wymaganym produktem projektu 
kwalifikowanego do wsparcia jest przygotowanie, wdrożenie i świadczenie co najmniej jednej e-usługi.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

O dofinansowanie w ramach Działania 8.1 mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy 
posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą 
fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy złożą wniosek o udzielenie 

wparcia nie wcześniej niż w dniu wpisu przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji 
Działalności Gospodarczej i nie później niż przed upływem roku, licząc od dnia tego wpisu (możliwość 
aplikowania nie dotyczy spółek kapitałowych w organizacji). Dofinansowanie może zostać udzielone 

wnioskodawcy, który złożył nie więcej niż jeden wniosek o udzielenie wsparcia w ramach danego konkursu.

I runda 26 marca 2012 r.- 20 kwietnia 2012 r.

II runda 23 lipca 2012 r.- 17 sierpnia 2012 r.

III runda 19 listopada 2012 r.- 14 grudnia 2012 r.
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8.2 wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu b2b

 
Na co: przedsięwzięcia o charakterze zarówno technicznym (informatycznym), jak i organizacyjnym, które 

prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej, obejmujących trzy lub więcej 
przedsiębiorstw.

Dla kogo: przedsiębiorcy sektora MSP

W ramach Działania 8.2 przewidziano dofinansowanie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 
z przeznaczeniem na realizację projektów o charakterze technicznym, informatycznym i organizacyjnym, które 

prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej. Wsparcie może być udzielone 
przedsiębiorcy, który planuje rozpoczęcie lub rozwój współpracy w oparciu o rozwiązanie elektroniczne, w 

szczególności przez dostosowanie własnych systemów informatycznych do systemów informatycznych 
przedsiębiorców, z którymi kooperuje, w celu umożliwienia automatyzacji wymiany informacji między 

systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorców. Typowy projekt obejmuje integrację systemów 
informatycznych przedsiębiorstw lub wdrażanie nowych systemów mających na celu umożliwienie automatyzacji 

wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorstw. Projekty mogą 
być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące.

Poziom i wysokość wsparcia:

Kwota wsparcia na projekt w zakresie wspierania wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B nie może być 
niższa niż 20 000 złotych i jednocześnie nie może przekraczać 2 000 000 złotych. Intensywność wsparcia 

jest zróżnicowana w zależności od m.in. statusu przedsiębiorcy, lokalizacji projektu i kategorii wydatków 
kwalifikowalnych.

I runda 6 luty 2012 r.-  2 marca 2012 r.

II runda 11 czerwca 2012 r.-  6 lipca 2012 r.

III runda 15 października 2012 r.-  9 listopada 2012 r.


