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W celu przyczynienia się do realizacji tego celu 
EFRR wspiera inwestycje produkcyjne, przyczyniające się 

do tworzenia i ochrony trwałych miejsc pracy poprzez 
bezpośrednie wspieranie inwestycji w MŚP

Zwiększone zastosowanie innowacji w 
przedsiębiorstwach sektora MŚP

Wzmocnienie konkurencyjności MŚP



Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2014-2020

Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP wymaga wsparcia procesów 
inwestycyjnych (…)

Inwestycje rozwojowe przedsiębiorstw będą skutkować wprowadzeniem na rynek nowych 
lub ulepszonych produktów lub usług oraz wzrostem wydajności pracy i efektywności 
produkcji (…)

Realizacja PI 3c przyczyni się do wprowadzenia na rynek nowych i ulepszonych 
produktów/usług. Podniesiona zostanie również konkurencyjność MŚP poprzez wzrost 
wydajności pracy i efektywności produkcji/świadczonych usług. 



Konkursy nr RPKP 01.06.02-IZ.00-04-238/18 i 01.06.02-IZ.00-04-239/18 

Kiedy? Nabór wniosków preselekcyjnych – od 2018-11-26 do 2018-12-10

Termin rozstrzygnięcia konkursu – czerwiec 2019 r.

Kto? 
Przedsiębiorstwa należące do kategorii MŚP (samodzielnie lub w 
partnerstwie)

Na co?
• Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa polegająca na 
wprowadzeniu na rynek innowacji produktowych/ usługowych 

• Zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego polegająca na 
zastosowaniu w zakładzie innowacji procesowej



Konkursy nr RPKP 01.06.02-IZ.00-04-238/18 i 01.06.02-IZ.00-04-238/18 

Ile?

• Schemat 1 – projekty wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach 
produkcyjnych – alokacja 52,9 mln zł
• Schemat 2 – wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach usługowych  
- alokacja – 17,6 mln zł 
Dofinansowanie: maksymalnie do 500 tys. zł
% dofinansowania: maksymalnie do 85% wydatków kwalifikowalnych 
projektu
Jeden wnioskodawca może złożyć tylko 1 wniosek w konkursie (dot. 
schematu)

Forma 
wsparcia?

Pomoc zwrotna: udzielana jako dofinansowanie podlegające zwrotowi 
w określonej części lub całości w przypadku braku spełnienia warunków 
określonych w umowie o dofinansowanie projektu



Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

P.2 / A.2

Miejsce realizacji  projektu

Ocenie podlega czy projekt realizowany jest na 
terytorium województwa kujawsko-
pomorskiego w rozumieniu art. 70 
rozporządzenia nr 1303/2013.

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku)

Kryteria wyboru projektów



Kryteria wyboru projektów – kwestie problematyczne 

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia
kryterium 

C.1.1

Ocenie podlega, czy cel projektu umożliwi zrealizowanie celu 
Poddziałania 1.6.2, którym jest zwiększone zastosowanie 
innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP.
Weryfikacji podlega także czy wnioskodawca przedstawił we
wniosku o dofinansowanie projektu uzasadnienie
innowacyjności potwierdzające, że przedsięwzięcie, które
zamierza zrealizować wpisuje się w definicję innowacji. Projekt
musi dotyczyć innowacji produktowej/ usługowej lub
procesowej o skali innowacyjności co najmniej na poziomie
regionu, znanej na poziomie regionu nie dłużej niż 3 lata .
W przedmiotowym konkursie przez innowację należy rozumieć 
wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego produktu/ usługi 
lub procesu. Produkty/ usługi i procesy muszą być nowością co 
najmniej w skali regionu kujawsko-pomorskiego. Produkty i 
procesy nie muszą być opracowane przez samo 
przedsiębiorstwo, mogą być opracowane przez inne 
przedsiębiorstwo bądź przez jednostkę o innym charakterze (np. 
jednostkę naukową, instytucję otoczenia biznesu)

Tak/Nie
(niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie 
wniosku) 



Innowacja

Innowacja to opracowanie albo wdrożenie nowego albo znacząco ulepszonego produktu 
(wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub organizacyjnej w 
praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem.



