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Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Charakterystyka
działania

Dostęp do dofinansowania będą miały przedsiębiorstwa z sektorów najbardziej
dotkniętych skutkami pandemii, obejmujących PRZEDE WSZYSTKIM (ale nie
wyłącznie) następujące sektory:
• Gastronomia;
• Hotelarstwo;
• Turystyka;
• Przemysł czasu wolnego;
• Handel detaliczny;
• Usługi (kosmetyczne, fryzjerskie, rehabilitacyjne);
• Produkcja przemysłowa dostarczająca towary do ww. branż.
Aby uzyskać dodatkowe punkty, wnioskodawca musi udowodnić spadek obrotów
spowodowanych wystąpieniem COVID-19 o co najmniej 50% w stosunku do
obrotów generowanych w okresie 6 miesięcy poprzedzających spadek obrotów.
Przedsiębiorstwa będą mogły przeznaczyć dotacje m.in. na:
• nakłady na inwestycje produkcyjne przyczyniające się do rozbudowy parku
maszynowego niezbędnego do utrzymania bieżącej produkcji,
• mikroinwestycje przyczyniające się do dywersyfikacji bieżącej produkcji/
oferowanych usług lub do zmian w procesie czy w organizacji,
• zakup surowców, materiałów, produktów i towarów związanych z
działalnością inwestycyjną,
• koszty bieżące m.in.: opłaty leasingowe, raty kredytu, opłaty związane z
utrzymaniem budynków, koszty pomocy prawnej, doradztwa i koszty
wynagrodzeń pracowników.
W ramach konkursu przewiduje się między innymi:
•
•
•
•
•

udzielanie wsparcia przedsiębiorstwom z sektora MŚP wdrażającym
innowacje w skali przedsiębiorstwa (dotychczas wymaganym poziomem
była skala regionu),
wsparcie inwestycji przyczyniających się do utrzymania miejsc pracy/
tworzenia nowych miejsc pracy czy dywersyfikacji prowadzonej
działalności,
wsparcie inwestycji prowadzących do zmiany procesu produkcji/procesu
świadczenia usług czy zmiany w organizacji pracy.
zastosowanie pomocy de minimis i zwiększenie intensywności pomocy do
85% kosztów kwalifikowalnych lub programu pomocowego
zaakceptowanego przez KE,
sfinansowanie kosztów związanych z przedsięwzięciem takich jak: nabycie
nowych i używanych maszyn, urządzeń, wynagrodzenia pracowników w
okresie realizacji projektu, zakup surowców i materiałów niezbędnych do
rozpoczęcia produkcji/świadczenia usług oraz koszty pośrednie,
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Terminy naboru

Budżet konkursu: 76 mln zł
Maksymalna wartość dofinansowania – 800.000,00 PLN
Maksymalny poziom dofinansowania: 85% (pomoc de-minimis)
Minimalna wartość projektu: brak

Dotacja bezzwrotna
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nabycie środków trwałych,
Ulepszenie/modernizacja środków trwałych,
Zakup używanych środków trwałych,
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowanie itp.),
Środki transportu,
Nabycie materiałów i robót budowlanych,
Koszty promocji,
Koszty usług doradczych,
Koszty wynagrodzeń pracowników,
Inne koszty bieżące.

IV rundy. Terminy do ustalenia – II kwartał 2020

O nas – Planergia Sp. z o.o.
Planergia Sp. z o.o. to zespół doświadczonych konsultantów i analityków posiadających duże
doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania ze środków pomocowych UE oraz opracowywaniu
dokumentów strategicznych.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.dotacje.planergia.pl
Podstawowe fakty dotyczące zespołu konsultantów działających obecnie w ramach Planergii
przedstawiają się następująco:
• Ponad 400 projektów dla firm i samorządów w całej Polsce,
• Wartość zrealizowanych projektów: około 1,5 mld zł,
• Wartość pozyskanych środków: ponad 450 mln zł.
Planergia.pl to także internetowa platforma tematyczna poświęcona fotowoltaice umożliwiająca
pozyskanie rzetelnych informacji oraz nawiązanie kontaktów z firmami wykonawczymi.
Z portalem współpracują firmy oraz instytucje związane z technologiami energooszczędnymi
m.in. instytucje branżowe: PNT Euro Centrum, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska
PV, Globenergia; firmy technologiczne: Viessemann, Tauron, Velux, Bolix; instytucje naukowe:
Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i
Energii Odnawialnej, Instytut Energetyki Odnawialnej. W ramach przedsięwzięć edukacyjnych
portal współpracuje także z jednostkami samorządu terytorialnego w całej Polsce.

