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PODDZIAŁANIE 1.5.1. ROZWÓJ PRODUKTÓW I USŁUG  

W MŚP – KONKURS HORYZONTALNY  

SCHEMAT 1.5.A. WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI 

PRODUKTOWEJ I PROCESOWEJ MŚP - 

UNOWOCZEŚNIENIE/ ZMIANA ROZWIĄZAŃ 

PRODUKCYJNYCH I PROCESOWYCH 

LUB SPOSOBU ŚWIADCZENIA USŁUG STOSOWANYCH W 

RZEMIOŚLE. 
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I. PRZEDMIOT KONKURSU  

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty inwestycyjne w rzeczowe 

aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne dotyczące wdrożenia innowacji 

produktowej i procesowej MŚP unowocześnienie/ zmiana rozwiązań produkcyjnych 

i procesowych lub sposobu świadczenia usług stosowanych w rzemiośle. Zakres projektu musi 

być powiązany z dziedziną rzemiosła, której dotyczy świadectwo kwalifikacji zawodowej 

aplikującego Wnioskodawcy (rzemieślnika). 

Ocenie podlegać będzie, czy projekt przyczyni się do wprowadzenia innowacji produktowej 

i procesowej. Do oceny kryterium przyjmuje się następującą definicję: przez innowację należy 

rozumieć wprowadzenie do praktyki w gospodarce nowego lub znacząco ulepszonego 

rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, marketingu lub 

organizacji. Zgodnie z ww. definicją można rozróżnić: 

 innowację produktową oznaczającą wprowadzenie na rynek przez dane 

przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych 

uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia; 

 innowację procesową oznaczającą wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie 

nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy; 

 innowację marketingową oznaczającą zastosowanie nowej metody marketingowej 

obejmującej znaczące zmiany w wyglądzie produktu, jego opakowaniu, 

pozycjonowaniu, promocji, polityce cenowej lub modelu biznesowym, wynikającej  

z nowej strategii marketingowej przedsiębiorstwa; 

 innowację organizacyjną polegającą na zastosowaniu w przedsiębiorstwie nowej 

metody organizacji jego działalności biznesowej, nowej organizacji miejsc pracy lub 

nowej organizacji relacji zewnętrznych. 

Dofinansowanie może otrzymać wyłącznie projekt, który przyczyni się do 

powstania innowacji produktowej lub innowacji procesowej. Dodatkowym efektem 

projektu może być wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub nowych rozwiązań 

marketingowych prowadzących do poprawy produktywności i efektywności przedsiębiorcy, 

jednak inne rodzaje innowacji, będące dodatkowym efektem projektu wymienione we 

wniosku o dofinansowanie nie podlegają ocenie. 

W ramach powyższych kierunków wsparcia, możliwe będzie także dofinansowanie 

inwestycji prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, np. 

ograniczające materiało-, wodochłonność procesu produkcyjnego oraz wprowadzania 

nowoczesnych rozwiązań (technologii) dotyczących przeciwdziałaniu zmianom klimatu (np. 

rozwój zeroemisyjnych i niskoemisyjnych technologii), co w konsekwencji zapewni 

ograniczenie negatywnych skutków środowiskowych (z wyłączeniem wprowadzania 

technologii mających na celu zwiększenie  efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie). 
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II. KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI? 

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy- 

rzemieślnicy. Wsparcie udzielane będzie mikroprzedsiębiorcom -  osobom fizycznym 

prowadzącym działalność gospodarczą (na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej), w tym wspólnicy spółki cywilnej oraz dodatkowo 

spełniające kryteria zawarte w Załączniku I do  rozporządzenia  Komisji (UE) nr 651/2014  

z dn. 17 czerwca  2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne  z rynkiem wewnętrznym  

w zastosowaniu art. 107  i 108 Traktatu [GBER]. 

W/w. osoby fizyczne, muszą być jednocześnie rzemieślnikami - zgodnie z USTAWĄ z dnia 22 

marca 1989 r. o rzemiośle. 

W kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia 

mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 

milionów EUR. Przy określeniu wielkości przedsiębiorstwa należy wziąć pod uwagę także 

przedsiębiorstwa partnerskie oraz powiązane. 

