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UPRAWNIONY WNIOSKODAWCA

Małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo mające siedzibę i prowadzące

działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, działające min. 12

miesięcy.

W dniu ogłoszenia konkursu Wnioskodawca zatrudnia co najmniej 30

pracowników.

Wnioskodawca współpracuje ze szkołą zawodową co najmniej w zakresie

organizacji praktyk zawodowych lub staży dla uczniów szkół zawodowych.

(Weryfikacja na podstawie umowy zawartej pomiędzy wnioskodawcą a szkołą

zawodową (lub organem prowadzącym szkołę) przed dniem ogłoszenia

konkursu.)
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GŁÓWNE ZAŁOŻENIA

Projekt polega na dostawie (zakup maszyn, urządzeń), a ewentualne prace budowlane 

nie przekraczają 5% wartości projektu.

Projekt dotyczy działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa. 

Minimalna wartość projektu powyżej 4 mln  zł. 

Maksymalna wartość projektu poniżej 8 mln zł.

Poziom dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi:

 do 70% małe przedsiębiorstwa

 do 60% średnie przedsiębiorstwa

 do 50% duże przedsiębiorstwa
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Efektem projektu będzie poszerzenie oferty produktowej lub wprowadzenie 

nowej (dla przedsiębiorstwa) technologii:

- wprowadzenie do oferty nowego produktu;

- wprowadzenie do oferty udoskonalonego produktu;

-wprowadzenie nowej technologii do procesu produkcji 

Projekt inwestycyjny zwiększający potencjał produkcyjny przedsiębiorstw 

poprzez:

- rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa prowadzącą do wprowadzenia na rynek 

nowych lub ulepszonych produktów;

- dywersyfikację (zróżnicowanie) produkcji lub świadczenia usług przedsiębiorstwa 

poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów

- działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego;
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Min. 3 nowe trwałe miejsca pracy - max 2,8 mln zł dofinansowania w przypadku

małych przedsiębiorstw

+ do 350 tys. zł za każde następne nowe trwałe miejsce pracy;

Min. 3 nowe trwałe miejsca pracy - max 2,4 mln zł dofinansowania w przypadku

średnich przedsiębiorstw

+ do 300 tys. zł za każde następne nowe trwałe miejsce pracy;

Min. 3 nowe trwałe miejsca pracy - max 2 mln zł dofinansowania w przypadku

dużych przedsiębiorstw

+ do 250 tys. zł za 1 każde następne nowe trwałe miejsce pracy.

Liczbę nowych trwałych miejsc pracy należy ustalić na bazie „Rocznych Jednostek Roboczych”

(RJR), czyli liczbie pracowników zatrudnionych na pełnych etatach w ciągu całego roku

obrachunkowego.

PUBLICZNY KOSZT UTWORZENIA NOWEGO MIEJSCA PRACY
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PROJEKT REALIZOWANY W POWIECIE O STOPIE BEZROBOCIA:

Mniejszej  lub równej 10,11% (m. Toruń, m. Bydgoszcz);
0 – Nie

2 - Tak

>10,11%<=17,50% (Powiaty: Świecki, Brodnicki, Bydgoski);
0 – Nie

4 - Tak

>17,50%<=20,70% (Powiaty:  Toruński, Rypiński, m. Grudziądz, m. Włocławek);
0 – Nie

6 - Tak

>22,70%<=22,95% (Powiaty: Aleksandrowski, Nakielski, Sępoleński, Wąbrzeski, 

Mogileński, Żniński, Tucholski);

0 – Nie

8 - Tak

>22,95% (Powiaty: Lipnowski, Włocławski, Grudziądzki, Radziejowski, Chełmiński, 

Golubsko-Dobrzyński, Inowrocławski).

