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Wprowadzenie 
 

Ocena potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorstw została przeprowadzona w okresie od 12 

sierpnia do 25 listopada 2019 r. Wykorzystano w tym celu informacje udostępnione przez Zarząd 

Województwa Podkarpackiego na temat naborów wniosków na stronie rpo.podkarpackie.pl oraz 

uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego zamieszczone na stronie bip.podkarpackie.pl. 

Ważnym elementem był zrealizowana w listopadzie 2019 r. kwerenda obejmująca wnioski złożone w 

ramach osi priorytetowej I w Departamencie Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podkarpackiego. W opracowaniu został również uwzględniony nabór wniosków B+R 

realizowany w ramach projektu Podkarpackie Centrum Innowacji. 

Ocena wniosków realizowanych została przeprowadzona odnośnie do stanu aktualnego, 

uwzględniającego zmiany zachodzące na listach wniosków dofinansowanych w ramach 

poszczególnych konkursów. 

Wskazanie nowych obszarów, które mogą stanowić potencjalne nowe inteligentne 

specjalizacje województwa podkarpackiego odbyło się na podstawie zrealizowanej kwerendy 

obejmującej wnioski poprawne formalnie, które zostały złożone w ramach osi priorytetowej I. 

Szczególną uwagę zwrócono na działania 1.2 oraz 1.4, które obejmowały wnioski składane przez 

przedsiębiorców. 

W trakcie realizacji projektów współfinansowanych w ramach osi priorytetowej I Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 zachodziły zmiany. Nie 

ograniczały się one jedynie do wpisywania nowych projektów do listy sfinansowanych wniosków po 

uwzględnionych protestach składanych przez wnioskodawców. 

Zdarzały się taż przypadki rozwiązywania umów o dofinansowanie projektów. Takie przypadki 

występowały także w ramach działania 1.4, poddziałania 1.4.1 oraz działania 1.2.  

W wyniku wniosków składanych przez beneficjentów, w drodze zgodnych ustaleń obu stron, 

rozwiązano 32 umowy o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 1.4.1. 

Dodatkowo w tym samym podziałaniu rozwiązano 9 umów w trybie bez wypowiedzenia. 

 W działaniu 1.2 rozwiązano 4 umowy w wyniku zgodnej woli obu stron umowy, czyli 

beneficjenta oraz Zarządu Województwa Podkarpackiego. 

 Czynnikiem, który ma wpływ na dane ilościowe związane z projektami dofinansowanymi ze 

środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

realizowanymi na terenie województwa, jest czas upływający od ogłoszenia wyników oceny złożonych 

wniosków do podpisania umowy i rozpoczęcia faktycznej realizacji danego projektu. 

 Ze względu na opisane zmiany dane dotyczące projektów realizowanych w województwie 

podkarpackim uwzględniają stan na koniec października. W tym czasie już większość spośród 

uwzględnianych 636 wniosków wybranych do dofinansowania została objęta zawartymi umowami, 

których było 539. Większość projektów została już zakończona (dotyczy to 400 projektów), 139 

projektów było w trakcie realizacji, na podpisanie umowy oczekiwało 38 wniosków wybranych do 

dofinansowania. 

  



7 
 

1. Cele osi priorytetowej I 
 

Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka jest podporządkowana realizacji 

dwóch celów tematycznych: 

CT 1 - Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji. 

CT 3 – Wzmacnianie konkurencyjności MŚP 1. Rozwój MŚP. 

Jest ona osią jednofunduszową, współfinansowaną z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. Priorytetem w tym obszarze jest z założenia tworzenie otoczenia biznesu sprzyjającego, 

wzmacnianie działalności w zakresie badań i innowacji oraz poprawę transferu wiedzy między 

sektorem publicznym i prywatnym. Realizowane inwestycje mają sprzyjać wdrażaniu wyników prac 

B+R, podnoszeniu innowacyjności, tworzeniu wartości dodanej oraz zwiększaniu wydajności.  

Realizacja założeń CT 3 ma w jak największym stopniu przyczyniać się do rozwoju 

gospodarczego województwa poprzez zwiększenie liczby podmiotów gospodarczych oraz wspieranie 

ich , np. poprzez wspieranie procesu tworzenia nowych podmiotów gospodarczych oraz sprzyjanie 

tworzeniu warunków do gospodarczego wykorzystania innowacji. 

Połączenie dwóch celów tematycznych ma sprzyjać bardziej kompleksowemu rozwiązywaniu 

problemów, z jakimi boryka się podkarpacka gospodarka. Jedną z zasadniczych barier rozwojowych 

województwa podkarpackiego jest niska innowacyjność jego gospodarki. W regionie powstaje zbyt 

mało innowacyjnych rozwiązań, dyfuzja innowacji do sektora przedsiębiorstw również pozostaje na 

niskim poziomie. Kolejną bolączką jest niski stopień współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a 

jednostkami badawczo-rozwojowymi i naukowymi. 

Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału przedsiębiorstw poprzez finansowanie 

infrastruktury badawczej oraz wsparcie realizacji prac badawczo-rozwojowych jest warunkiem 

niezbędnym do podniesienia potencjału innowacyjnego województwa. Skuteczne wykorzystanie 

wiedzy, a zwłaszcza badań realizowanych w regionie, jest istotne dla budowania przewagi 

konkurencyjnej regionu.  

 

Działanie 1.1. Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych 

 

W ramach działania realizuje się wsparcie inwestycji polegających na tworzeniu i rozwoju 

infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych w województwie podkarpackim. 

Dofinansowane są projekty obejmujące budowę, przebudowę bądź rozbudowę istniejącej 

infrastruktury B+R oraz polegające na zakupie aparatury naukowo-badawczej i wyposażenia 

specjalistycznych laboratoriów badawczych. 

Nowe przedsięwzięcie w zakresie infrastruktury B+R uzyskują wsparcie jedynie wtedy, gdy 

stanowi ono element dopełniający istniejące zasoby. Powstała w wyniku realizacji projektów 

infrastruktura B+R musi być dostępna dla podmiotów spoza jednostki otrzymującej wsparcie w ramach 

projektów. 

Realizacja przedsięwzięć finansowanych w ramach tego działania pozwoli na wzmocnienie 

sektora B+R w województwie i powinna przyczynić się do zwiększenia podaży innowacji oraz wsparcia 

procesu ich wdrażania w przedsiębiorstwach województwa podkarpackiego. 
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Działanie 1.2. Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia 

 

Z puntu widzenia osiągnięcia celów osi priorytetowej 1 jest działanie 1.2. Badania 

przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, które pozwoli tworzyć warunki do rozwoju nowych 

produktów oraz technologii w regionie i ich wdrażania w przedsiębiorstwach. Jego zasadniczym celem 

skierowanym na rozwój innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki jest zwiększona działalność B+R 

przedsiębiorstw. Stanowi ona podstawę do budowania względnie trwałej przewagi konkurencyjnej.  

