
 

Informacja dotycząca aplikowania o dotację unijną 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego 

Priorytet 5; Poddziałanie 5.2.1. Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw. 
 
Planowany termin ogłoszenia konkursu: styczeń 2010 r 
. 
Alokacja finansowa w ramach konkursu: 9,058 mln zł (2,4 mln euro) 
 
Maksymalny poziom dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych:  do 70% 
 
Minimalna wartość projektu 75 tys. PLN 
 
Maksymalna wartość projektu  500 tys. PLN 
 
Typy Beneficjentów: mikroprzedsiębiorstwa mające siedzibę i prowadzące działalność 
na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 
 
Cel działania: zwiększenie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw poprzez ich 
unowocześnianie i zwiększanie efektywności ich działania. 
 
Przykładowe rodzaje projektów: 
Bezpośrednie inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa rozumiane jako projekty inwestycyjne 
zlokalizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego mające na celu zwiększenie 
zdolności wytwórczych, produkcyjnych, usługowych poprzez: 

� rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa prowadzącą do wprowadzenia na rynek 
nowych lub ulepszonych produktów/usług, 

� dywersyfikację (zróŜnicowanie) produkcji lub świadczenia usług przedsiębiorstwa 
poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów/usług, 

� działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub 
zmianę w sposobie świadczenia usług. 

 
 
 
Lista wydatków kwalifikowanych: 

� przeprowadzenie prac studialnych, ekspertyz, badań niezbędnych do realizacji projektu, 
� przygotowanie dokumentacji projektowej, 
� przygotowanie dokumentacji przetargowej, 
� wydatki związane z nabyciem nieruchomości niezabudowanej do wysokości 10% 

całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, 
� wydatki związane z nabyciem nieruchomości zabudowanej, do wysokości 50 % 

całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, 
� przygotowanie terenu pod budowę, 
� prace geodezyjne, ziemne, budowlano-montaŜowe, wykończeniowe, instalacyjne, 

rozbiórkowe, 
� prace związane z zagospodarowaniem terenu, 
� cena nabycia bądź koszt wytworzenia środków trwałych (w rozumieniu ustawy 

o rachunkowości), które będą na stałe zainstalowane w ramach projektu, pod 
warunkiem włączenia ich do rejestru środków trwałych beneficjenta, 

� instalacja i uruchomienie nabytych lub wytworzonych środków trwałych, 
� koszty adaptacji pomieszczeń do specyficznych wymogów technicznych dla danego 

rodzaju działalności, 



 

� zakup wartości niematerialnych i prawnych ściśle powiązanych z projektem, 
� wydatek części raty leasingowej związanej ze spłatą kapitału dobra leasingowego pod 

warunkiem, Ŝe umowa leasingu zawiera opcje nabycia aktywów będących jej 
przedmiotem, 

� wydatki związane z przeprowadzeniem audytu certyfikującego, badań i testów oraz 
innych usług nie będących doradztwem, a takŜe inne wydatki związane z uzyskaniem 
lub odnowieniem przez przedsiębiorcę odpowiedniego certyfikatu systemu zarządzania 
lub certyfikatu zgodności bądź wydanie deklaracji zgodności producenta, tylko 
w przypadku gdy projekt obejmuje szerszy zakres, 

� wydatki związane z wynajęciem instytucji zewnętrznych, którym zlecono zarządzanie 
projektem pod warunkiem, Ŝe pełnią one funkcje nadzoru inwestorskiego, 

� wydatki osobowe związane z realizacją projektu dotyczące pracownika/pracowników 
nowozatrudnionego/ych lub oddelegowanego/ych do prowadzenia projektu w okresie 
realizacji projektu, 

� wydatki na informację i promocję projektu integralnie związane z realizacją inwestycji, 
� wydatki związane z zabezpieczeniem umowy o dofinansowanie projektu, 
� wydatki związane z otwarciem i prowadzeniem odrębnego rachunku bankowego dla 

celów realizacji projektu. 

 