 

Za dowody kwalifikacji zawodowych rzemieślnika uznaje się: 

1) dyplom lub świadectwo ukończenia wyższej lub ponadgimnazjalnej szkoły o profilu 

technicznym bądź artystycznym w zawodzie (kierunku) odpowiadającym dziedzinie 

wykonywanego rzemiosła; 

2) dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła; 

3) świadectwo czeladnicze albo tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodzie 

odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła; 

4) zaświadczenie potwierdzające posiadanie wybranych kwalifikacji zawodowych w zakresie 

zawodu odpowiadającego danemu rodzajowi rzemiosła. 

 

Do rzemiosła nie zalicza się działalności handlowej, usług hotelarskich, działalności 

transportowej, usług świadczonych w wykonywaniu wolnych zawodów, usług leczniczych oraz 

działalności wytwórczej i usługowej artystów plastyków i fotografików. 

Zestawienie „wolnych zawodów” na potrzeby konkursu: 

• adwokat, 

• aptekarz, 

• architekt, 

• biegły rewident, 

• broker ubezpieczeniowy, 

• doradca inwestycyjny 

• doradca podatkowy, 

• inżynier budownictwa 
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• komornik, 

• kurator sądowy, 

• księgowy, 

• lekarz, 

• lekarz dentysta, 

• lekarz weterynarii, 

• psycholog, 

• fizjoterapeuta, 

• technik dentystyczny, 

• diagnosta laboratoryjny, 

• felczer, 

• makler papierów wartościowych, 

• notariusz, 

• pielęgniarka, położna, 

• radca prawny, 

• rzecznik patentowy, 

• rzeczoznawca majątkowy, 

• tłumacz przysięgły, 

• syndyk, 

• nauczyciel w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na 

udzielaniu lekcji na godziny. 

 

Konkurs będzie skierowany do beneficjentów (mikroprzedsiębiorców-rzemieślników) 

z obszaru całego województwa dolnośląskiego. 

Należy pamiętać, iż jeden Wnioskodawca może złożyć w niniejszym naborze tylko jeden 

wniosek o dofinansowanie. 

 

III. POZIOM DOFINANSOWANIA ORAZ WIELKOŚĆ ALOKACJI 

Poziom dofinansowania dla beneficjentów do 85% wydatków kwalifikujących się do 

objęcia wsparciem. 

Wszystkie projekty składane w ramach konkursu objęte będą pomocą de minimis. 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Rozporządzenia 1407/2013 całkowita kwota pomocy de minimis 

przyznanej jednemu przedsiębiorstwu w rozumieniu pkt. 9 nie może przekroczyć 200 000,00 

EUR w okresie trzech lat podatkowych.  

Zgodnie z postanowieniami Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie 

w trybie konkursowym dla RPO WD 2014-2020, przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa 

Dolnośląskiego na realizację Poddziałania 1.5.1 Schemat 1.5 A przewidziano kwotę : 
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Mikroprzedsiębiorstwa- rzemieślnicy  

478 927 EUR** 

(2 035 105 PLN*, kurs 1 Euro = 4,2493 PLN) 

(kurs według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca 

poprzedzającego miesiąc ogłoszenia tj. z dnia 28.07.2017 r.) 

 

*Ze względu na kurs EUR limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna 

kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu. 

** Kwota alokacji do czasu rozstrzygnięcia naboru może ulec zmniejszeniu ze względu na pozytywnie 

rozpatrywane protesty w ramach działania. 

 

Maksymalna wartość projektu wynosi 50 000 PLN. 

Maksymalny okres realizacji projektu nie może przekroczyć 18 miesięcy 

od udzielenia informacji Beneficjentowi o wyborze projektu do dofinansowania, tj. 

upublicznieniu informacji o projektach wybranych do dofinansowania zamieszczonej na 

stronie internetowej DIP oraz na portalu Funduszy Europejskich. 

 

IV. DOZWOLONE WYDATKI W RAMACH DOTACJI 

Kwota pomocy przyznana będzie na : 

 koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, 

Dzierżawa/najem instalacji lub maszyn musi mieć formę leasingu finansowego 

i obejmować obowiązek zakupu aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy. 