W ramach działania możliwe jest realizowanie następujących typów projektów: 

Bony na innowacje, które umożliwiają przedsiębiorstwom zakup usług doradczych lub 

naukowo- badawczych w jednostkach naukowych związanych z: przeprowadzeniem analizy 

wykonalności planowanego badania, opracowanie koncepcji i planu prowadzenia prac badawczych lub 

rozwojowych, których skutkiem jest sporządzenie studium wykonalności. 

Prace B+R, umożliwiające realizację fazy badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, w tym 

opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację 

nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków 

rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne 

produktów, procesów lub usług. Projekty zakładać mogą również uruchomienie pierwszej produkcji i 

przygotowanie do wdrożenia wyników prac w działalności gospodarczej (np. opracowanie 

dokumentacji wdrożeniowej, certyfikacji i atestacji gotowego produktu). 

Infrastruktura B+R, których celem jest stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-

rozwojowego w przedsiębiorstwach. Zasadniczym celem projektów jest wzmacnianie instytucjonalne 

zdolności prowadzenia prac badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę 

naukowobadawczą, sprzęt, technologie i inne niezbędne wyposażenie. 

Potencjał RIS, projekty obejmujące przedsięwzięcia zmierzające do zwiększania potencjału 

regionalnego systemu innowacji (tryb wyboru pozakonkursowy). 

Podkarpackie Centrum Innowacji – projekty obejmujące działania wiązane z utworzeniem 

i funkcjonowaniem Podkarpackiego Centrum Innowacji, pełniącego funkcję brokera innowacji 

prowadzącego transfer wyników prac B+R z jednostek naukowych do przedsiębiorstw oraz inicjującego 

współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami naukowymi (tryb wyboru pozakonkursowy). 

 

Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości 

  

 W ramach działania realizowane są następujące typy projektów: 

1. Strefy aktywności gospodarczej. 

Wsparcie uzyskują projekty dotyczące tworzenia terenów inwestycyjnych, przygotowanych w celu 

nadania im funkcji gospodarczych umożliwiających aktywizację gospodarczą, sprzyjających 

lokalizowaniu nowych inwestycji i przyciąganiu inwestorów, stanowiących lokalne centrum rozwoju 

gospodarczego i utworzonych w celu realizacji lokalnych celów rozwoju.  

W ramach wsparcia możliwe jest tworzenie parków biznesowych jako powierzchni sprzyjających 

lokalizowaniu nowych inwestycji.  

2. Inkubatory przedsiębiorczości. 

Wsparcie przeznaczone zostanie na tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości i akademickich 

inkubatorów przedsiębiorczości. Wsparcie infrastrukturalne inkubatorów możliwe będzie tylko  

w uzasadnionych przypadkach oraz po spełnieniu następujących warunków: 
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• działalność IOB wpisuje się w krajową lub regionalną strategię inteligentnej specjalizacji, 

• IOB dysponuje strategią/planem wykorzystania infrastruktury planowanej do sfinansowania  

w ramach przedsięwzięcia, 

• przedsięwzięcie jest współfinansowane ze źródeł prywatnych, 

• przedsięwzięcie nie powiela dostępnej infrastruktury IOB o podobnym profilu zlokalizowanej  

w danym lub sąsiadującym regionie, chyba, że limit dostępnej oferty został wyczerpany. 

3. Profesjonalizacja usług IOB. 

Wsparcie przeznaczone jest na wzmocnienie profesjonalizacji IOB poprzez realizację projektu 

systemowego polegającego na sieciowaniu podkarpackich instytucji otoczenia biznesu oraz 

dostawców specjalistycznych usług za pośrednictwem elektronicznej platformy. 

4. Promocja gospodarcza. 

Zadanie jest realizowane w ramach projektu własnego samorządu województwa podkarpackiego. 

5. Sieciowanie MŚP 

Wsparcie będzie udzielone na projekty polegające na sieciowaniu przedsiębiorstw poprzez 

powstawanie i rozwój inicjatyw przyczyniających się do wzmocnienia konkurencyjności MŚP 

aktywnie uczestniczących w sformalizowanych sieciach współpracy poprzez budowanie marki firm 

lub oferty wokół wspólnych produktów. 

 

Działanie 1.4. Wsparcie MŚP 

 

W ramach osi priorytetowej I przewidziano realizację działania 1.4 Wsparcie MŚP, w ramach 

którego zaplanowano dwa poddziałania: 

Poddziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie. 

Poddziałanie 1.4.2. Instrumenty finansowe. 

W przypadku poddziałania 1.4.1. założono możliwość realizacji dwóch typów projektów: 

Rozwój MŚP – w przypadku których wsparcie obejmuje rozwój MŚP poprzez inwestycje 

niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów, z założenia nie mają być 

realizowane projekty prowadzące wyłącznie do zwiększenia mocy produkcyjnych.  

TIK – umożliwiające realizację przedsięwzięć mikro i małych przedsiębiorstw we wczesnej fazie 

rozwoju funkcjonujących na rynku nie krócej niż 6 miesięcy i nie dłużej niż 24 miesiące, których celem 

będzie prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na oferowaniu na rynku usług drogą 

elektroniczną.  

Poddziałanie 1.4.2. ma na celu udzielane wsparcia w postaci pożyczek dla sektora MŚP, w tym 

w szczególności MŚP znajdujących się na początkowych etapach rozwoju lub realizujących innowacyjne 

przedsięwzięcia. 

 

Działanie 1.5. Promowanie przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

 

 W ramach działania przewiduje się realizację projektów obejmujących tworzenie stref 

aktywności gospodarczej. Wsparcie uzyskują projekty dotyczące przygotowania  

terenów inwestycyjnych, czyli wyodrębnionych do inwestycji obszarów, przygotowanych w celu 

nadania im funkcji gospodarczych sprzyjających aktywizacji gospodarczej, lokalizowanie nowych 

inwestycji i przyciąganie inwestorów, stanowiących lokalne centrum rozwoju gospodarczego  

i utworzonych w celu realizacji lokalnych celów rozwoju. 
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 O wsparcie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia 

z Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, które są członkami Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego. 
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2. Nabory wniosków realizowanych w ramach osi priorytetowej I do 

ukończenia badania 
 

 Opisy naborów zostały przedstawione w ujęciu chronologicznym według kolejności ich 

rozpoczynania oraz kończenia. Nie wszystkie konkursy zostały zakończone. Wnioski, które nie przeszły 

pełnej oceny (zwłaszcza merytorycznej) nie zostały objęte badaniem, by nie było podstaw do 

kwestionowania naruszenia procedur związanych z przyznawaniem dofinansowania. 

