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Fundusze pomocowe UE

• Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny

• Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

• Program Operacyjny Kapitał Ludzki

• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
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Beneficjenci:
Mikroprzedsiębiorstwa, które zatrudniają średniorocznie mniej 
niż 10 osób, a ich obroty roczne lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 2 mln EUR, funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 2 
ata na dzień złożenia wniosku.

Schemat I. Inwestycje
Przykładowe rodzaje projektów:
a) Inwestycja w środki trwałe,
b) Inwestycja w wartości niematerialne i prawne ( transfer 

technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know
how lub nie opatentowanej wiedzy technicznej )
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Schemat I. Inwestycje
Przykładowe rodzaje projektów c.d:

Z zastrzeżeniem, że powyższe inwestycje wiążą się z:
- Utworzeniem nowego przedsiębiorstwa,
- Rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa,
- Dywersyfikacją produkcji i przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych

dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu 
produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie

Wydatki kwalifikowane:
a) Nabycie nowych środków trwałych ( w tym w drodze leasingu ): 
- budynków i budowli,
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- Maszyn i urządzeń, narzędzi, przyrządów i aparatury,
- Wyposażenia technicznego do prac biurowych,
b) Zakup robót i materiałów budowlanych,
c) Zakup prawa własności lub prawa wieczystego użytkowania gruntu

( do 10% wydatków kwalifikowanych ),
d) Zakup nieruchomości ( do 10% wydatków kwalifikowanych )
e) Zakup wartości niematerialnych i prawnych,
f) Zakup specjalistycznych środków transportu ( samochody specjalne i pozostały

tabor bezszynowy rodzaj 743 oraz podgrupa 76 KŚT )

Poziom dofinansowania: max 60% kosztów kwalifikowanych
Min kwota dofinansowania: 9 000,00 PLN, 
Max kwota dofinansowania: 200 000,00 PLN

WYJĄTEK: dotacja dla firm transportowych: max 40% kosztów 
kwalifikowanych



POLSKA IZBA
GOSPODARCZA

Wielkopolski Regionalny Program
Operacyjny dz. 1.2

IMPORTERÓW 
EKSPORTERÓW 
I KOOPERACJI

Działanie 1.2. Wsparcie MSP

- Schemat I. Projekty inwestycyjne
Przykładowe rodzaje projektów i koszty kwalifikowane jak 
w działaniu 1.1

- Schemat II. Specjalistyczne projekty doradcze
Przykładowe rodzaje projektów i koszty kwalifikowane jak 
w działaniu 1.1

- Schemat III Projekty inwestycyjne zakładające nabycie 
i zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych (stosowanych 
na świecie nie wcześniej niż od 3 lat)



POLSKA IZBA
GOSPODARCZA

Wielkopolski Regionalny Program
Operacyjny dz. 1.2

Schemat I. Projekty inwestycyjne

IMPORTERÓW 
EKSPORTERÓW 
I KOOPERACJI

Poziom dofinansowania max do 60 %,( WYJĄTEK: dla średnich MSP - 
50 %, dla firm z sektora transportu: 40% ) wydatków kwalifikowanych 
- min kwota dofinansowania - 9 tys. PLN 
- max kwota dofinansowania - 1,2 mln PLN
WYJĄTEK: dla firm mikro działających do 2 lat minimalna kwota dotacji wynosi 

ponad 200 tys. zł

Schemat II. Specjalistyczne projekty doradcze
Poziom dofinansowania max do 50 % wydatków kwalifikowanych
- min kwota dofinansowania - 3 tys. PLN
- max kwota dofinansowania - 200 tys. PLN
WYJĄTEK: dla firm mikro działających do 2 lat minimalna kwota dotacji 
wynosi: 60 tys. zł
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Schemat III. Inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

Przykładowe rodzaje projektów:

a) zastosowanie nowych (stosowanych na świecie nie dłużej niż 3 lata) 
rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach.