Wartości niematerialne i prawne kwalifikują się do obliczania kosztów 

inwestycyjnych, jeżeli spełniają następujące warunki: 

o mogą być wykorzystywane wyłącznie na potrzeby zakładu otrzymującego 

pomoc; 

o muszą podlegać amortyzacji; 

o należy je nabyć na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych 

z nabywcą; oraz 

o muszą być włączone do aktywów przedsiębiorstwa otrzymującego pomoc 

i muszą pozostać związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co 

najmniej trzy lata. 

 wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji projektu, 

 wydatki osobowe związane z zarządzaniem projektem/ koszty osobowe związane 

z zarządzaniem projektem z tytułu umowy o pracę. 



PODDZIAŁANIE 1.5.2. ROZWÓJ PRODUKTÓW I USŁUG W MŚP – konkurs horyzontalny 

7 
 

Rozpoczęcie prac  może nastąpić najwcześniej po złożeniu wniosku 

o dofinansowanie. 

Rozpoczęcie prac, tj. robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie 

wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że 

inwestycja staje się nieodwracalna. 

Powyższa reguła nie dotyczy zakupu gruntów oraz prac przygotowawczych, takich jak 

uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, które mogą zostać poniesione 

od 1 stycznia 2014 r. 

Rozpoczęcie prac, z zastrzeżeniem ww. czynności w terminie wcześniejszym niż po 

zarejestrowaniu wniosku o dofinansowanie powoduje jego odrzucenie (negatywną ocenę). 

 

V. PREFERENCJE 

W ramach powyższego schematu preferencje uzyskają projekty: 

 realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu; 

 wnoszące większy niż wymagany minimalny wkład własny. 

Zgodnie z załącznikiem do Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego 

2011-2020 Ramy Strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska, do 

obszarów inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląsk należą: 

 branża chemiczna i farmaceutyczna; 

 mobilność przestrzenna; 

 żywność wysokiej jakości; 

 surowce naturalne i wtórne; 

 produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów; 

 technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT). 

 

VI. TERMIN ORAZ MIEJSCE ROZSTRZYGANIA WNIOSKÓW 

 

Miejsce rozstrzygania wniosków: Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca, 

ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław 

SKŁADANIE WNIOSKÓW: 

ROZPOCZĘCIE  

05.10.2017 r. 
ZAKOŃCZENIE 

07.12.2017 r. 
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VII. JAK POMAGAMY? 

Podstawową działalnością PDB Katarzyna Markowska jest doradztwo biznesowe 

skierowane do przedsiębiorstw, jednostek samorządów terytorialnych oraz podmiotów 

ekonomii społecznej. Zakres usług świadczonych przez PDB Katarzyna Markowska to: 

1) Pozyskiwanie funduszy unijnych 

ETAP II − Analiza wstępna 

 Przeprowadzimy analizę skuteczności projektu w stosunku do celów danego 

programu, 

 Ustalimy konkretny obszar prac, 

 Zweryfikujemy pozyskane dane. 

ETAP II − Przygotowanie dokumentacji 

Przygotowujemy wniosek o dofinansowanie oraz pomagamy przygotować niezbędne 

załączniki. Wniosek i załączniki sporządzane są zgodnie z wymogami programu operacyjnego 

oraz przepisami prawa. 

ETAP III − Zarządzanie projektem i jego rozliczenie 

Na tym etapie realizacji projektu oferujemy:  

 zarządzanie projektem − zgodnie z wymogami poszczególnych programów i funduszy, 

 pomoc w sporządzaniu okresowych sprawozdań z realizacji projektu, 

 współpracę w zakresie przygotowania przetargów zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień 

Publicznych, 

 pomoc w przygotowywaniu okresowych lub końcowych wniosków o płatność 

(rozliczenie projektu) i kontaktach z Instytucją Wdrażającą. 

Termin realizacji prac − do uzgodnienia. 

2) Doradztwo w zakresie ekonomiczno-finansowym 

Jeżeli zamierzają się Państwo ubiegać o inwestycyjny kredyt bankowy, nasza Firma jest 

gotowa przygotować dla Państwa skuteczny biznesplan, który pomoże uzyskać pozytywną 

decyzję banku. Biznesplan inwestycji powinien zostać sporządzony zgodnie  

z wytycznymi podanymi przez instytucję udzielającą kredytu. Biznesplan inwestycji 

sporządzany przez PDB Katarzyna Markowska zawiera (ujęte w zwięzły sposób) następujące 

informacje: 

1. opis dotychczasowej działalności Klienta; 

2. opis i cel inwestycji; 

3. opis procesu produkcyjnego lub świadczenia usług, który będzie realizowany 

w wyniku inwestycji; 

4. analizę finansową przedsięwzięcia, uwzględniającą planowane nakłady inwestycyjne 
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i źródła ich finansowania oraz przewidywane efekty ekonomiczne (ilościowe 

i jakościowe); 

5. analizę opłacalności projektu inwestycyjnego (wskaźniki efektywności ekonomicznej 

inwestycji); 

6. zakres rzeczowy inwestycji technologicznej: kosztorys oraz harmonogram jej 

realizacji; 

7. zwięzłą analizę rynku produktów lub usług powstałych w wyniku inwestycji oraz 

konkurencji na tym rynku; 

8. strategię marketingową. 

