REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2014 - 2020
WSPARCIE DLA FIRM
DZIAŁANIA: 1.2., 3.2., 3.3.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna działająca w formie
jednostki budżetowej powołana uchwałą Sejmiku Śląskiego nr
III/13/4/2007 z dnia 19 września 2007 roku. ŚCP działa na podstawie
porozumienia zawartego z Zarządem Województwa Śląskiego.
Centrum pełni funkcję instytucji pośredniczącej II stopnia we wdrażaniu
działań skierowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, w
ramach RPO WSL 2007-2013 oraz Instytucji Pośredniczącej we
wdrażaniu RPO WSL 2014-2020.
Zadania
 bezpłatne konsultacje, spotkania informacyjne;
 prowadzenie naboru wniosków o dofinansowanie i wybór projektów;
 przygotowanie i podpisywanie umów i ich rozliczanie;
 kontrola projektów; sprawozdawczość;
 monitorowanie w okresie trwałości;
 promocja programu.

ŚLĄSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
DZIAŁANIE 1.2

PRACE BADAWCZO –
ROZWOJOWE, ZAPLECZE B+R
DZIAŁANIE 3.2
WDRAŻANIE
INNOWACYJNYCH
TECHNOLOGII

DZIAŁANIE 3.3
TECHNOLOGIE
INFORMACYJNO KOMUNIKACYJNE

Prace badawczo-rozwojowe,
tworzenie nowej lub ulepszenie
istniejącej infrastruktury badawczej w
w ramach 1 z 3 inteligentnych
specjalizacji
(medycyna, energetyka i ICT).

Wsparcie na wdrożenie innowacyjnych
technologii. Inwestycje w innowacyjne
maszyny, urządzenia, wprowadzanie
na rynek innowacyjnych produktów
lub usług.

Wsparcie na wdrożenie narzędzi
informatycznych
do prowadzenia procesów biznesowych,
zarządczych wewnątrz przedsiębiorstwa
oraz na zewnątrz.

ALOKACJA - PRZEDSIĘBIORCY
PRZEDSIĘBIORCY::

NOWOCZESNA
GOSPODARKA
1.2. Badania, rozwój
i innowacje w
przedsiębiorstwach

352 746 409,00 €

KONKURENCYJNOŚĆ
MŚP
3.2. Innowacje w MŚP

132 262 417,00 €

176 483 992,00 €

KONKURENCYJNOŚĆ
MŚP
3.3. Technologie
Informacyjno Komunikacyjne

44 000 000,00 €

DZIAŁANIE 1.2
PRACE BADAWCZO –
ROZWOJOWE, ZAPLECZE
B+R

DZIAŁANIE 3.2
WDRAŻANIE
INNOWACYJNYCH
TECHNOLOGII

DZIAŁANIE 3.3
TECHNOLOGIE
INFORMACYJNO –
KOMUNIKACYJNE

WARTOŚĆ PROJEKTU:
LABORATORIA:
PRACE B+R:
10.000.000 zł
5.000.000 zł
MIN WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:
200.000 zł
MAX POZIOM DOFIANSOWANIA:
LABORATORIA:
PRACE B+R:
45% + 5%
80%
WARTOŚĆ PROJEKTU:
10.000.000 zł
MIN WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:
100.000 zł
MAX WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:
2.000.000 zł
MAX POZIOM DOFIANSOWANIA:
45% + 5%
WARTOŚĆ PROJEKTU:
10.000.000 zł
MIN WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:
50.000 zł
MAX WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:
500.000 zł
MAX POZIOM DOFINANSOWANIA:
45% + 5%

Inwestycja początkowa:
w rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne związane z założeniem
nowego zakładu; zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu;
dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio
nieprodukowanych w zakładzie; zasadniczą zmianą dotyczącą procesu
produkcyjnego istniejącego zakładu.
NOWY ZAKŁAD
 zlokalizowany w odrębnym miejscu;
 samowystarczalny.

ZWIĘKSZENIE ZDOLNOŚCI
PRODUKCYJNEJ
 zwiększenie liczby produktów/usług w
danej jednostce czasowej w tym samym
zakładzie;
 brak zmian lub ulepszeń w
produkcie/usłudze.

DYWERSYFIKACJA PRODUKCJI
 nowy/znacząco ulepszony
produkt/usługa;
 koszty kwalifikowalne muszą przekraczać
3x wartość aktywów posiadanych i
ponownie wykorzystywanych w projekcie
(w części przeznaczonej na rzecz projektu).

ZASADNICZA ZMIANA PRODUKCJI
 całościowa zmiana procesu – produkt ten
sam lub ulega nieznacznym modyfikacjom;
 koszty kwalifikowalne muszą
przekraczać koszty amortyzacji aktywów
odnoszących się do zmiany procesu
związanych z działalnością podlegającą
modernizacji za ostatnie 3 lata.

UWAGA: Wspierane przedsięwzięcia muszą stanowić inwestycję początkową. Patrz: instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie.

Działanie

1.2

3.2

3.3

Planowane koszty kwalifikowalne

Wydatki na:
• środki trwałe;
• wartości niematerialne i prawne;
• leasing finansowy;
• wynagrodzenia;
• dzierżawę, najem aparatury badawczej;
• amortyzację aparatury badawczej;
• usługi doradcze;
Wydatki na:
• nowe środki trwałe;
• wartości niematerialne i prawne;
• leasing finansowy;
• szkolenia;
• usługi doradcze;
• promocję.
Wydatki na:
• nowe środki trwałe;
• wartości niematerialne i prawne;
• wynagrodzenia;
• leasing finansowy;
• usługi doradcze
• szkolenia.