b) zakup niezbędnych środków trwałych.
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Przykładowe rodzaje projektów c.d.
c) Zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych bezpośrednio z zakupem 

i eksploatacją środków trwałych), w tym: prowadzących do zmniejszenia 
szkodliwego oddziaływania na środowisko, m. in.: ograniczenia energo-, materiało- 
i wodochłonności produktów i usług,

d) Wdrożenie nowych rozwiązań organizacyjnych, prowadzących do poprawy 
produktywności i efektywności ( w tym np. rozwiązania marketingowe, logistyczne, 
w zakresie dystrybucji, systemów informacyjnych oraz zarządzania );

Przykładowe koszty kwalifikowane:
a) koszty przeniesienia prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego 

gruntu do wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych
b) koszty przeniesienia prawa własności budynku lub budowli po spełnieniu 

warunków ogólnych do wys. 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych
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Przykładowe koszty kwalifikowane c.d.
c) cena nabycia lub koszt wytworzenia nowych środków trwałych
d) cena nabycia robot i materiałów budowlanych
e) Zakup wartości niematerialnych i prawnych
f) Zakup specjalistycznych środków transportu

Poziom dofinansowania: max do 60 %, ( WYJĄTEK dla średnich MSP - 50 %, 
dla firm z sektora transportu: 40%) wydatków kwalifikowanych.

Minimalna kwota dotacji: 9 tys. PLN 
Maksymalna kwota dotacji: 4 mln PLN 

( WYJĄTEK: dla firm transportowych 3,2 mln PLN )
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Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych

Przykładowe typy projektów:

-przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania 
przemysłowe i prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców, grupy 
przedsiębiorców - samodzielnie lub we współpracy z jednostkami 
naukowymi, a także na zlecenie przedsiębiorców przez jednostki naukowe 
lub inne podmioty posiadające zdolność do bezpośredniego zastosowania 
wyników projektu w praktyce.

Beneficjenci: Przedsiębiorcy, w tym wchodzący w skład konsorcjów naukowo- 
przemysłowych, grupy przedsiębiorców
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Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych
Pułap dofinansowania:
• dla mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy - 70% wydatków 

kwalifikowanych, w przypadku badań przemysłowych oraz 45% wydatków 
kwalifikowanych, w przypadku prac rozwojowych;

• dla średniego przedsiębiorcy - 60% wydatków kwalifikowanych w przypadku 
badań przemysłowych oraz 35% wydatków kwalifikowanych, w przypadku 
prac rozwojowych;

• dla przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni 
przedsiębiorca - 50% wydatków kwalifikowanych, w przypadku badań 
przemysłowych oraz 25% wydatków kwalifikowanych, w przypadku prac 
rozwojowych.

Maksymalna wielkość wsparcia: - do 7,5 mln euro
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Działanie 4.1 WSPARCIE WDROŻEŃ WYNIKÓW PRAC B+R

Działanie 4.1 jest II etapem realizowanego w ramach priorytetu
I działania 1.4

Przykładowe typy projektów:
- projekty inwestycyjne (zakup środków trwałych lub wartości 
niematerialnych i prawnych) wraz z niezbędną częścią doradczą 
(doradztwo kwalifikuje się do dofinansowania wyłącznie w przypadku 
MSP) konieczne do wdrożenia wyników prac B+R realizowanych 
w ramach działania 1.4 (etap I).

Beneficjenci: Przedsiębiorcy, grupy przedsiębiorstw, konsorcja.
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Działanie 4.1 WSPARCIE WDROŻEŃ WYNIKÓW PRAC B+R

Pułap dofinansowania: od 30 % do 70%, zgodnie z mapą pomocy
regionalnej

Wartość wydatków kwalifikowanych: nie większa niż 50 mln EUR

Maksymalna wartość wsparcia: 20 mln PLN
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Program Operacyjny Innowacyjna 
Gospodarka dz. 4.4.

Działanie 4.4 NOWE INWESTYCJE O WYSOKIM POTENCJALE 
INNOWACYJNYM

Celem działania jest wsparcie przedsiębiorstw przedsiębiorstw produkcyjnych 
i usługowych dokonujących nowych inwestycji oraz niezbędnych dla ich 

realizacji projektów doradczych i szkoleniowych, obejmujących nabycie 
rozwiązań technologicznych / organizacyjnych stosowanych na świecie 

nie dłużej niż 3 lata.