Innowacja *

produktowa procesowa

• wprowadzenie produktu nowego lub istotnie 
ulepszonego na rynek 

• nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie 
swoich cech lub zastosowań (przeznaczenia)

• mogą wykorzystywać nową wiedzę, 
technologię lub bazować na nowych 
zastosowaniach lub kombinacjach istniejącej 
wiedzy i technologii 

• wdrożenie nowej lub znacząco 
udoskonalonej metody produkcji lub 
dostawy   

• zalicza się zmiany w zakresie technologii, 
urządzeń oraz/lub oprogramowania 

• metody produkcji to techniki, urządzenia i 
oprogramowanie wykorzystywane w 
procesie produkcji 

• metody dostawy dotyczą logistyki firmy
* - zgodnie z Podręcznikiem Oslo



Innowacja produktowa/procesowa

➢ Innowacja co najmniej w skali regionu. Innowacja nie może być znana/ stosowana dłużej 
niż 3 lata, w tym dot. wyników prac B+R.

➢ Produkt o analogicznych cechach lub zastosowaniu nie jest wytwarzany na terenie 
województwa. Proces produkcyjny o analogicznych metodach produkcji lub dostawy nie jest 
stosowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego 

➢ Niezbędne jest przedstawienie opinii o innowacyjności. Opinie powinny przedstawić 
jednostka naukowa lub centrum badawczo-rozwojowe lub ośrodek innowacyjności lub 
wnioskodawca wyłącznie w przypadku, gdy wnioskodawca posiada własny dział B+R oraz 
złożył formularz PNT-01 za 2017 r. 

➢ Powinny ona zawierać również informacje nt.:
• rynku na którym działa przedsiębiorstwo 
• proporcji zastosowanych rozwiązań innowacyjnych w produkcie i ich scharakteryzowanie (na 
czym polega innowacyjność)

WAŻNE – ekspert może zanegować projekt jeśli zakres i proporcja elementów innowacyjnych 
w stosunku do całości projektu jest rażąco nieadekwatna 



Zmiany nie uznawane za innowacje

➢ zakup identycznych modeli już zainstalowanych urządzeń albo niewielkie rozszerzenia i 
aktualizacje istniejących urządzeń lub oprogramowania 

➢ zmiany wynikające wyłącznie ze zmian cen czynników produkcji

➢ Dostosowywanie do indywidualnych wymogów

➢ Regularne zmiany sezonowe i inne zmiany cykliczne

➢ Zaprzestanie stosowania określnego procesu/oferowania określonego produtku. 



Kryteria wyboru projektów – kwestie problematyczne 

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia
kryterium 

P.6/ C.2.3 Ocenie podlega, czy Wnioskodawca oświadczył, że projekt 
zawiera innowacyjne rozwiązania produktowe lub procesowe:
− w skali kraju (stosowane krócej niż 3 lata ) – 5 pkt
− w skali świata (stosowane krócej niż 3 lata ) – 10 pkt

Wnioskodawca ponadto oświadczył, że nie dotyczą one 
innowacji  nietechnologicznej .

W przypadku projektów, które uzyskały równą liczbę punktów 
przedmiotowe kryterium jest rozstrzygającym.

Punkty nie sumują się.
Projekt nie podlega poprawie w zakresie spełnienia kryterium.

Wg oceny

Brak wymaganej 
minimalnej ilości 

punktów.



Art. 66 rozporządzenia ogólnego 1303/2013 (dalej: 
CPR): „Wsparcie EFSI przyjmuje formę dotacji, nagród, 
pomocy zwrotnej i instrumentów finansowych, bądź 

też ich kombinacji”

W ramach przedmiotowych konkursów nie ma 
możliwości zastosowania systemu dotacyjnego, 

ponieważ zmiany Umowy Partnerstwa/RPO warunkują, 
że wsparcie dotacyjne zostało ograniczone do 

finansowania wyłącznie tych inwestycji, które są 
obarczone wysokim ryzykiem biznesowym.



➢Pomoc zwrotna  łączy w sobie elementy zarówno instrumentu 
finansowego (wsparcia podlegającego zwrotowi) oraz dotacji 
(wsparcia bezzwrotnego), jednak proporcja między obiema 
formami wsparcia może ulegać zmianie w trakcie realizacji 
danej inwestycji. 