 

2.1. Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ 

projektu 1. Bony na innowacje (RPPK.01.02.00-IZ.00-18-001/15) 

 

Nabór wniosków prowadzony od 23 listopada 2015 r. do 21 grudnia 2015 r. 

W ramach dofinansowania możliwe było finansowanie sporządzenia analizy wykonalności prac 

badawczo-rozwojowych, planowanych do przeprowadzenia przez wnioskodawcę. Projekty mogły 

obejmować wyłącznie finansowanie zakupu usług doradczych lub naukowo-badawczych 

realizowanych przez jednostki naukowe na rzecz MŚP. 

Uprawnione do udziału w naborze wniosków były mikro–, małe i średnie przedsiębiorstwa, 

prowadzące działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc do dnia złożenia 

wniosku i uzyskujące przychody ze sprzedaży towarów lub usług. 

 

Dopuszczalny poziom dofinansowania projektu – 85% wydatków kwalifikowanych 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych – 50 000 zł 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych – 20 000 zł 

 
Tabela 1. Informacja o wnioskach złożonych w naborze RPPK.01.02.00-IZ.00-18-001/15 

Liczba złożonych 

wniosków 

Całkowita wartość 

projektów (zł) 

Wnioskowana kwota 

dofinasowania (zł) 
Kwota alokacji (zł) 

62 3 622 640 2 620 603 4 000 000 

Źródło: informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 

 

2.2. Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, Typ projektu: Strefy aktywności 

gospodarczej (RPPK.01.03.00-IZ-00-18-001/15) 

 

Nabór wniosków prowadzony od 29 grudnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. 

W konkursu wspierane były projekty dotyczące przygotowania terenów inwestycyjnych w celu 

nadania im funkcji gospodarczych, sprzyjających lokalizowaniu nowych inwestycji i przyciąganiu 

inwestorów. Projekty mogły zawierać zadania dotyczące uporządkowania i przygotowania terenów 

przeznaczonych na inwestycje, w szczególności prace studyjno-koncepcyjne, badania geotechniczne, 

kompleksowe wyposażenie w media, modernizacja wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej. 

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu były jednostki 

samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia z terenu województwa podkarpackiego. 

 

Dopuszczalny poziom dofinansowania projektu – 85% wydatków kwalifikowanych. 
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Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych –1 000 000 zł. 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych – 50 000 000 zł. 

 
Tabela 2. Informacja o wnioskach złożonych w naborze RPPK.01.03.00-IZ-00-18-001/15 

Liczba wniosków 
Całkowita wartość 

projektów (zł) 

Wnioskowana kwota 

dofinasowania (zł) 
Kwota alokacji (zł) 

1 2 999 312,71 2 072 695,73 50 000 000 

Źródło: informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 

 

2.3. Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: 

Rozwój MŚP (RPPK.01.04.01-IZ-00-18-001/15) 

 

Nabór wniosków prowadzony od 19 stycznia 2016 r. do 31 marca 2016 r. 

W ramach naboru przyjmowane były projekty mające na celu rozwój MŚP poprzez inwestycje 

w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek 

nowych lub ulepszonych produktów lub usług. 

Konkurs adresowany był do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 

 

Dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 

• mikro i małe przedsiębiorstwo – 70% wydatków kwalifikowanych 

• średnie przedsiębiorstwo – 60% wydatków kwalifikowanych 

Maksymalna i minimalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosiła: 

a) dla projektów w których przewidywane było wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu lub 

usługi: 

• minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 100 000 zł. 

• maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 4 000 000 zł. 

b) dla projektów, w których przewidywane było wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu lub 

usługi, będącego wynikiem prowadzonych własnych prac B+R, w tym współfinansowanych w ramach 

RPO WP 2014-2020: 

• minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 100 000 zł. 

• maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 10 000 000 zł. 

Kwota przeznaczona na konkurs  

Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w ramach niniejszego 

konkursu – 200 000 000 zł  

 
Tabela 3. Informacja o wnioskach złożonych w naborze RPPK.01.04.01-IZ-00-18-001/15 

Liczba złożonych 

wniosków (szt.) 

Całkowita wartość 

projektów (zł) 

Wnioskowana kwota 

dofinansowania (zł) 

Kwota alokacji (zł) 

1335 5 531 834 674,91 2 862 329 624,99 386 946 209,12* 

* kwota zwiększona do 386 946 209,12 zł z 200 000 000,00 zł zgodnie z uchwałą z 25.10.2016 

Źródło: informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 
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2.4. Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typ projektu: Strefy aktywności 

gospodarczej, konkurs dedykowany MOF (RPPK.01.03.00-IZ-00-18-002/16) 

  

Nabór wniosków prowadzony był od 30 czerwca 2016 r. do 28 października 2016 r. 

W ramach konkursu, który był dedykowany dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych wsparcie 

mogły uzyskać projekty dotyczące przygotowania stref aktywności gospodarczej (terenów 

inwestycyjnych), tj. wyodrębnionych obszarów inwestycyjnych, przygotowanych w celu nadania im 

funkcji gospodarczych (aktywizacji gospodarczej), sprzyjających lokalizowaniu nowych inwestycji  

i przyciąganiu inwestorów, stanowiących lokalne centrum rozwoju gospodarczego i utworzonych w 

celu realizacji lokalnych celów rozwoju. 

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są jednostki samorządu terytorialnego, 

ich związki i stowarzyszenia znajdujące się w regionalnych biegunach wzrostu dla programowania 

rozwoju społeczno-gospodarczego na lata 2014–2020, tj. MOF Dębica – Ropczyce, MOF Jarosław – 

Przeworsk, MOF Krosno, MOF Mielec, MOF Przemyśl, MOF Sanok – Lesko, MOF Stalowa Wola, MOF 

Tarnobrzeg. 

 

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu: 85% 

wydatków kwalifikowanych 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu –1 000 000 zł. 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 10 000 000 zł. 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 30 000 000 zł. 

 

W ramach konkursu nie złożono żadnego wniosku. 