Beneficjenci: Przedsiębiorcy ( MSP i duże firmy )

Nowy termin naboru uzależniony od zwiększenia alokacji
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Przykładowe typy projektów:

Projekty inwestycyjne (w tym niezbędne działania szkoleniowe i doradcze) 
w zakresie: 

- zastosowania nowych rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach, 
( zakup niezbędnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 
prawnych związanych bezpośrednio z zakupem i eksploatacją środków 
trwałych ), w tym prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania 
na środowisko ( w tym m. in.: ograniczenia energo-, materiało- i 
wodochłonności produktów i usług, zastosowania oceny cyklu życia na 
wszystkich etapach projektowania procesów technologicznych ), 
dotyczące wprowadzenia nowych, dodatkowych produktów lub zasadniczej 
zmiany dotychczasowego procesu produkcyjnego.
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Poziom dofinansowania projektów wynosi od 30% do 70 % wartości kosztów 
kwalifikowanych, zgodnie z Mapą pomocy regionalnej na lata 2007-2013, przy czym: 

minimalna wartość wydatków kwalifikujących się do dofinansowania wynosi 8 mln PLN; 
maksymalna wartość wydatków kwalifikujących się do dofinansowania wynosi 160 mln 
PLN.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:
- na część inwestycyjną projektu - 40 mln PLN
- maksymalna na część szkoleniową -1 mln PLN
- maksymalna na część doradczą - 1 mln PLN

Minimalna kwota dofinansowania wynosi 2,4 mln PLN.
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Działanie 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej 
w dziedzinie gospodarki elektronicznej

E-usługa - usługa świadczona w sposób częściowo lub całkowicie 
zautomatyzowany przez technologię informacyjną, za pomocą 
systemów teleinformatycznych w publicznych sieciach 
telekomunikacyjnych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez 
jednoczesnej obecności stron w tej samej lokalizacji i wymagającą 
niewielkiego udziału człowieka po stronie usługodawcy.

Produkt cyfrowy - plik zawierający informację zapisaną
w postaci cyfrowej, będącą przedmiotem działalności gospodarczej lub 
publicznej.
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Innowacyjna Gospodarka - dz. 8.1.

Wydatki objęte wsparciem:

a) zakup usług informatycznych, technicznych, doradczych prowadzących 
do wytworzenia produktów cyfrowych oraz związanych z 
przygotowaniem, świadczeniem i aktualizacją e-usługi,

b) wynagrodzenia brutto wraz z pozapłacowymi kosztami pracy - składkami 
na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób 
zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu objętego 
wsparciem, ponoszone ze środków własnych mikroprzedsiębiorcy lub 
małego przedsiębiorcy - płatnika wynagrodzeń i składek ZUS;

c) zakup analiz przygotowawczych, prawnych, translacyjnych i innych 
usług eksperckich;

d) koszty ogólne, w szczególności usługi transportowe, telekomunikacyjne, 
komunalne lub pocztowe, zakup materiałów biurowych
i eksploatacyjnych, usługi księgowe, najem i eksploatacja pomieszczeń 
- do wys. 20 % pozostałych wydatków kwalifikowanych lub do wys. 15% 
w przypadku ryczałtowego rozliczania
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e) promocja wdrożonych rozwiązań, dokonywana drogą elektroniczną 
i tradycyjną, w tym działania informacyjne i promocyjne o udziale 
finansowym budżetu Unii Europejskiej w projekcie objętym wsparciem;

f) nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, 
licencji, know-how, nie opatentowanej wiedzy technicznej,

g) zakup środków trwałych, z wyjątkiem nieruchomości,
h) raty spłat wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych 

z tytułu leasingu ( z wyłączeniem leasingu zwrotnego )
i) zakup szkoleń specjalistycznych bezpośrednio związanych

z uruchomieniem i obsługą e-usługi, dla osób zaangażowanych 
w realizację projektu objętego wsparciem, do wysokości nie 
przekraczającej 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do 
objęcia wsparciem.
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BENEFICJENCI: Firmy mikro i małe działające na rynku nie dłużej niż 12 m-cy 
( liczone od momentu rejestracji działalności gospodarczej do momentu 
złożenia wniosku o dofinansowanie ).

