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Dofinansowania unijne na lata 2014 – 2020 
 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 
 

Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji 
oraz inteligentnych specjalizacji 

Pozostałe sektory 

Przeznaczenie 

1. Inwestycje muszą przyczyniać się do utrzymania miejsc pracy  
w ciągu 24 miesięcy od zakończenia realizacji projektu, 

2. Wsparcie dotyczy wyłącznie sektorów wymienionych poniżej oraz 
branż z nimi bezpośrednio powiązanych w ramach globalnych 
łańcuchów wartości, tj.: 
a. wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe, 
b. zaawansowane wyroby metalowe, 
c. produkty drzewno – meblarskie, 
d. opakowania przyjazne środowisku, 
e. produkty inżynierii chemicznej i materiałowej, 
f. nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze, 
g. multimodalny transport i logistyka, 
h. produkty oparte na technologiach informacyjnych. 

3. Dofinansowaniu będą podlegały projekty obejmujące inwestycje 
m.in. w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny  
i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, czy 
wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, 

4. Realizacja projektu musi prowadzić do wprowadzenia  
w przedsiębiorstwie innowacji produktowej lub procesowej,  
co najmniej na poziomie regionalnym. Warunkiem koniecznym jest, 
aby realizacja projektu prowadziła do podniesienia konkurencyjności 
przedsiębiorstwa co najmniej na poziomie regionalnym,  

5. Przedsiębiorstwa muszą spełnić następujące warunki udziału: 
a. prowadzenie działalności co najmniej od 31 lipca br., a przeciętne 

zatrudnienie obliczone dla miesięcy sierpień – październik br. 
wynosi co najmniej 3 etaty (EPC), lub 

b. prowadzenie działalności co najmniej od 31 lipca br., a przeciętne 
zatrudnienie obliczone dla miesięcy sierpień – październik br. 
wynosi mniej niż 3 etaty (EPC) i jednocześnie firma zadeklaruje 
we wniosku o dofinansowanie, że osiągnie zatrudnienie na 
poziomie co najmniej 3 etatów (EPC) w momencie zakończenia 
projektu, lub 

c. przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność po 31 lipca br.  
i jednocześnie zadeklaruje we wniosku o dofinansowanie,  
że osiągnie zatrudnienie na poziomie co najmniej 3 etatów (EPC) 
w momencie zakończenia projektu.  

6. Wydatki kwalifikowalne: 
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a. Nabycie nieruchomości niezabudowanej (gruntu) i/lub 
zabudowanej (gruntu z budynkiem lub budynku) – do 10% 
całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, 

b. Nabycie środków trwałych, 
c. Zakup środków transportu, 
d. Zakup robót i materiałów budowlanych, 
e. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych, 
f. Przebudowa lub rozbudowa infrastruktury (obiektów), 
g. Adaptacja pomieszczeń, 
h. Wdrożenie rozwiązań ICT,  
i. Zakup środków trwałych służących niwelowaniu COVID – 19, jak 

ozonatory, lampy UV, urządzenia sterylizujące i wyparzające, itp. 
7. Premiowane będą projekty, m.in.: 

a. Prowadzące do podniesienia konkurencyjności na poziomie 
krajowym lub światowym poprzez wdrożenie innowacyjnego 
produktu na poziomie co najmniej ponadregionalnym, 

b. Uwzględniające wdrażanie technologii ICT, 
c. Dofinansowane w kwocie maksymalnie 1 mln zł, 
d. Wdrażające wyniki prac badawczo – rozwojowych. 

Wielkość 
wsparcia 

55% – mikro i małe przedsiębiorstwa 
45% – średnie przedsiębiorstwa 

Dofinansowanie Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 4 mln PLN 
Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 500 tys. PLN 

Termin naboru 
wniosków 

21.12.2020 – 22.02.2021 r. 
Termin rozstrzygnięcia: Lipiec 2021 r.  

 