Art. 66–69 CPR mają zastosowanie zarówno do dotacji, 
jak i do pomocy zwrotnej. 

Fakt, że dotacje i pomoc zwrotna podlegają tym samym 
przepisom i tym samym zasadom oznacza, że można uznać, iż te 
dwie formy wsparcia mają podobny charakter. Główna różnica 

w porównaniu do dotacji polega na tym, że pomoc zwrotna 
podlega zwrotowi, w przeciwieństwie do dotacji, które są 

bezzwrotne. 





WSKAŹNIKI

Projekty, w których wysokość udzielonej ostatecznie pomocy jest
uzależniona od skali osiągniętych efektów projektu lub ich jakości.
Zmiana punktowego podejścia do kryteriów wyboru projektów na ich
obowiązkowe wybranie i ustalenie dla nich progów/ przedziałów dla
ich osiągnięcia np.

• Liczba nowych miejsc pracy
• Stosunek przychodów ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych 

produktów/usług do  wartości wnioskowanego  wsparcia



WSKAŹNIKI

• w umowie o dofinansowanie należy określić wartość/wynik realizacji projektu
mierzony danym wskaźnikiem, przy osiągnieciu którego beneficjent
utrzymuje pełne dofinansowanie po wskazanym okresie;

• im większy stopień realizacji wskaźnika, tym relatywnie mniejszy zwrot;
• w przypadku zastosowania więcej niż 1 wskaźnika zwrot dofinansowania

wynikający z braku realizacji określonej wartości ww. wskaźników nie
podlega sumowaniu; zwrotowi podlega jedynie najwyższa wartość
wynikająca z braku realizacji jednego ze wskaźników.

• zwrot środków: rozpoczęcie zwrotu do 60 dni od momentu dokonania
weryfikacji, spłata całości maksymalnie 1 rok od momentu dokonania
weryfikacji (z możliwością rozłożenia na raty).



Kryterium merytoryczne P 5 Wzrost zatrudnienia i przychodów ze sprzedaży 

Wnioskodawcy/ C.1.2 Efekty projektu

1. Utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwie w wyniku realizacji
projektu.

Ocenie podlega czy Wnioskodawca założył zwiększenie zatrudnienia netto
w swoim przedsiębiorstwie, będące wynikiem realizacji projektu
bezpośrednio po jego zakończeniu (tj. w ciągu 12 miesięcy od dnia
zakończenia projektu) i musi spełniać wymóg trwałości tzn. musi być
utrzymane przez beneficjenta, przez co najmniej 2 lata od daty utworzenia
danego stanowiska pracy.

Dofinansowanie podlega zwrotowi w wysokości 50 % wartości
otrzymanego dofinansowania, jeśli wskaźnik wzrostu zatrudnienia we
wspieranym przedsiębiorstwie nie osiągnie wartości 1 pełnego etatu (EPC)



2. Stosunek przychodów ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych
produktów do wartości wnioskowanego wsparcia

Zakłada się, że wartość przychodów ze sprzedaży nowych lub
udoskonalonych produktów (suma przychodów w wartościach
niezdyskontowanych) przewyższa lub jest równa kwocie uzyskanego
dofinansowania, tj. stosunek przychodów ze sprzedaży jest co
najmniej równy 1. Wartość mierzona na koniec okresu trwałości.



2. Stosunek przychodów ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych
produktów do wartości wnioskowanego wsparcia.

Jeżeli wskaźnik osiągnie wartość poniżej określonej docelowej
wartości, dofinansowanie podlega zwrotowi z zastosowaniem
odpowiednich przedziałów:

− mniejszy od 0,2 - zwrot 100% dofinansowania
− większy lub równy 0,2 i mniejszy od 0,4 - zwrot 35% otrzymanego dofinansowania,           
− większy lub równy 0,4 i mniejszy od 0,6 - zwrot 30% otrzymanego dofinansowania,
− większy lub równy 0,6 i mniejszy od 0,8 - zwrot 25% otrzymanego dofinansowania,
− większy lub równy 0,8 i mniejszy od 0,9 - zwrot 20% otrzymanego dofinansowania,
− większy lub równy 0,9 i mniejszy od 1- zwrot 10% otrzymanego dofinansowania



2. Stosunek przychodów ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych
produktów do wartości wnioskowanego wsparcia.