 

2.5. Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ 

projektu: Infrastruktura B+R (RPPK.01.02.00-IZ-00-18-002/16) 

  

Nabór wniosków prowadzony był od 30 września 2016 r. do 29 grudnia 2016 r. 

W ramach konkursu przedsiębiorstwa mogły ubiegać się o wsparcie projektów polegających 

na stworzeniu lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego. Instytucje otoczenia biznesu 

mogły uzyskać wsparcie projektów polegających na stworzeniu lub rozwoju infrastruktury otoczenia 

biznesu ukierunkowanej na świadczenie usług B+R dla przedsiębiorstw (m.in. wykonywanie zleconych 

prac badawczych, a także udostępnianiu infrastruktury B+R w formie dzierżawy lub najmu). 

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu były 

przedsiębiorstwa oraz instytucje otoczenia biznesu. 

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania: 

• dla mikro i małego przedsiębiorstwa – 70% wydatków kwalifikowanych, 

• dla średniego przedsiębiorstwa – 60% wydatków kwalifikowanych, 

• dla dużego przedsiębiorstwa – 50% wydatków kwalifikowanych. 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych – 200 000 zł. 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych – 30 000 000 zł. 
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Tabela 4. Informacja o wnioskach złożonych w naborze RPPK.01.02.00-IZ-00-18-002/16 

Liczba złożonych 

wniosków (szt.) 

Całkowita wartość 

projektów (zł) 

Wnioskowana kwota 

dofinansowania (zł) 

Kwota alokacji (zł) 

29 194 243 084,81 96 495 975,46 80 000 000 

Źródło: informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 

 

2.6. Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typ projektu: Promocja 

gospodarcza (RPPK.01.03.00-IZ-00-18-003/16) 

  

Nabór wniosku prowadzony był od 2 listopada 2016 r. do 14 listopada 2016 r. 

Nabór prowadzony był dla projektu własnego samorządu województwa podkarpackiego. 

Dotyczył kompleksowych i skoordynowanych działań wzmacniających rangę regionalnej gospodarki 

obejmujących m.in. promocję gospodarczą regionu i stref aktywności gospodarczej w wymiarze 

krajowym i międzynarodowym. 

Podmiotem uprawnionym do złożenia było Województwo Podkarpackie (podmiot wskazany w 

Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP 2014–2020 w ramach trybu 

pozakonkursowego). 

 

Poziom dofinansowania projektu to 100% wydatków kwalifikowanych. 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosiła 20 000 zł. 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosiła 17 000 000 zł i taka była alokacja 

środków. 

 
Tabela 5. Informacja o wnioskach złożonych w naborze RPPK.01.03.00-IZ-00-18-003/16 

Liczba złożonych 

wniosków (szt.) 

Całkowita wartość 

projektu (zł) 

Wnioskowana kwota 

dofinansowania (zł) 

Kwota alokacji (zł) 

1 16 000 000,00 15 887 400,00 17 000 000 

Źródło: informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 

 

2.7. Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ 

projektu: Potencjał RIS (RPPK.01.02.00-IZ-00-18-003/16) 

 

Nabór był prowadzony od 29 listopada 2016 r. do 6 grudnia 2016 r. 

Projektem podlegającym dofinansowaniu w ramach naboru był projekt pn.: „Inteligentne 

specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego”, 

wskazany w Wykazie projektów pozakonkursowych. 

Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku było Województwo Podkarpackie (podmiot 

wskazany w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP 2014–2020 w ramach trybu 

pozakonkursowego). 

 

Poziom dofinansowania projektu wynosi 100% wydatków kwalifikowanych. 

Minimalną wartość wydatków kwalifikowanych projektu określono na 30 000 zł. 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu to 5 000 000 zł. 
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Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu w ramach naboru: 5 000 000 zł. 

 
Tabela 6. Informacja o wnioskach złożonych w naborze RPPK.01.02.00-IZ-00-18-003/16 

Liczba złożonych 

wniosków (szt.) 

Całkowita wartość 

projektu (zł) 

Wnioskowana kwota 

dofinansowania (zł) 

Kwota alokacji (zł) 

1 4 240 500,00 4 240 500,00 5 000 000 

Źródło: informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 

 

2.8. Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, 1.4.2 Instrumenty Finansowe (RPPK.01.04.02-IZ-

00-18-001/16) 

  

Nabór trwał od 23 listopada 2016 r. do 28 listopada 2016 r. 

Projektem podlegającym dofinansowaniu był projekt pn.: „Wdrażanie Instrumentów 

Finansowych w Działaniu 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałaniu 1.4.2 Instrumenty Finansowe”, wskazany 

w Wykazie projektów pozakonkursowych, realizowany przez BGK. 

Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o wsparcie był Bank Gospodarstwa Krajowego – 

podmiot wskazany w Wykazie projektów pozakonkursowych. 

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych projektu z EFRR – 85%. 

 
Tabela 7. Informacja o wnioskach złożonych w naborze RPPK.01.04.02-IZ-00-18-001/16 

Liczba złożonych 

wniosków (szt.) 

Całkowita wartość 

projektu (zł) 

Wnioskowana kwota 

dofinansowania (zł) 

Kwota alokacji (zł) 

1 227 860 631,36 216 467 599,79 216 467 599,79 

Źródło: informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 

 

2.9. Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ 

projektu: Prace B+R (RPPK.01.02.00-IZ-00-18-004/16) 

 

Nabór wniosków planowany na 30 grudnia 2016 r. rozpoczął się 30 stycznia 2017 r. i trwał 31 

marca 2017 (pierwotnie planowane zakończenie to do 28 lutego 2017 r.)  

W ramach Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ 

projektu: Prace B+R dofinansowaniu podlegały projekty B+R przedsiębiorstw, obejmujące realizację 

badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub wyłącznie eksperymentalnych prac 

rozwojowych, w tym prac demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji, włącznie z uruchomieniem 

pierwszej produkcji i przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej. 

Projekty polegające wyłącznie na realizacji badań przemysłowych nie będą przedmiotem wsparcia 

w ramach konkursu. 

Wsparcie uzyskiwały wyłącznie projekty, które przyczyniają się do rozwoju województwa 

podkarpackiego. Wnioskodawca był zobowiązany do wykazania bezpośredniego, pozytywnego 

wpływu projektu na rozwój gospodarczy województwa podkarpackiego. 

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie były przedsiębiorstwa. 
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Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania projektu z EFRR był uzależniony od 

rodzaju prowadzonych badań oraz statusu MŚP. Maksymalne poziomy dofinansowania przedstawia 

tabela 8. 