0 – Nie

10 - Tak

Dane WUP na koniec  09.2013 r. Stopa bezrobocia dla województwa kujawsko-pomorskiego wynosi 17,5%.
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Praktyczna nauka zawodu u pracodawcy (organizacja zajęć w rzeczywistych warunkach pracy)
0 – Nie

1 - Tak

Staże dla nauczycieli i uczniów (organizacja nauki w miejscu pracy)
0 – Nie

1 - Tak

Specjalistyczne kursy/szkolenia dla uczniów kończące się dokumentem honorowanym przez pracodawców
0 – Nie

1 - Tak

Specjalistyczne szkolenia i kursy dla nauczycieli przedmiotów zawodowych
0 – Nie

1 - Tak

Organizacja krajowych wizyt studyjnych
0 – Nie

1 - Tak

Organizacja zagranicznych wizyt studyjnych
0 – Nie

1 - Tak

Dotowanie i doposażenie klasy  patronackiej
0 – Nie

1 - Tak

Fundowanie stypendiów dla najzdolniejszych uczniów klasy patronackiej
0 – Nie

1 - Tak

Gwarantowanie pracy najzdolniejszym absolwentom klasy patronackiej
0 – Nie

1 - Tak

Współpraca obejmuje wszystkie powyższe formy
0 – Nie

10 - Tak

AKTUALNA KOMPLEKSOWOŚĆ POWIĄZANIA PRZEDSIĘBIORCY ZE 

SZKOŁĄ ZAWODOWĄ Z WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Weryfikacja na podstawie umowy przedsiębiorcy ze szkoła zawodową (lub uprawnionym organem) zawartej przed dniem ogłoszenia

konkursu i obowiązującej na moment ogłoszenia konkursu. Jeśli umowa nie jest aktualna na dzień ogłoszenia konkursu, ale

obowiązywała w ciągu ostatnich 3 lat działalności przedsiębiorstwa, należy przyznać 50% odpowiadającej liczbie punktów.
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PLANOWANA KOMPLEKSOWOŚĆ POWIĄZANIA PRZEDSIĘBIORCY ZE 

SZKOŁĄ ZAWODOWĄ Z WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Praktyczna nauka zawodu u pracodawcy (organizacja zajęć w rzeczywistych warunkach pracy)
0 – Nie

1 - Tak

Staże dla nauczycieli i uczniów (organizacja nauki w miejscu pracy)
0 – Nie

1 - Tak

Specjalistyczne kursy/szkolenia dla uczniów kończące się dokumentem honorowanym przez pracodawców
0 – Nie

1 - Tak

Specjalistyczne szkolenia i kursy dla nauczycieli przedmiotów zawodowych
0 – Nie

1 - Tak

Organizacja krajowych wizyt studyjnych
0 – Nie

1 - Tak

Organizacja zagranicznych wizyt studyjnych
0 – Nie

1 - Tak

Dotowanie i doposażenie klasy  patronackiej
0 – Nie

1 - Tak

Fundowanie stypendiów dla najzdolniejszych uczniów klasy patronackiej
0 – Nie

1 - Tak

Gwarantowanie pracy najzdolniejszym absolwentom klasy patronackiej
0 – Nie

1 - Tak

Współpraca obejmuje wszystkie powyższe formy
0 – Nie

10 - Tak

Weryfikowana na podstawie umowy przedsiębiorcy ze szkoła zawodową (lub uprawnionym organem) podpisanej w okresie od ogłoszenia konkursu  do 

dnia złożenia wniosku o dofinansowanie projektu (umowę należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie projektu – na jej podstawie przyznane zostaną 

punkty w ramach przedmiotowego kryterium), obowiązująca co najmniej przez okres trwałości projektu (możliwość uzależnienia je j obowiązywania od 

otrzymania dofinansowania).
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POMOC PUBLICZNA

Wsparcie będzie udzielane w oparciu o zasady określone w

rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia

2010r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w

ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 239, poz.

1599)
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REGIONALNA POMOC INWESTYCYJNA - ZASADY

Poziom dofinansowania do 50% dla przedsiębiorstw działających w sektorze 

transportu (PKD transportowe)

Poziom dofinansowania do 50% w zakresie kosztów prac związanych z 

przygotowaniem nowej inwestycji oraz usług doradczych z nią związanych 

świadczonych przez doradców zewnętrznych 

Prace przygotowawcze i usługi doradcze związane z przygotowaniem nowej 

inwestycji mogą rozpocząć się przed złożeniem przez przedsiębiorcę 

wniosku, jednak nie mogą być rozpoczęte wcześniej niż po dniu 1 stycznia 

2009 r.