PRÓG DOFINANSOWANIA: 70% wydatków kwalifikowanych netto lub brutto
WYJĄTEK: osoby samozatrudnione do 27 roku życia pułap 

dofinansowania 80%

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: max. 490 000,00 zł lub 560 000,00 zł

WARTOŚĆ PROJEKTU: od 20 tys. zł do 700 tys. zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: max. 24 m-ce

NAJBLIŻSZY KONKURS: 30.07-30.09.2010 r.
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Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu
typu B2B”

Beneficjenci: firmy z sektora MSP
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Innowacyjna Gospodarka - dz. 8.2

Rodzaje projektów objętych wsparciem:

- wdrażanie 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,
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- 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.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie zawartych 
umów o współpracy z co najmniej 2 innymi przedsiębiorcami.

Wartość projektu:
minimalnie: 20 000,00 zł, maksymalnie: 2 000 000,00 zł

Dotacja stanowi pomoc „de minimis”
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INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA:
1. Na inwestycje:
- 50% dla średnich firm oraz 60% dla mikro i małych firm realizujących

projekt na obszarze województwa wielkopolskiego
( wyjątek dla firm transportowych: 40% )

2. Na doradztwo: 50 % dla mikro, małych i średnich p-stw.
3. Na szkolenia: 25% wydatków kwalifikowanych, z uwzględnieniem:
- zwiększenie o 10% - szkolenia dla pracowników znajdujących się 

w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub niepełnosprawnych,
- Zwiększenie o 10% szkolenia dla średniej firmy,
- Zwiększenie o 20% szkolenia dla mikro i małej firmy.
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Innowacyjna Gospodarka - dz. 4.3

Działanie 4.3. Kredyt technologiczny - Premia technologiczna

KREDYT TECHNOLOGICZNY - kredyt inwestycyjny, który może być 
częściowo zapłacony za pomocą premii technologicznej - środków 
przyznawanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach 
dofinansowania.

Może być udzielony p-stwom z sektora MSP na inwestycję 
technologiczną, polegającą na zakupie nowej technologii, lub wdrożeniu 
własnej, która nie jest stosowana na świecie dłużej niż 5 lat, jej wdrożeniu 
oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco 
ulepszonych towarów, procesów lub usług.
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Premia technologiczna może być wypłacana do wysokości 
odpowiadającej wartości netto sprzedaży towarów lub usług będących 
wynikiem inwestycji technologicznej, potwierdzonej zapłaconymi 
fakturami.

Wysokość premii technologicznej nie może przekroczyć:
- kwoty 4 mln zł,
- limitów pomocy publicznej wynikających z mapy pomocy regionalnej 

( od 40% do 70% wartości udzielonego kredytu technologicznego ).

Lista banków kredytujących w dz. 4.3. PO IG jest dostępna na 
stronie: www.bgk.com.pl

http://www.bgk.com.pl
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Nabór wniosków ma charakter ciągły - decyduje kolejność zgłoszeń.

WAŻNE DATY:

- BGK może przyznać promesę premii technologicznej do 15.09.2013 r.
- banki kredytujące mogą zawierać umowy o udzielenie kredytu 

technologicznego do 31.10.2013 r.
- BGK może wypłacać premię technologiczną do 31.12.2015 r.
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Innowacyjna Gospodarka - dz. 4.3

Proces ubiegania się o kredyt:

1. Złożenie wniosku o kredyt technologiczny ( wkład własny min. 25% ) do banku 
kredytującego wraz z dokumentami określającymi zdolność kredytową.

2. Weryfikacja formalna wniosku przez bank kredytujący oraz analiza kredytowa i 
ewentualne przyznanie promesy kredytu technologicznego
( do 60 dni kalendarzowych ).

3. Weryfikacja merytoryczna projektu przez BGK i ewentualne przyznanie promesy 
premii technologicznej ( termin do 2 m-cy ).

4. Uruchomienie kredytu technologicznego przez bank kredytujący.
5. Przeprowadzenie inwestycji przez p-stwo i realizacja sprzedaży nowych 

produktów/usług.
6. Złożenie wniosku o płatność przez p-stwo do banku kredytującego.
7. Wypłata premii technologicznej przez BGK do banku kredytującego.
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Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki

Celem działania jest podnoszenie i dostosowanie do wymogów 
gospodarki opartej na wiedzy kwalifikacji pracowników i przedsiębiorców.

Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach - 
projekty konkursowe

Typy realizowanych projektów:

- Ponadregionalne zamknięte projekty szkoleń (ogólnych i specjalistycznych) 
i doradztwa dla przedsiębiorców (lub grup przedsiębiorców) przygotowane 
w oparciu o indywidualne strategie rozwoju firm,
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Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Typy realizowanych projektów, c.d:

- Ogólnopolskie otwarte projekty szkoleń (ogólnych i specjalistycznych) 
i doradztwa dla przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw,

- studia podyplomowe dla przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw

Beneficjenci:

- przedsiębiorcy
- pracownicy przedsiębiorstw
- ponadregionalne sieci kooperacyjne
- przedsiębiorstw i ich pracownicy

Wartość projektu szkoleniowego: minimum 50 tys. zł
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Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych 
i doradztwo dla przedsiębiorstw - projekty konkursowe

Typy realizowanych projektów:
a) ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze 

szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw 
w zakresie m.in.:

- zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, 
organizacji pracy, zarządzania BHP,

- elastycznych form pracy, wdrażania technologii produkcyjnych 
przyjaznych środowisku, wykorzystania
w prowadzonej działalności technologii informacyjnych
i komunikacyjnych
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Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Typy realizowanych projektów, c.d. :

b) doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), 
w tym dla osób samozatrudnionych, w szczególności w zakresie 
ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości 
( z wyłączeniem doradztwa związanego z procesami inwestycyjnymi ),

C) szkolenia skierowane do osób zatrudnionych o niskich kwalifikacjach lub 
innych dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są 
zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem 
kwalifikacji i umiejętności ( z wyłączeniem kształcenia formalnego oraz 
z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako poszukujący pracy)
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Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Beneficjenci:

- przedsiębiorcy i ich pracownicy
- regionalne grupy przedsiębiorstw (i ich pracownicy)
- pracujące osoby dorosłe (powyżej 18 roku życia), wykonujące pracę na 

podstawie umowy o pracę lub na podstawie umów cywilno-prawnych

Wartość projektu: minimum 50 tys. zł
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DZIAŁANIE:
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
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BENEFICJENCI:
O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna, która:
a) podejmuje albo wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako 

mikroprzedsiębiorca;
b) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
c) jest pełnoletnia i nie ukończyła 60 roku życia;
d) nie podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie;
e) ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do:
• gminy wiejskiej lub
• gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, 

lub
• gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców
- w przypadku podmiotów innych niż podmioty świadczące usługi dla 

gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
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f) ma miejsce zamieszkania na obszarach wiejskich, to jest w 
miejscowości należącej do:

• gminy wiejskiej lub
• gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 

tys. mieszkańców, lub
• gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. 

mieszkańców
- w przypadku podmiotów świadczących usługi dla gospodarstw 

rolnych lub leśnictwa.
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g) osoba, której w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku 
o przyznanie pomocy w ramach przedmiotowego działania nie przyznano 
pomocy w ramach działania Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości 
i samozatrudnienia - dz. 6.2. objętego Programem Operacyjnym Kapitał 
Ludzki, 2007-2013.

Osoba prawna może ubiegać się o pomoc jeśli wykonuje we własnym 
imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca, jest wpisana 
do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz spełnia 
powyższe wymagania (za wyjątkiem obowiązku zamieszkania).



POLSKA IZBA
GOSPODARCZA

Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich

POZIOM DOFINANSOWANIA:

IMPORTERÓW 
EKSPORTERÓW 
I KOOPERACJI

Jeśli biznesplan przewiduje utworzenie:
- 1 miejsce pracy - max 100 tys. zł
- 2 miejsca pracy - max 200 tys. zł
- 3 i więcej miejsc pracy - max 300 tys. Zł

Maksymalna wysokość pomocy dla 1 beneficjenta w okresie realizacji 
Programu, nie może przekroczyć 300 tys. zł .

W przypadku przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów 
leśnych, maksymalna wysokość pomocy dla 1 beneficjenta w okresie 
realizacji Programu, wynosi 100 tys. zł.