 
Tabela 8. Informacja o poziomach dofinansowania wniosków w konkursie RPPK.01.02.00-IZ-00-18-004/16 

Status 

przedsiębiorstwa 

w rozumieniu 

załącznika nr I do 

rozporządzenia 

651/2014 

Maksymalny 

poziom 

dofinansowania 

na badania 

przemysłowe 

Maksymalny 

poziom 

dofinansowania na 

badania 

przemysłowe po 

uwzględnieniu 

premii 

Maksymalny 

poziom 

dofinansowania na 

eksperymentalne 

prace rozwojowe 

Maksymalny 

poziom 

dofinansowania na 

eksperymentalne 

prace 

rozwojowe   po 

uwzględnieniu 

premii 

mikro 70% 80% 45% 60% 

małe 70% 80% 45% 60% 

średnie 60% 75% 35% 50% 

duże 50% 65% 25% 40% 

 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych – 200 000 zł. 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych – 75 000 000 zł. 

 
Tabela 9. Informacja o wnioskach złożonych w naborze RPPK.01.02.00-IZ-00-18-004/16 

Liczba złożonych 

wniosków (szt.) 

Całkowita wartość 

projektów (zł) 

Wnioskowana kwota 

dofinasowania (zł) 

Kwota alokacji (zł) 

61 285 689 237,67 174 079 755,90 149 000 000 

Źródło: informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 

 

2.10. Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: 

Rozwój MŚP (RPPK.01.04.01-IZ-00-18-002/16) 

  

Nabór wniosków trwał od 30 stycznia 2017 r. (planowano od 30 grudnia 2016 r.) do 21 lutego 

2017 r. (planowano pierwotnie do 20 stycznia 2017 r.)  

Wsparcie obejmowało projekty mające na celu rozwój MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe 

aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub 

ulepszonych produktów. 

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach Działania 1.4 Wsparcie MŚP, 

Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP były mikro, małe i średnie 

przedsiębiorstwa. 

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosił 60% wydatków kwalifikowanych. 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 100 000 zł. 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 4 000 000 zł. 
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Tabela 10. Informacja o wnioskach złożonych w naborze RPPK.01.04.01-IZ-00-18-002/16 

Liczba złożonych 

wniosków (szt.) 

Całkowita wartość 

projektów (zł) 

Wnioskowana kwota 

dofinansowania (zł) 
Kwota alokacji (zł) 

353 327 325 808,11 147 774 367,13 85 000 000 

Źródło: informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 

 

2.11. Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ 

projektu 1. Bony na innowacje (RPPK.01.02.00-IZ-00-18-005/17) 

  

Nabór wniosków rozpoczął się 31 marca 2017 r. i trwał do 25 kwietnia 2017 r. 

Przedmiotem wsparcia były zakupy w jednostkach naukowych usług doradczych lub naukowo-

badawczych związanych z: 

• przeprowadzeniem analizy wykonalności planowanego badania, 

• opracowaniem koncepcji i planu prowadzenia prac badawczych lub rozwojowych, 

prowadzące do sporządzenia studium wykonalności. 

Dofinansowanie mogły otrzymać wyłącznie projekty wpisujące się w jedną z Regionalnych 

Inteligentnych Specjalizacji. 

Wnioski o dofinansowanie mogą składać mikro–, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące 

działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc 

do dnia złożenia wniosku i uzyskujące przychody z ww. działalności. 

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu – 85% wydatków kwalifikowanych. 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych – 20 000 zł. 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych – 50 000 zł. 

 
Tabela 11. Informacja o wnioskach złożonych w naborze RPPK.01.02.00-IZ-00-18-005/17 

Liczba złożonych 

wniosków (szt.) 

Całkowita wartość 

projektów (zł) 

Wnioskowana kwota 

dofinasowania (zł) 

Kwota alokacji (zł) 

21 1 248 757,99 870 399,99 4 000 000 

Źródło: informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 

 

2.12. Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: TIK 

(RPPK.01.04.01-IZ-00-18-003/17) 

 

Nabór wniosków trwał od 12 czerwca 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. 

Wsparcie przeznaczone było na wykorzystanie w przedsiębiorstwie wnioskodawcy technologii 

informacyjno–komunikacyjnych w modelach: 

• B2B (Business to Business) – model uwzględniający współpracę przedsiębiorstw opierającą się 

na wykorzystaniu TIK prowadzących w efekcie do automatyzacji procesów biznesowych. 

Model przewiduje m.in. stworzenie opartego o TIK kanału współpracy pomiędzy 

przedsiębiorstwami, 
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• B2C (Business to Consumer) – model, w którym relacje Przedsiębiorstwo – Konsument 

(odbiorca produktów lub usług) są oparte o TIK. W model ten wpisują się świadczenie e-usług, 

sprzedaż on-line produktów lub usług, 

• C2C (Consumer to Consumer) – model zakładający interakcję biznesową pomiędzy 

konsumentami przy wykorzystaniu TIK (np. portale sprzedażowe). 

Inwestycje objęte projektem winny w rezultacie jego zrealizowania umożliwiać prowadzenie 

działalności gospodarczej polegającej na oferowaniu na rynku usług drogą elektroniczną. 

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu były mikro- i małe 

przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące na moment złożenia 

wniosku o dofinansowanie. W tym okresie działalność wnioskodawcy nie mogła podlegać zawieszeniu. 

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 80% wydatków kwalifikowanych. 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 50 000 zł. 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 500 000 zł. 

 
Tabela 12. Informacja o wnioskach złożonych w naborze RPPK.01.04.01-IZ-00-18-003/17 

Liczba złożonych 

wniosków (szt.) 

Całkowita wartość 

projektów (zł) 

Wnioskowana kwota 

dofinansowania (zł) 
Kwota alokacji (zł) 

251 133 942 120,77 83 985 159,80 50 000 000 

Źródło: informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 

 

2.13. Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych 

(RPPK.01.01.00-IZ-00-18-001/17) 

 

Nabór wniosków trwał od 30 czerwca 2017 r. do 31 stycznia 2018 r. (pierwotnie 31 

października 2017 r.). 

W ramach naboru możliwe było wsparcie inwestycji polegających na tworzeniu i rozwoju 

infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych w województwie podkarpackim. 

Dofinansowane były projekty z zakresu budowy, przebudowy bądź rozbudowy infrastruktury B+R oraz 

polegające na zakupie aparatury naukowo-badawczej i wyposażenia specjalistycznych laboratoriów 

badawczych. 