Jeżeli wskaźnik osiągnie wartość poniżej określonej docelowej
wartości, dofinansowanie podlega zwrotowi z zastosowaniem
odpowiednich przedziałów:

− mniejszy od 0,2 - zwrot 100% dofinansowania
− większy lub równy 0,2 i mniejszy od 0,4 - zwrot 35% otrzymanego dofinansowania,           
− większy lub równy 0,4 i mniejszy od 0,6 - zwrot 30% otrzymanego dofinansowania,
− większy lub równy 0,6 i mniejszy od 0,8 - zwrot 25% otrzymanego dofinansowania,
− większy lub równy 0,8 i mniejszy od 0,9 - zwrot 20% otrzymanego dofinansowania,
− większy lub równy 0,9 i mniejszy od 1- zwrot 10% otrzymanego dofinansowania





Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia
kryterium 

P.7/ C.2.6
Ocenie podlega, czy wnioskodawca przewiduje zwiększyć 
zatrudnienie netto w swoim przedsiębiorstwie, będące wynikiem 
realizacji projektu .  
Punkty będą przyznawane w następujący sposób:
- wzrost zatrudnienia o 2 pełne etaty (EPC) – 1 pkt
- wzrost zatrudnienia o 3 pełne etaty (EPC) i więcej – 2 pkt

Wartość wg. oceny.

Brak wymaganej 
minimalnej ilości 

punktów.



Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

P.8/ C.2.7

Ocenie podlega w jakim stopniu 
projekt przyczynia się do wzrostu 
wartości przychodów netto ze 
sprzedaży nowych lub udoskonalonych 
produktów lub ze sprzedaży 
produktów związanych z zasadniczą 
zmianą dotyczącą istniejącego procesu 
produkcyjnego (suma przychodów w 
wartościach niezdyskontowanych). 

Kryterium weryfikowane jest w 
całej populacji wniosków. Punkty 
liczone będą w następujący 
sposób:

(Wart. Wsk.)/(max. Wart. Wsk.)*10

Otrzymany wynik punktowy 
zaokrągla się do pełnych wartości z 
zastosowaniem reguł 
matematycznych:

) 

➢ Sposób przyznania punktów:

➢ Wartość przychodów netto zliczana na koniec okresu trwałości projektu 

Wsk.= wskaźnik „Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/ usług” 

wartość uzyskanego dofinansowania 

 



Przykład – zastosowania mechanizmu pomocy zwrotnej

Beneficjent we wniosku o dofinansowanie zadeklarował zatrudnienie 1 osoby (1 EPC), a stosunek

przychodów ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/usług do wartości wnioskowanego

wsparcia określił na poziomie 1,3.

Na koniec okresu trwałości kontrola wykazała, że beneficjent nie zatrudnił pracownika ani nie osiągnął

planowanych przychodów i wcześniej zadeklarowany stosunek przychodów ze sprzedaży wyniósł 0,7.

Zgodnie z kryterium C.2.7 beneficjent nie wywiązał się z zobowiązania, które ma znamiona nieprawidłowości.

Proporcjonalnie wyliczony zwrot dofinansowania z odsetkami pomniejsza wydatki kwalifikowane.

W ramach dalszego postępowania bada się zwrot wynikający z zastosowania warunków dla pomocy

zwrotnej. Zgodnie z kryterium C.1.2 zwrot dofinansowania wynikający z braku realizacji określonej wartości

ww. wskaźników nie podlega sumowaniu. W niniejszym przypadku zwrotowi podlega jedynie najwyższa

wartość wynikająca z braku realizacji wskaźnika związanego z zatrudnieniem 1 osoby (1 EPC), tj. zwrotowi

podlega 50% wartości otrzymanego dofinansowania. Zwrot ten nie pomniejsza wydatków kwalifikowanych i

nie ma znamion nieprawidłowości.

