
Typ 2. Re_start inwestycyjny

Inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w celu uaktualnienia/poszerzenia

dotychczasowej oferty lub stworzenia nowej jako sposób na pozyskanie dodatkowych źródeł

przychodów, utraconych w wyniku brexit.

Zakres zaplanowanych przedsięwzięć związanych z wejściem na nowe rynki musi być uzasadniony i

wynikać z posiadanego przez przedsiębiorcę modelu biznesowego, strategii/planów rozwoju lub

przeprowadzonej analizy w zakresie potrzeb przedsiębiorstwa.

Kto może ubiegać się o dotacje?

Przedsiębiorcy z sektora MŚP i duże przedsiębiorstwa.

Poziom dofinansowania

Jako pomoc de minimis:

-100 %  dla MŚP

-85% dla przedsiębiorców innych niż MŚP

Jako pomoc publiczna:

-jako regionalna pomoc inwestycyjna zgodnie z mapa pomocy regionalnej na lata 2022-2027 dla MŚP

i przedsiębiorców innych niż MŚP.

Regionalna pomoc inwestycyjna udzielana jest na inwestycję początkową, a w przypadku dużego

przedsiębiorcy w województwach: dolnośląskim i wielkopolskim oraz na obszarach regionu

warszawskiego stołecznego należących do gmin: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria,

Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy,

Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz,

Zakroczym i Żabia Wola – wyłącznie na inwestycję początkową na rzecz nowej działalności

gospodarczej, po spełnieniu warunków określonych w art. 14 ust. 16 Rozporządzenia Komisji (UE) nr

651/2014. Pomoc nie może być udzielona na inwestycję prowadzącą wyłącznie do odtworzenia

zdolności produkcyjnych

Koszty kwalifikowalne, czyli na co można otrzymać dofinansowanie.

Za koszty kwalifikowalne uznaje się:

  nabycia albo wytworzenia środków trwałych;

  nabycia robót i materiałów budowlanych;
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nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw

własności intelektualnej , jeżeli spełniają łącznie następujące warunki.

Ważne informacje na temat projektu:

Okres realizacji projektu rozpoczyna się po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Zakończenie realizacji projektu musi nastąpić najpóźniej w dniu 31 lipca 2023 r. Ponadto w przypadku

projektów objętych regułami pomocy publicznej zachowany musi być efekt zachęty, co oznacza, że

rozpoczęcie prac może nastąpić po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Rozpoczęcie realizacji projektu powinno być zaplanowane nie później niż 5 miesięcy od daty

złożenia wniosku o dofinansowanie. W przypadku rozpoczęcia realizacji projektu po dniu złożenia

wniosku o dofinansowanie, lecz przed dniem zawarcia umowy o dofinansowanie wnioskodawca

realizuje projekt na własne ryzyko.

Trwałość projektu- 5 lat od płatności końcowej z możliwością skrócenia do 3 lat.

Definicje

Analiza potrzeb przedsiębiorstwa jest rodzajem strategii określającej aktualny stan przedsiębiorstwa,

jego potrzeby rozwojowe i cele do osiągnięcia. Dokument przyjmuje formę pisemnego opracowania

stworzonego pod potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa.
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