Wnioski o dofinansowanie mogły składać jednostki naukowe, konsorcja naukowe, w których 

liderem jest jednostka naukowa. 

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosił: 

• dla wydatków związanych z częścią infrastruktury wykorzystywanej dla celów działalności 

gospodarczej, intensywność udzielonej pomocy publicznej wynosi maksymalnie 50% 

wydatków kwalifikowalnych tej części. 

• dla wydatków związanych z częścią infrastruktury wykorzystywanej dla celów działalności 

niegospodarczej maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych 

tej części. 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych – 1 000 000 zł. 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych – 80 000 000 zł. 
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Tabela 13. Informacja o wnioskach złożonych w naborze RPPK.01.01.00-IZ-00-18-001/17 

Liczba złożonych 

wniosków (szt.) 

Całkowita wartość 

projektów (zł) 

Wnioskowana kwota 

dofinasowania (zł) 
Kwota alokacji (zł) 

2 28 108 880,19 18 574 228,87 80 000 000 

Źródło: informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 

 

2.14. Działanie 1.5 Promowanie przedsiębiorczości – ZIT, Typ projektu: Strefy 

aktywności gospodarczej (RPPK.01.05.00-IZ-00-18-001/17) 

  

Nabór był przeprowadzany od 30 czerwca 2017 r. do 7 lipca 2017 r.. 

Projektem podlegającym dofinansowaniu w ramach naboru był projekt partnerski pn.: 

„Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF”. 

Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku było Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego. 

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania z EFRR projektu nieobjętego zasadami pomocy 

publicznej: 85% wydatków kwalifikowanych. 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu rewitalizacyjnego - do 95%, w tym środki 

budżetu państwa stanowiące maks. 10% wydatków kwalifikowalnych projektu (zgodnie z rozdziałem 

III SZOOP – Indykatywny plan finansowy). 

 
Tabela 14. Informacja o wnioskach złożonych w naborze RPPK.01.05.00-IZ-00-18-001/17 

Liczba złożonych 

wniosków (szt.) 

Całkowita wartość 

projektu (zł) 

Wnioskowana kwota 

dofinasowania (zł) 

Kwota alokacji (zł) 

1 17 292 313,11 9 763 935,14 50 000 000 

Źródło: informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 

 

2.15. Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ 

projektu: Infrastruktura B+R (RPPK.01.02.00-IZ-00-18-006/17) 

 

Nabór wniosków realizowany był od 29 września 2017 r. do 29 grudnia 2017 r. 

W ramach naboru przedsiębiorstwa mogły ubiegać się o wsparcie projektów polegających na 

stworzeniu lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego. W ramach projektów 

wzmacniane były instytucjonalne zdolności prowadzenia prac badawczo-rozwojowych poprzez 

inwestycje w aparaturę naukowo-badawczą, sprzęt i inne niezbędne wyposażenie, które służą 

tworzeniu innowacyjnych produktów lub usług. 

Instytucje otoczenia biznesu mogły ubiegać się o wsparcie projektów polegających na 

stworzeniu lub rozwoju infrastruktury otoczenia biznesu ukierunkowanej na świadczenie usług B+R dla 

przedsiębiorstw (m.in. wykonywanie zleconych prac badawczych, a także udostępnianie w formie 

dzierżawy lub najmu infrastruktury B+R). 

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu były 

przedsiębiorstwa oraz instytucje otoczenia biznesu  
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Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania: 

a) dla mikro i małego przedsiębiorstwa – 70% wydatków kwalifikowanych, 

b) dla średniego przedsiębiorstwa – 60% wydatków kwalifikowanych, 

c) dla dużego przedsiębiorstwa – 50% wydatków kwalifikowanych. 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 200 000 zł. 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 30 000 000 zł. 

 
Tabela 15. Informacja o wnioskach złożonych w naborze RPPK.01.02.00-IZ-00-18-006/17 

Liczba złożonych 

wniosków (szt.) 

Całkowita wartość 

projektów (zł) 

Wnioskowana kwota 

dofinasowania (zł) 
Kwota alokacji (zł) 

11 69 672 155,92 33 573 623,08 71 000 000 

 

2.16. Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typ projektu: Inkubatory 

przedsiębiorczości (RPPK.01.03.00-IZ-00-18-004/17) 

 

Nabór wniosków trwał od 29 września 2017 r. do 31 stycznia 2018 r. 

W ramach naboru wsparcie przeznaczone było na tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości 

i akademickich inkubatorów przedsiębiorczości. 

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu były: 

a) jednostki samorządu terytorialnego (jst), ich związki i stowarzyszenia, 

b) jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, 

c) instytucje otoczenia biznesu (IOB), 

d) szkoły wyższe. 

 

Maksymalny poziom dofinansowania jest ustalany zgodnie z zasadami wyrażonymi w art. 56 GBER1. 

Kwota pomocy nie przekraczała różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym 

z inwestycji, przy czym nie mogła wynosić więcej niż 85% wydatków kwalifikowalnych. 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu –1 000 000 zł. 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 30 000 000 zł. 

Kwota przeznaczona na konkurs  

 
Tabela 16. Informacja o wnioskach złożonych w naborze RPPK.01.03.00-IZ-00-18-004/17 

Liczba złożonych 

wniosków (szt.) 

Całkowita wartość 

projektu (zł) 

Wnioskowana kwota 

dofinasowania (zł) 
Kwota alokacji (zł) 

1 25 510 815,00 17 629 425,00 56 000 000 

Źródło: informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 

 

 
1 rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych - rozporządzenie Komisji (UE) z dnia 17 czerwca 2014 r. nr 
651/2014 
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2.17. Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typ projektu: Inkubatory 

przedsiębiorczości, konkurs dedykowany MOF (RPPK.01.03.00-IZ-00-18-

005/17) 

  

Nabór wniosków trwał od 29 września 2017 r. do 31 stycznia 2018 r. 

W ramach konkursu dedykowanego dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych przewidziano 

wsparcie na tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości. 

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie były jednostki samorządu 

terytorialnego (jst), ich związki i stowarzyszenia oraz ich jednostki organizacyjne posiadające 

osobowość prawną tworzące Miejskie Obszary Funkcjonalne, tj.: 

a) MOF Dębica-Ropczyce, 

b) MOF Jarosław-Przeworsk, 

c) MOF Krosno, 

d) MOF Mielec, 

e) MOF Przemyśl, 

f) MOF Sanok-Lesko, 

g) MOF Stalowa Wola, 

h) MOF Tarnobrzeg. 