Planwane koszty niekwalifikowalne

Wydatki:
 przed złożeniem wniosku;
 w formie gotówkowej;
 leasing operacyjny, zwrotny;
 wkład niepieniężny;
 podatek VAT.

Numer Działania

1.2.

3.2.

3.3.

Planowany termin rozpoczęcia naborów

czerwiec – sierpień 2017 r.

listopad 2016 - styczeń 2017 r.

sierpień - październik 2016 r.

KONKURSY:

1.2. Badania, rozwój
i innowacje w
przedsiębiorstwach

3
3.2. Innowacje w MŚP

3.3. Technologie
Informacyjno Komunikacyjne

140

610

0

ZŁOŻONE
WNIOSKI

ZŁOŻONE
WNIOSKI

ZŁOŻONE
WNIOSKI

TRWA OCENA

208

TRWA NABÓR

WYBRANE
WNIOSKI
stan: 23.09.2016 r.

ZASADY KONKURSÓW
 dokumentacja: 30 dni przed naborem wniosków;
 wnioski: wersja elektroniczna – podpis elektroniczny;
 1 konkurs – 1 wniosek (wyjątek 1.2.);
UWAGA: należy wypełnić WSZYSTKIE PUNKTY WNIOSKU,
szczególnie identyfikujące projekt lub wnioskodawcę, a także
załączyć min. 1 ZAŁĄCZNIK.







realizacja: województwo śląskie;
siedziba: dowolny kraj świata;
rozpoczęcie realizacji po złożeniu wniosku;
realizacja projektu: n+1, n+2
n+2;
obowiązek zachowania trwałości projektu (3
3 lata).
lata

ETAPY WERYFIKACJI I WYBORU PROJEKTÓW DO DOFINANSOWANIA :
Ocena formalna

- weryfikacja kryteriów 0/1
- weryfikacja braków formalnych i oczywistych omyłek
przez pracowników ŚCP
- poprawa w ciągu 7 dni
- 80 dni roboczych

Ocena merytoryczna

- weryfikacja kryteriów 0/1
- weryfikacja przez ekspertów zewnętrznych
- możliwość korekty nieuzasadnionych lub zawyżonych
wydatków do 10% - pow.: brak spełnienia kryterium
- 60 dni roboczych

Rozstrzygnięcie konkursu - po około 6 miesiącach
- lista ocenionych projektów
- przekazanie ocenionych projektów do Zarządu WSL podjęcie uchwały

Zamieszczenie informacji o wyborze projektów do dofinansowanie na stronach
internetowych oraz pisemne poinformowanie przez ŚCP o wynikach oceny

Informacja o dofinansowaniu
projektu - podpisanie umowy
o dofinansowanie.
Wnioskodawca zostanie poproszony
pisemnie o dostarczenie
dokumentów niezbędnych
do podpisania umowy.

Negatywna ocena projektu - procedura
odwoławcza.
Złożenie protestu do ŚCP w ciągu 14 dni
od doręczenia informacji o zakończeniu
oceny (rozpatrzenie w ciągu 21 dni).
Pisemna forma protestu.
W przypadku nieuwzględnienia protestu
przez ŚCP - protest rozpatrywany przez IZ
RPO WSL (rozpatrzenie w ciągu 30 dni).
W przypadku nie uwzględnienia protestu
przez IZ RPO WSL – skarga do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

www.scp--slask.pl
www.scp

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

PUNKT KONTAKTOWY ŚCP
Adres:
ul. Katowicka 47 (I piętro) Chorzów
tel.: (32) 743 91 71; (32) 743 91 77;
punkt.kontaktowy@scp-slask.pl
Czynny
- od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.
Zakres usług obejmuje:
- informowanie nt. możliwości uzyskania dofinansowania
w ramach 1.2., 1.3., 3,1.1., 3.2., 3.3. RPO WSL 2014 – 2020;
- informowanie na etapie przygotowania projektu;
- konsultacje na etapie realizacji projektu.

GŁÓWNY PUNKT INFORMACYJNY
FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Zakres usług PIFE obejmuje m.in.:
informacje o uczestnictwie w projektach finansowanych z FE;
informowanie nt. możliwości uzyskania dofinansowania;
konsultacja na etapie przygotowania projektu;
konsultacja na etapie realizacji projektu;
możliwość konsultacji indywidualnych u klienta.
Adres:
ul. Dąbrowskiego 23 (parter) Katowice
tel.: (32) 77 40 172; (32) 77 40 193; (32) 77 40 194.
punktinformacyjny@slaskie.pl
Czynny
- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,
- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

www.rpo.slaskie.pl

Działanie

Forma
współfinansowania

III Konkurencyjność
MŚP

IV

X

XI

Efektywność
energetyczna
OZE, gospodarka
niskoemisyjna

Instrumenty
finansowe
Instrumenty
finansowe/
Dofinansowania

Rewitalizacja
oraz
infrastruktura
społeczna
i zdrowotna

Dofinansowania/
instrumenty
finansowe

Wzmocnienie
potencjału
edukacyjnego

Dofinansowania

IZ/IP
Wydział Rozwoju Regionalnego UM
WSL
Podmioty wdrażające
instrumenty finansowe
Wydział Rozwoju Regionalnego UM
WSL
Podmioty wdrażające
instrumenty finansowe
Wydział Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego
Wydział Rozwoju Regionalnego UM
WSL
Wydział Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego
Wydział Rozwoju Regionalnego UM
WSL
Wydział Europejskiego
Funduszu Społecznego UM WSL

Katowicka 47, Chorzów
(32) 743 91 60
www.scp-slask.pl
scp@scp-slask.pl

ADRIANA
WITKOWSKA-KONIECZNY
Wydział informacji i promocji
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
(32) 743 91 71/77
adriana.witkowska@scp--slask.pl
adriana.witkowska@scp