Patrz – Przykład 3 w ramach załącznik 9 pn. „Mechanizm pomocy zwrotnej” do Regulaminu konkursu

http://mojregion.eu/files/dokumenty rpo/konkursy_nabory/1.6.2_Dotacje dla innowacyjnych MSP_nr_239_26_10_2018/zal. 10 mechanizm zwrotu.pdf


Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

P.1./B.1. 

Ocenie podlega czy wniosek o dofinansowanie 
projektu został złożony przez uprawnionego 
wnioskodawcę tj. MŚP.

Wnioskodawca musi prowadzić na działalność 
gospodarczą na terenie województwa 
kujawsko-pomorskiego najpóźniej na moment 
podpisania umowy o dofinansowanie projektu

Tak/Nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

➢ Niezbędna weryfikacja statusu podmiotów ubiegających się o wsparcie 

➢ Ocena dokonywana w oparciu o załącznik nr I do rozporządzenia 651/2014 

➢ Ocena rzeczywistej pozycji rynkowej podmiotów ubiegających się o wsparcie   



W celu lepszego zrozumienia rzeczywistej pozycji ekonomicznej MŚP oraz wyeliminowania
z tej kategorii grup przedsiębiorstw, których siła ekonomiczna może przekraczać siłę 
prawdziwych MŚP, należy dokonać rozróżnienia między poszczególnymi rodzajami 
przedsiębiorstw biorąc pod uwagę to, czy są one niezależne, czy poziom ich udziałów nie 
wiąże się z posiadaniem pozycji umożliwiającej kontrolę (przedsiębiorstwa partnerskie) lub 
czy są one powiązane z innymi przedsiębiorstwami (pkt 9 Zalecenia Komisji z 2003 r. 
dotyczącego definicji MŚP)

Kryterium 
niezależności

Roczne jednostki 
robocze

Suma bilansowa

Roczny obrót



Przedsiębiorstwa niezależne

Beneficjent pomocy posiada mniej niż 
25% kapitału lub głosów w innym 

przedsiębiorstwie
< 25%

Inne przedsiębiorstwo posiada 
mniej niż 25% kapitału lub 

głosów w beneficjencie 
pomocy.

Beneficjent pomocy

< 25%



Przedsiębiorstwa partnerskie

Beneficjent pomocy posiada 
co najmniej 25%, lecz nie 

więcej niż 50%  kapitału lub 
głosów w innym 

przedsiębiorstwie.

25%-50%

Inne przedsiębiorstwo posiada 
co najmniej 25%, lecz nie 

więcej niż 50% kapitału lub 
głosów w beneficjencie 

pomocy.

Beneficjent pomocy Inne przedsiębiorstwo

25%-50%  



Przedsiębiorstwo powiązane

▪ ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli 
udziałowca/akcjonariusza lub członka;

▪ ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu 
administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa;

▪ ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo na podstawie 
umowy zawartej z tym przedsiębiorstwem lub postanowień w jego statucie lub 
umowie spółki

▪ przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego 
przedsiębiorstwa kontroluje (…) większość praw głosu 
udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie.



Przedsiębiorstwa powiązane

Beneficjent pomocy Inne przedsiębiorstwo

Beneficjent pomocy posiada 
ponad 50% głosów 

udziałowców w innym 
przedsiębiorstwie.

Inne przedsiębiorstwo posiada 
ponad 50% głosów 

udziałowców w beneficjencie 
pomocy.

> 50%

> 50%



Progi i pułapy MSP

Kategoria
firmy

Średnie

Małe

Mikro

RJR
Roczny

obrót

Bilans 

roczny

< 250 ≤ 50 mln € ≤ 43 mln €

< 50 ≤ 10 mln € ≤ 10 mln €

< 10 ≤ 2 mln € ≤ 2 mln €



Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia
kryterium 

B.3

Czy pomoc publiczna jest zgodna z właściwym 
programem pomocowym?
- art. 14 rozporządzenia KE nr 651/2014 (RPI);
- art. 29 rozporządzenia KE nr 651/2014 (Pomoc na 

innowacje procesowe i organizacyjne);
- rozporządzeniem KE nr 1407/2013 (pomoc de 

minimis)

Tak/Nie (niespełnienie 
kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

➢ Wnioskodawca musi wybrać jeden z podstawowych programów pomocowych 

➢ W przypadku kumulacji pomocy publicznej, gdy różne źródła pomocy dotyczą tych 
samych — pokrywających się częściowo lub w całości — możliwych do wyodrębnienia 
kosztów kwalifikowalnych, kumulacja powinna być dopuszczalna do wysokości 
najwyższej intensywności pomocy lub kwoty pomocy mającej zastosowanie w 
odniesieniu do tejże pomocy na mocy rozporządzenia 651/2014.