 

Maksymalny poziom dofinansowania był ustalany zgodnie z zasadami wyrażonymi w art. 56 GBER. 

Kwota pomocy nie przekraczała różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym 

z inwestycji, przy czym nie mogła wynosić więcej niż 85% wydatków kwalifikowalnych. 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu –1 000 000 zł. 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 30 000 000 zł. 

 
Tabela 17. Informacja o wnioskach złożonych w naborze RPPK.01.03.00-IZ-00-18-005/17 

Liczba złożonych 

wniosków (szt.) 

Całkowita wartość 

projektów (zł) 

Wnioskowana kwota 

dofinasowania (zł) 
Kwota alokacji (zł) 

3 52 438 439,60 36 168 909,43 30 000 000 

Źródło: informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 

 

2.18. Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typ projektu: Profesjonalizacja 

usług IOB (RPPK.01.03.00-IZ-00-18-007/17) 

  

Nabór trwał od 2 października 2017 r. do 12 października 2017 r. 

Projektem podlegającym dofinansowaniu był projekt pn.: „Podkarpacka Platforma Wsparcia 

Biznesu” realizowany jako projekt własny Województwa Podkarpackiego. 

Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o wsparcie w konkursie było Województwo 

Podkarpackie. 

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 100% wydatków kwalifikowanych. 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 20 000 000 zł. 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 60 000 000 zł. 
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Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie – maksymalnie 60 000 000 zł. 

 
Tabela 18. Informacja o wnioskach złożonych w naborze RPPK.01.03.00-IZ-00-18-007/17 

Liczba złożonych 

wniosków (szt.) 

Całkowita wartość 

projektu (zł) 

Wnioskowana kwota 

dofinansowania (zł) 
Kwota alokacji (zł) 

1 41 839 000,00 41 839 000,00 60 000 000 

Źródło: informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 

 

2.19. Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typ projektu: Strefy aktywności 

gospodarczej (RPPK.01.03.00-IZ-00-18-006/17) 

 

Nabór wniosków trwał od 1 grudnia 2017 r. do 29 grudnia 2017 r. 

W ramach konkursu wsparcie uzyskać mogły projekty dotyczące przygotowania stref 

aktywności gospodarczej (terenów inwestycyjnych), tj. wyodrębnionych do inwestycji obszarów, 

przygotowanych w celu nadania im funkcji gospodarczych (aktywizacji gospodarczej), sprzyjających 

lokalizowaniu nowych inwestycji i przyciąganiu inwestorów, stanowiących lokalne centrum rozwoju 

gospodarczego i utworzonych w celu realizacji lokalnych celów rozwoju. 

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu były jednostki 

samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia z terenu województwa podkarpackiego. 

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu – 85 % wydatków kwalifikowalnych. 

Maksymalna i minimalna wartość wydatków kwalifikowanych  

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 1 000 000 zł. 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 30 000 000 zł. 

 
Tabela 19. Informacja o wnioskach złożonych w naborze RPPK.01.03.00-IZ-00-18-006/17 

Liczba złożonych 

wniosków (szt.) 

Całkowita wartość 

projektu (zł) 

Wnioskowana kwota 

dofinansowania (zł) 
Kwota alokacji (zł) 

1 5 262 732,82 3 167 518,18 30 000 000 

Źródło: informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 

 

2.20. Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ 

projektu: Podkarpackie Centrum Innowacji (RPPK.01.02.00-IZ-00-18-007/17) 

  

Nabór trwał od 13 grudnia 2017 r. do 15 grudnia 2017 r. 

Projektem podlegającym dofinansowaniu jest projekt wskazany w załączniku nr 5 do SZOOP, 

pn. „Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP 2014-2020 w ramach trybu 

pozakonkursowego”, pn. „Podkarpackie Centrum Innowacji”. 

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 100% wydatków kwalifikowanych. 

Maksymalna i minimalna wartość wydatków kwalifikowanych  

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 4 000 000 zł. 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 100 000 000 zł. 
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Tabela 20. Informacja o wnioskach złożonych w naborze RPPK.01.02.00-IZ-00-18-007/17 

Liczba złożonych 

wniosków (szt.) 

Całkowita wartość 

projektu (zł) 

Wnioskowana kwota 

dofinansowania (zł) 
Kwota alokacji (zł) 

1 85 000 000,00 85 000 000,00 100 000 000 

Źródło: informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 

 

2.21. Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ 

projektu: Prace B+R (RPPK.01.02.00-IZ-00-18-008/18) 

 

Nabór wniosków trwał od 28 lutego 2018 r. do 30 marca 2018 r. 

W ramach konkursu dofinansowaniu podlegały projekty B+R przedsiębiorstw, obejmujące 

realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub wyłącznie 

eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym prac demonstracyjnych, projektów pilotażowych, 

walidacji/testowaniu nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu 

stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze 

udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, a ostateczny kształt zasadniczo nie jest 

jeszcze określony, włącznie z uruchomieniem pierwszej produkcji na bazie wyników prac B+R 

i przygotowanie do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej. 

Regulamin konkursu zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące projektów, które nie będą 

przedmiotem wsparcia. 

O dofinansowanie w ramach konkursu mogły ubiegać się przedsiębiorstwa. 

 

Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania projektu z EFRR uzależniony był od 

rodzaju prowadzonych prac badawczych oraz statusu MŚP przedsiębiorstwa. Maksymalne poziomy 

dofinansowania przedstawia tabela 21. 

 
Tabela 21. Informacja o poziomach dofinansowania wniosków w konkursie RPPK.01.02.00-IZ-00-18-008/18 

Status 

przedsiębiorstwa 

w rozumieniu 

załącznika nr I do 

rozporządzenia 

651/2014 

Maksymalny 

poziom 

dofinansowania na 

badania 

przemysłowe 

Maksymalny 

poziom 

dofinansowania na 

badania 

przemysłowe po 

uwzględnieniu 

premii 

Maksymalny 

poziom 

dofinansowania na 

eksperymentalne 

prace rozwojowe 

Maksymalny 

poziom 

dofinansowania na 

eksperymentalne 

prace rozwojowe 

po uwzględnieniu 

premii 

mikro 70% 80% 45% 60% 

małe 70% 80% 45% 60% 

średnie 60% 75% 35% 50% 

duże 50% 65% 25% 40% 

 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 200 000 zł. 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 75 000 000 zł. 
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Tabela 22. Informacja o wnioskach złożonych w naborze RPPK.01.02.00-IZ-00-18-008/18 

Liczba złożonych 

wniosków (szt.) 

