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WSPARCIE Z RPO WM - PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ MCP
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WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCÓW W 2021 R.
Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje
Typ projektu C – Bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem

Alokacja: 6 968 642 EUR
Cel poddziałania:

Wzmacnianie współpracy mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z sektorem
naukowo-badawczym oraz proinnowacyjnym otoczeniem biznesu, a także
zapewnienie podmiotom z sektora MŚP dostępu do wysokiej jakości usług badawczorozwojowych oraz proinnowacyjnych, istotnych w procesie opracowywania nowych lub
ulepszonych produktów, usług bądź też zmian procesowych w przedsiębiorstwie.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

O dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu będą
mogły ubiegać się wszystkie podmioty z sektora MŚP (mikro-, małe
i średnie przedsiębiorstwa).

Na co można otrzymać dofinansowanie ?

W ramach konkursu można będzie otrzymać wsparcie dotyczące
przedsięwzięć zapewniających realizację pełnego procesu
tworzenia innowacyjnego rozwiązania tj. obejmujących
zarówno komponent badawczo-rozwojowy, jak i wdrożeniowy.
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WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCÓW W 2021 R.
Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje
Typ projektu C – Bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem

Poziom dofinansowania :

•
•



w przypadku pomocy de minimis: 85%
w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej nie więcej niż:
mikro i małe przedsiębiorstwa – 55%
średnie przedsiębiorstwa – 45%

Możliwe konfiguracje dofinansowania projektu:
1. cały projekt z de minimis (85%) lub
2. faza B+R de minimis (85%)/faza wdrożeniowa RPI (55% lub 45% w zależności od
podmiotu).
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych:

 500 000 PLN, z zastrzeżeniem, że wartość wydatków
kwalifikowanych dotyczących komponentu
wdrożeniowego projektu stanowi poniżej 50%
całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.
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MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA – PAKIET PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Projekt grantowy realizowany w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości
w ramach 3 Osi priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska,
Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP,
Poddziałanie 3.4.6 Bony rekompensacyjne,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

Łączna wartość środków w ramach pakietu
przedsiębiorczości przeznaczonych na bony
wynosi 280 mln zł:

• z czego ponad 247 mln PLN przeznaczono na bony
rekompensacyjne dla przedsiębiorców zatrudniających
pracowników,
• a ponad 33 mln PLN przeznaczono na wsparcie dla osób
samozatrudnionych.

WSZYSTKIE POZYTYWNIE OCENIONE PROJEKTY OTRZYMAJĄ DOFINANSOWANIE!
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MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA – PAKIET PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Bony rekompensacyjne dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników (247 mln PLN)
Liczba firm, które otrzymają dofinansowanie:

4 401

Liczba podpisanych umów o powierzenie grantu:

4 291 do podpisania pozostały umowy powyżej 100 000 zł, które
wymagają złożenia weksli in blanco przez przedsiębiorców

Wartość środków wypłaconych na konta beneficjentów:

niemal 223 mln PLN
Liczba wspartych etatów:

24 746

Kto uzyskał wsparcie ?

• Dofinansowanie trafiło głównie do firm działających w obszarze gastronomii, obiektów
noclegowych i hoteli, a także fryzjerów i kosmetyczek.

• Przeważającą większość wśród beneficjentów stanowią mikroprzedsiębiorstwa (ponad 74%).
• Na drugim miejscu znajdują się małe firmy (blisko 24%).
• Średnie firmy (mniej niż 2%) najrzadziej korzystają ze wsparcia.
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MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA – PAKIET PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Bony rekompensacyjne dla samozatrudnionych (33 mln PLN)
Liczba firm, które otrzymają dofinansowanie:
Do beneficjentów przesłano już:

3 659

3 364 umów

Wartość środków wypłaconych na konta beneficjentów:

niemal 16,5 mln PLN

Kto uzyskał wsparcie ?

• Bony dla samozatrudnionych to pomoc przede wszystkim dla obiektów noclegowych,
agencji reklamowych, pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz działalności
taksówek osobowych .
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Dziękuję za uwagę!

Małopolskie Centrum
Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11, Kraków
Tel. 12 376 91 00
www.mcp.malopolska.pl