Regionalna pomoc inwestycyjna

➢ Pomoc przyznawana na inwestycję początkową

➢ W ramach przedmiotowego konkursu spośród typów inwestycji dopuszczalnych w 
ramach r.p.i. wnioskodawca może wybrać typ projektu zakładający dywersyfikację 
produkcji albo zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego

➢ W ramach wsparcia z RPO WK-P 2014-2020 za koszty kwalifikowalne uznaje się koszty 
inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

➢ 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

➢ Obowiązek zachowania okresu trwałości przez okres 3 lat od zakończenia inwestycji  

➢ Szczegółowe warunki jeśli chodzi o zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz 
dzierżawę/leasing



Regionalna pomoc inwestycyjna

Dywersyfikacja produkcji poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych

➢ w ocenie KE za produkt uprzednio nieprodukowany w zakładzie nie powinien być 
uważany produkt, który został jedynie nieznacznie zmieniony w wyniku rutynowych 
zmian (zob. w tym względzie decyzję KE SA.34764)

➢ Za dywersyfikację produkcji KE uznała projekt zakładający wprowadzenie nowego 
modelu auta o małych rozmiarach, charakteryzujący się nowymi cechami związanymi z 
linią nadwozia, kolorem, wykończeniem wnętrza i dodatkowym zakresem opcji do 
wyboru (N 633/2008)



Regionalna pomoc inwestycyjna

Zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego

➢ celem projektu obejmującego ten typ inwestycji początkowej powinna być zasadnicza
zmiana całościowego procesu produkcyjnego

➢ Powinna ona być zatem powiązana z całym procesem produkcyjnym,
a nie samym „produktem” i być zasadnicza (a nie rutynowa)

➢ zwykła wymiana poszczególnych elementów procesu produkcyjnego bez jego
całościowej zmiany będzie stanowiła zwykłą inwestycję odtworzeniową, która nie jest
kwalifikowalna



Regionalna pomoc inwestycyjna

W swojej praktyce decyzyjnej Komisja Europejska uznała, że:

- z zasadniczą zmianę dotyczącą całościowego procesu produkcyjnego mamy do czynienia 
w sytuacji wprowadzenia innowacyjnej technologii obróbki łupkowych płytek dachowych w 
miejsce stosowanej technologii ręcznej (zob. decyzję KE z 8 marca 2006 r. w sprawie C 
31/2004 Schiefergruben Magog),

- również wprowadzenie nowej technologii produkcyjnej opartej na modułach, która 
zastąpiła dotychczas stosowany proces produkcyjny na platformie zostało uznane przez KE 
w decyzji SA.32169 – Germany – LIP – Aid to Volkswagen Sachsen GmbH za zasadniczą 
zmianę dotyczącą całościowego procesu produkcyjnego. Dzięki wprowadzonym zmianom 
beneficjent wsparcia był  bowiem w stanie produkować modele samochodów należące do 
różnych segmentów, dzięki czemu mógł reagować na popyt na rynku w sposób bardziej 
elastyczny, 



Regionalna pomoc inwestycyjna

- w decyzji SA.39009 (2014/N) – Slovakia- LIP – Aid to Duslo, a.s.  KE uznała za zasadniczą 
zmianę procesu produkcyjnego projekt zakładający demontaż starej linii produkcyjnej i 
wprowadzenie rozwiązań opartych na BAT co według założeń Wnioskodawcy miało 
umożliwić ulepszenie kilku etapów procesu produkcyjnego i doprowadzić tym samym do 
znacznego wzrostu wydajności energetycznej podczas całego procesu produkcyjnego i 
zmniejszenia generowanych w jego toku zanieczyszczeń. Ponadto wprowadzone zmiany 
zwiększą bezpieczeństwo produkcji i umożliwią zwiększenie skali produkcji,

- z kolei w decyzji o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego w sprawie 
SA.34764 (2012/N) – Aid to Europac Kraft Viana S.A. Portugal KE zakwestionowała 
zaklasyfikowanie jako zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego inwestycji polegającej na  
optymalizacji istniejących zdolności produkcyjnych poprzez zredukowanie istniejących w 
procesie produkcyjnym „wąskich gardeł”. W ocenie KE pojęcia optymalizacja procesu 
produkcyjnego i zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego wzajemnie się wykluczają.



Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

A.1
Ocenie podlega, czy:
projekt nie został rozpoczęty  przed złożeniem 
wniosku o dofinansowanie projektu.

Tak/Nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

➢ Wniosek preselekcyjny nie stanowi wniosku o dofinansowanie projektu

➢ Wnioskodawca musi się wstrzymać z realizacją projektu do momentu złożenia 
właściwego wniosku o dofinansowanie projektu

➢ UWAGA! Nawet rozpoczęcie prac o stosunkowo niewielkiej wartości może niweczyć 
efekt zachęty

➢ Brak efektu zachęty oznacza nie kwalifikowalność całego projektu



Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

P.9 / C.2.5

Ocenie podlega, czy Wnioskodawca 
oświadczył, że w ciągu 3 ostatnich 
lat  nawiązał lub utrzymał 
współpracę z jednostka naukową  
lub prowadził we własnym zakresie 
prace badawczo – rozwojowe.

Ocena punktowa

➢ W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlega czy w ciągu 3 ostatnich lat  
wnioskodawca:

- zrealizował projekt B+R wspólnie z jednostką naukową (projekt partnerski), przy czym 
jednostka naukowa pokryła przynamniej 10% kosztów przedmiotowego projektu - 5pkt,

- przyjął na staż lub zatrudnił wysoko wykwalifikowany personel z organizacji prowadzącej 
badania i upowszechniającej wiedzę bądź z dużego przedsiębiorstwa, który to personel 
zajmuje się działalnością badawczą, rozwojową i innowacyjną na nowo utworzonych u 
wnioskodawcy stanowiskach i nie zastępuje innego personelu - 5 pkt,

- prowadził we własnym zakresie prace badawczo – rozwojowe - 5 pkt. 



Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia
kryterium 

C.2.6

Ocenie podlega czy Wnioskodawca przewiduje zwiększyć 
zatrudnienie netto w rozumieniu co najmniej 1 pełnego etatu (1 
EPC) o osoby należące do grup defaworyzowanych tj. 
- osoby z niepełnosprawnościami - 2 pkt, 
- w wieku powyżej 50 lat lub w wieku poniżej 30 lat - 1 pkt.

Ocena punktowa

Ocenie podlega, czy wnioskodawca przewiduje zwiększyć 
zatrudnienie netto w rozumieniu co najmniej 1 pełnego etatu (1 
EPC) o osoby o następujących kwalifikacjach : 
- zasadnicze zawodowe - 1 pkt
- średnie techniczne - 2 pkt
- wyższe techniczne  lub inne wysokospecjalizowane  – 3 pkt

Punkty sumują się



Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia
kryterium 

C.2.4

Ocenie podlega, czy projekt jest realizowany na terenie 
powiatów, w których stopa bezrobocia rejestrowanego jest 
większa niż średnia stopa bezrobocia rejestrowanego (za miesiąc 
poprzedzający miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie) w 
województwie kujawsko-pomorskim.
Jeśli stopa bezrobocia wynosi: 
− powyżej średniej wojewódzkiej, ale nie więcej niż 120% 
średniej wojewódzkiej- 1 pkt
− powyżej 120% średniej wojewódzkiej, ale nie więcej niż 150% 
średniej wojewódzkiej – 2 pkt
− powyżej 150% średniej wojewódzkiej - 3 pkt

Ocena punktowa



Dziękuję za uwagę

Rafał Domagalski
tel. 56 62 15 805
e-mail: r.domagalski@kujawsko-pomorskie.pl
Urząd Marszałkowski Woj. Kuj-Pom. w Toruniu
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