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WARP Wielkopolska Agencja
Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.■■■■■■ 

■ ■

POIG

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
(POIG), Regionalna Instytucja Finansująca (RIF) zajmuje się 

wdrażaniem następujących Działań:

* 1.4 - 4.1 „Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz 
wdrożenie wyników tych prac”

* 4.2 „Wsparcie inwestycji B+R w przedsiębiorstwach”

* 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale 
innowacyjnym”

* 6.1 „Paszport do eksportu”

* 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie 
gospodarki elektronicznej”

* 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego typu B2B”
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WARP Wielkopolska Agencja
Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

DZIAŁANIE 1.4-4.1

Od I naboru 2010 roku dofinansowaniem objęte jest tylko 
Działanie 1.4 POIG „Wsparcie projektów celowych”, 

polegające na prowadzeniu przez przedsiębiorców projektów 
celowych w części obejmującej badania przemysłowe 

lub prace rozwojowe

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie: 

przedsiębiorcy prowadzący działalność i mający siedzibę, a w 
przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi - 

miejsce zamieszkania na terytorium RP.

Poziom i wysokość wsparcia:

Łączna wartość całego projektu nie może przekroczyć 
równowartości w złotych kwoty 50 milionów euro.

Kwota wsparcia na prace badawcze i rozwojowe musi być 
niższa niż równowartość w złotych kwoty 7,5 miliona euro dla 

jednego przedsiębiorcy na jeden projekt.
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WARP Wielkopolska Agencja
Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

DZIAŁANIE 6.1

6.1 „Paszport do eksportu”

W ramach działania można uzyskać dofinansowanie na 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.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

mikro, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność i 
posiadający siedzibę na terytorium RP, a w przypadku osoby 

fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - miejsce 
zamieszkania na terytorium RP, podmioty gospodarcze 

posiadające w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym 
złożony został wniosek o udzielenie dofinansowania udział 

eksportu w całkowitej sprzedaży nie większy niż 30%
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WARP Wielkopolska Agencja
Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

DZIAŁANIE 6.1

■■■■■■ 
■ ■

Dofinansowaniem mogą zostać objęte projekty realizowane 
oddzielnie w dwóch kolejnych etapach:

I etap - przygotowanie Planu rozwoju eksportu

Dofinansowanie na realizację projektów mających na celu przygotowanie 
Planu rozwoju eksportu poprzez zakup zewnętrznych usług doradczych. 
Okres przygotowania Planu rozwoju eksportu w ramach I etapu nie może 
przekroczyć 6 miesięcy. Intensywność wsparcia - 80% całkowitych 
wydatków kwalifikujących, kwota dofinansowanie max. 10 000 PLN.

II etap - wdrożenie Planu rozwoju eksportu

Dofinansowanie na realizację projektów mających na celu wdrożenie Planu 
rozwoju eksportu przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań 
proeksportowych. Okres wdrożenia Planu rozwoju eksportu w ramach II 
etapu nie może przekroczyć 24 miesięcy. Intensywność wsparcia - 50% 
całkowitych wydatków kwalifikujących, kwota dofinansowanie max. 200.000 
PLN.
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WARP Wielkopolska Agencja
Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

DZIAŁANIE 8.1

■■■■■■ 
■ ■

8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie 
gospodarki elektronicznej”

Dofinansowanie 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:

mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy posiadający siedzibę na 
terytorium RP, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną - 
miejsce zamieszkania na terytorium RP którzy złożą wniosek o udzielenie 

wparcia nie wcześniej niż w dniu wpisu przedsiębiorcy do Krajowego 
Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej i nie niż 

później niż przed upływem roku, licząc od dnia wpisu.

Dofinansowanie może zostać udzielone wnioskodawcy jednokrotnie.
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WARP Wielkopolska Agencja
Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

DZIAŁANIE 8.1

Wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem 
nie może być niższa niż 20.000 PLN 

i nie może przekroczyć 700.000 PLN.

Procent dofinansowania kształtuje się następująco:

* przedsiębiorstwa posiadające status mikro lub małego oraz 
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (w tym 
wspólnicy spółki cywilnej) powyżej 27 lat - 70%,

* osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (w tym 
wspólnicy spółki cywilnej), które nie ukończyły 27 lat (w tym 
mające 27 lat na dzień składania wniosku o dofinansowanie) 
- 80%.

Pomoc finansowa w ramach Działania 8.1 stanowi pomoc de 
minimis i będzie udzielana w formie refundacji części wydatków 

kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
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WARP Wielkopolska Agencja
Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

DZIAŁANIE 8.2

■■■■■■ 
■ ■

8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego typu B2B”

Dofinansowanie 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.
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WARP Wielkopolska Agencja
Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

DZIAŁANIE 8.2

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący 
działalność gospodarczą i posiadający siedzibę na terytorium RP, a w 

przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną - miejsce 
zamieszkania na terytorium RP, współpracujący na zasadzie zawartych 

umów, z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorcami, planujący 
współpracę biznesową w oparciu o rozwiązania elektroniczne.

Poziom i wysokość wsparcia:

kwota wsparcia 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.

* max 70% na nową inwestycję (pomoc regionalna)
* 50% - usługi doradcze i eksperckie

* 85% - promocja (UE), weksel, rachunek bankowy
* max 45% - szkolenia pracowników
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POIG

HARMONOGRAM NABORÓW w 2011:

Nazwa 
działania

Data 
ogłoszenia 
konkursu

Data 
rozpoczęcia 

naboru

Data 
zakończenia 

naboru

1.4 21.02.2011 07.03.2011 08.04.2011

12.08.2011 29.08.2011 30.09.2011

6.1 06.06.2011 20.06.2011 08.07.2011

03.10.2011 17.10.2011 04.11.2011

8.1 18.04.2011 09.05.2011 03.06.2011

8.2 21.03.2011 04.04.2011 29.04.2011

19.09.2011 03.10.2011 28.10.2011
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POIG

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

Sp. z o.o. 

Regionalna Instytucja Finansująca 

ul. Piekary 19, 61-823 Poznań 
tel. 61 65 63 500, fax. 61 65 65 366 

e-mail: info@warp.org.pl

Zapraszamy również do Punktów Konsultacyjnych 
prowadzonych przez WARP Sp. z o.o.

Informacje na stronie www.warp.org.pl

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
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