Poziom pomocy - max 50% kosztów kwalifikowanych
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WYDATKI KWALIFIKOWANE:
Minimalna wysokość kosztów kwalifikowanych: 20 tys. zł
a) Budowa lub modernizacja obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji 

technicznej oraz koszty rozbiórki obiektów,
b) Zagospodarowanie terenu,
c) Zakup sprzętu i wyposażenia wraz z oprogramowaniem, w tym leasing
d) Koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem inwestycji max. do 

10% pozostałych kosztów kwalifikowanych,
e) zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych 

przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób, łącznie z kierowcą, możliwy 
leasing. Ich koszt nie może przekraczać:

- trzykrotności pozostałych kosztów kwalifikowanych w przypadku działalności 
transportowej,

- równowartości pozostałych kosztów kwalifikowanych w przypadku działalności 
innej niż transportowa
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Pomoc jest udzielana z tytułu podejmowania lub rozwijania działalności 
w zakresie:
- usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
- usług dla ludności,
- sprzedaży hurtowej i detalicznej,
- rzemiosła lub rękodzielnictwa,
- robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych,
- usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją 

i wypoczynkiem,
- usług transportowych,
- usług komunalnych,
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- przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów 
leśnych,

- magazynowania lub przechowywania towarów,
- wytwarzania produktów energetycznych z biomasy,
- rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Szczegółowy wykaz działalności objętych wsparciem zawiera załącznik 
Nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania 
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 139, poz. 
883 z późn. zm.).
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Nazwa pożyczki Start Up Standard
Okres prowadzenia 

firmy
od 0 do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy

Kwota pożyczki od 10.000 zł do 300.000 zł od 10.000 zl do 1.000.000 zł

Długość trwania pożyczki do 60 miesięcy do 60 miesięcy

Karencja do 6 miesięcy do 6 miesięcy

Oprocentowa n ie 
nominalne w skali roku*

od 8,49% od 5,49%

Wkład własny minimum 10% minimum 15%

Prowizja

1%

UWAGA PROMOCJA !
0% 

do odwołania

1%

UWAGA PROMOCJA !
0% 

do odwołania

Kaucja za rozpatrzenie 
wniosku (zwrotna 

w przypadku sfinalizowania 
umowy pożyczki)

200 zł 200 zł

Model spłaty

- raty stałe
- raty malejące
- pożyczka

balonowa

- raty stałe
- raty malejące
- pożyczka

balonowa
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Pośrednicy finansowi udzielający pożyczek w woj. wielkopolskim:

- Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości - 
www.socp.info.pl

- Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości - www.kip.kalisz.pl
- Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. - 

www.warp.org.pl
- Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości - 

www.ocwp.org.pl

http://www.socp.info.pl/
http://www.kip.kalisz.pl/
http://www.warp.org.pl/
http://www.ocwp.org.pl/
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Pożyczki ze środków przyznanych w ramach Inicjatywy JEREMIE 
mogą być przeznaczone na:

• finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub 
modernizacji obiektów produkcyjno - usługowo - handlowych,

• tworzenie nowych miejsc pracy,
• wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych,
• zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także 

zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem 
realizowanego przedsięwzięcia,

• oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP.
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• przeznaczenie całości pożyczki na pokrywanie bieżących kosztów 
prowadzenia działalności gospodarczej,

• zakupy nie mające charakteru gospodarczego,
• agroturystykę, działalność rolniczą oraz działy specjalne produkcji 

rolnej,
• przeznaczenie pożyczki na tzw. leasingową opłatę wstępną,
• konsolidację pożyczką WARP innych posiadanych zobowiązań 

finansowych.
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Kontakt

Polska Izba Gospodarcza
Importerów, Eksporterów 

i Kooperacji

Ul. Św. Marcin 80/82 
(CK .Zamek., parter, p.54) 

61-809 Poznań

tel: 061/ 851 78 48, 851 78 49 
fax: 061/ 851 78 28 

http://www.pcc.org.pl 
e-mail: izba@pcc.orq.pl

http://www.pcc.org.pl/
mailto:izba@pcc.org.pl