Usługi doradcze związane z realizacją nowej inwestycji mogą rozpocząć się 

po złożeniu przez przedsiębiorcę wniosku.
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Prace inwestycyjne związane z realizacją nowej inwestycji mogą rozpocząć 

się po złożeniu przez przedsiębiorcę wniosku. 

Rozpoczęcie prac przygotowawczych i usług doradczych związanych 

z przygotowaniem nowej inwestycji oraz usług doradczych związanych 

z realizacją nowej inwestycji następuje z chwilą złożenia pierwszego 

oświadczenia woli dotyczącego zlecenia wykonania tych prac lub usług.

Nabycie nieruchomości nie stanowi rozpoczęcia prac inwestycyjnych 

związanych z realizacją nowej inwestycji, ani prac przygotowawczych. 

Regionalna Pomoc Inwestycyjna może być udzielana wyłącznie 

beneficjentom pomocy na realizację nowych inwestycji (w rozumieniu 

rozporządzenia RPI)
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Wydatki kwalifikowalne w ramach nowej inwestycji

• nabycie prawa własności lub wieczystego użytkowania nieruchomości;

• nabycie, wytworzenie oraz instalację i uruchomienie środków trwałych, 
w tym:

• budowli i budynków, pod warunkiem że ich nabycie pozostaje 
w bezpośrednim związku z celami projektu objętego pomocą,

• maszyn i urządzeń,

• narzędzi, przyrządów i aparatury,

• wyposażenia technicznego do prac biurowych,

• infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją, 
w szczególności dróg wewnętrznych, przewodów lub urządzeń 
wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, 
gazowych lub telekomunikacyjnych;

• nadzór inwestorski, w tym inwestora zastępczego, oraz nadzór autorski, 
pod warunkiem że stanowią integralną część wydatków ponoszonych 
na nabycie prawa własności lub wieczystego użytkowania 
nieruchomości, lub środków trwałych w ramach projektu objętego 
pomocą;
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Wydatki kwalifikowalne w ramach nowej inwestycji

• prace przygotowawcze na terenie budowy:

• wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie,

• wykonanie niwelacji terenu,

• zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową 
tymczasowych obiektów,

• wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na 
potrzeby budowy;

• prace polegające na demontażu, rozbiórce lub remoncie, pod 
warunkiem że pozostają w bezpośrednim związku 
z celami projektu objętego pomocą;

• prace konserwatorskie lub restauratorskie;
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Wydatki kwalifikowalne w ramach nowej inwestycji

• nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem 
technologii przez nabycie patentów, licencji, know-how lub 
nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli spełniają łącznie następujące 
warunki:

• będą wykorzystywane wyłącznie w ramach przedsiębiorstwa objętego 
pomocą,

• będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,

• będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych, przy czym 
kupujący nie może sprawować nad sprzedawcą, a sprzedawca nad 
kupującym kontroli, o której mowa w art. 3 rozporządzenia Rady (WE) 
nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji 
przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia 
przedsiębiorstw) (Dz. Urz. UE L 24 z 29.01.2004, str. 1; Dz. Urz. UE 
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 3, 
str. 40),

• będą stanowić aktywa przedsiębiorcy co najmniej przez okres 5 lat, 
a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego 
przedsiębiorcy — co najmniej przez okres 3 lat.
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Wydatki kwalifikowalne w ramach nowej inwestycji

• Nabycie środków trwałych może nastąpić również w drodze umowy leasingu.

• W przypadku gdy przedmiotem umowy, jest leasing ruchomych środków 
trwałych, powinna ona zawierać zobowiązanie do przeniesienia własności 
tych środków na przedsiębiorcę po zakończeniu trwania umowy.

• Do wydatków kwalifikowalnych na prace przygotowawcze i usługi doradcze 
związane z przygotowaniem nowej inwestycji zalicza się wydatki niezbędne 
do jej przygotowania ponoszone w szczególności na:

• przygotowanie dokumentacji technicznej;

• przygotowanie ekspertyz, badań, analiz technicznych, finansowych, 
ekonomicznych oraz specjalistycznych, w tym biznesplanu, studium 
wykonalności projektu i raportu oddziaływania na środowisko.



Dziękuję za uwagę

Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
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