Biznesplan jest sporządzany w ciągu 2-3 tygodni od momentu dostarczenia danych przez 

Klienta. 

3) Doradztwo strategiczne 

PDB Katarzyna Markowska oferuje również usługi w zakresie doradztwa strategicznego 

mające na celu wsparcie właścicieli, zarządów czy udziałowców przedsiębiorstw w budowaniu 

marki, wizerunku oraz wartości dodanej firm. 

4) Szkolenia 

Firma oprócz usług wymienionych w ofercie, prowadzi szkolenia z obszaru pozyskiwania 

dofinansowania z UE. Zakres prezentowanych informacji jest dostosowany do potrzeb 

klienta. Kursy mogą zawierać dane ogólne lub specjalistyczne z konkretnego obszaru, czy 

działania. W zależności od preferencji, na prośbę klienta szkolenia mogą odbywać się 

w siedzibie Zamawiającego. 
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Pozyskiwanie funduszy unijnych z UE (w tym z Urzędu Pracy) 

•Przeprowadzanie analizy skuteczności projektu w stosunku do celów danego 
programu 

•Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie, wraz z wymaganymi załącznikami tj. 
np. biznesplan, studium wykonalności i inne formalne dokumenty Wnioskodawcy 

•Zarządzanie cyklem projektu (rozliczanie projektów, końcowe wnioski o płatność); 

•Obsługa i opracowywanie pełnej korespondencji związanej z zapytaniami ze strony 
organów wdrażających; 

 
Doradztwo w zakresie ekonomiczno-finansowym 

•Sporządzanie biznes planów, 

•Sporządzanie studiów wykonalności potencjalnych rozwiązań biorąc pod uwagę 
dostępne zasoby i istniejące ograniczenia; 

•Sporządzanie analiz finansowych 

•Pomoc w pozyskiwaniu finansowania rozwoju przedsiębiorstw 

•Przygotowywanie dokumentacji kredytowych i leasingowych; 

•Sporządzanie analiz ryzyk związanych z działalnością przedsiębiorstw 

Doradztwo strategiczne 

•Przeprowadzanie badań ewaluacyjnych dających odpowiedzi na pytania o wpływ, 
efektywność i osiągnięcia projektu, 

•Przygotowywanie programów restrukturyzacji przedsiębiorstw, jednostek służby 
zdrowia itp., 

•Sporządzanie diagnoz i planów naprawczych m. in. NZOZ-ów, SP ZOZ-ów, 

•Przygotowywanie strategii rozwoju, 

•Sporządzanie analiz strategicznych przedsiębiorstw w określonych obszarach jej 
funkcjonowania; 

Szkolenia 
 

•Przygotowywania i sporządzania profesjonalnych biznesplanów, 

•Analizy finansowej oraz elementów prognozowania finansowego, 

•Przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej w ramach pozyskiwania środków 
finansowych z Unii Europejskiej, 

•Rozliczania dotacji unijnych, 

•Ryzyka zdrowotnego; 

•Zarządzania relacjami z kluczowymi klientami; 

•Zarządzania jednostkami w systemie ochrony zdrowia; 

•Efektywności usługowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 

 

Nasz zespół tworzą doświadczeni pracownicy od lat realizujący z powodzeniem 
szeroką gamę usług doradczych z dziedziny konsultingu ekonomicznego, 

finansowego oraz doradztwa strategicznego. 
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VIII.     GDZIE JESTEŚMY? 

 

 
 

 

 

 

PDB Katarzyna Markowska 

ul. Szkolna 1/1 

58-500 Jelenia Góra 

tel. 75 64 67 100, kom. 605 167 143 

 

 

 

biuro@doradcypdb.pl 

www.doradcypdb.pl 
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