Całkowita wartość 

projektów (zł) 

Wnioskowana kwota 

dofinasowania (zł) 
Kwota alokacji (zł) 

17 62 787 630,63 40 050 654,33 80 000 000 

Źródło: informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 

 

2.22. Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ 

projektu: Infrastruktura B+R (RPPK.01.02.00-IZ-00-18-009/18) 

 

Nabór wniosków przeprowadzony został od 29 czerwca 2018 r. do 28 września 2018 r. 

Konkurs prowadzony był dla projektów, które swoim zakresem obejmowały: 

• stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach - 

wzmacniane będą instytucjonalne zdolności prowadzenia prac badawczo-rozwojowych 

poprzez inwestycje w aparaturę naukowo- badawczą, sprzęt, technologie i inne niezbędne 

wyposażenie, które służą tworzeniu innowacyjnych produktów lub usług. Oferowane wsparcie 

powinno przyczynić się do powstawania lub rozwoju działów badawczo-rozwojowych 

wewnątrz przedsiębiorstwa służących działalności B+R.  

lub 

• powstawanie lub rozwój infrastruktury otoczenia biznesu ukierunkowanej na świadczenie 

usług B+R dla przedsiębiorstw (m.in. wykonywanie zleconych prac badawczych, dzierżawa lub 

najem infrastruktury lub aparatury naukowo-badawczej). 

O dofinasonwanie w ramach konkursu mogły ubiegać się następujące typy beneficjentów: 

• przedsiębiorstwa, tj. podmioty, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 

o swobodzie działalności gospodarczej. 

• instytucje otoczenia biznesu, tj. podmioty bez względu na formę prawną, które nie działają dla 

zysku lub przeznaczają zysk na cele statutowe i prowadzą działalność służącą tworzeniu 

korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. Do instytucji otoczenia biznesu 

zaliczamy przede wszystkim: agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, ośrodki wspierania 

przedsiębiorczości (biznesu), centra przedsiębiorczości, izby przemysłowo-handlowe, izby 

rzemieślnicze, fundusze, organizacje reprezentujące przedsiębiorców, klastry, instytucje 

proinnowacyjne działające na rzecz innowacyjności, centra transferu technologii, instytuty 

i ośrodki badawczo-rozwojowe, inkubatory przedsiębiorczości, inkubatory technologiczne, 

parki naukowo- technologiczne, parki przemysłowe. 

• sieci/grupy przedsiębiorstw, które są formą partnerstwa zawartego pomiędzy 

przedsiębiorstwami lub pomiędzy przedsiębiorstwami i instytucją otoczenia biznesu, w której 

lider (przedsiębiorstwo lub IOB) jest podmiotem wszelkich praw i obowiązków wynikających 

z umowy o dofinansowanie 

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 

• dla mikro i małego przedsiębiorstwa – 70% wydatków kwalifikowanych, 

• dla średniego przedsiębiorstwa – 60% wydatków kwalifikowanych, 

• dla dużego przedsiębiorstwa – 50% wydatków kwalifikowanych. 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 200 000 zł. 
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Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 30 000 000 zł. 
 

Tabela 23. Informacja o wnioskach złożonych w naborze RPPK.01.02.00-IZ-00-18-009/18 

Liczba złożonych 

wniosków (szt.) 

Całkowita wartość 

projektów (zł) 

Wnioskowana kwota 

dofinasowania (zł) 
Kwota alokacji (zł) 

7 32 797 097,01 13 298 657,35 60 000 000 

Źródło: informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 

 

2.23. Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ 

projektu: Prace B+R (RPPK.01.02.00-IZ-00-18-010/18) 

 

Nabór wniosków prowadzono od 31 sierpnia 2018 r. do 31 października 2018 r. 

W ramach konkursu dofinansowaniu podlegały projekty przedsiębiorstw, obejmujące 

realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub wyłącznie 

eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym prac demonstracyjnych, projektów pilotażowych, 

walidacji/testowaniu nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu 

stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem było dalsze 

udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, a ostateczny kształt zasadniczo nie jest 

jeszcze określony, włącznie z uruchomieniem pierwszej produkcji na bazie wyników prac B+R 

i przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej. 

O dofinansowanie w ramach konkursu mogły ubiegać się przedsiębiorstwa. 

 

Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania projektu z EFRR był uzależniony od 

rodzaju prowadzonych prac badawczych oraz statusu MŚP przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją 

zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre 

rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu). 

Maksymalne poziomy dofinansowania przedstawia tabela 24. 

 
Tabela 24. Informacja o poziomach dofinansowania wniosków w konkursie RPPK.01.02.00-IZ-00-18-010/18 

Status 

przedsiębiorstwa 

w rozumieniu 

załącznika nr I do 

rozporządzenia 

651/2014 

Maksymalny 

poziom 

dofinansowania na 

badania 

przemysłowe 

Maksymalny 

poziom 

dofinansowania na 

badania 

przemysłowe po 

uwzględnieniu 

premii 

Maksymalny 

poziom 

dofinansowania na 

eksperymentalne 

prace rozwojowe 

Maksymalny 

poziom 

dofinansowania na 

eksperymentalne 

prace rozwojowe 

po uwzględnieniu 

premii 

mikro 70% 80% 45% 60% 

małe 70% 80% 45% 60% 

średnie 60% 75% 35% 50% 

duże 50% 65% 25% 40% 

 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 200 000 zł. 
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Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 75 000 000 zł. 
 

Tabela 25. Informacja o wnioskach złożonych w naborze RPPK.01.02.00-IZ-00-18-010/18 

Liczba złożonych 

wniosków (szt.) 

Całkowita wartość 

projektów (zł) 

Wnioskowana kwota 

dofinasowania (zł) 
Kwota alokacji (zł) 

20 62 613 982,47 41 329 778,82 40 000 000 

Źródło: informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 

 

2.24. Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typ projektu: Inkubatory 

przedsiębiorczości (RPPK.01.03.00-IZ-00-18-008/18) 

 

Nabór wniosków trwał od 28 września 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. 

W ramach konkursu wsparcie przeznaczone zostało na tworzenie inkubatorów 

przedsiębiorczości i akademickich inkubatorów przedsiębiorczości. 

O dofinasowanie w ramach konkursu mogły ubiegać się: 

• jednostki samorządu terytorialnego (jst), ich związki i stowarzyszenia, 

• jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, 

• instytucje otoczenia biznesu (IOB), 

• szkoły wyższe. 

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania ustalany był zgodnie z zasadami wyrażonymi w art. 

56 GBER. Kwota pomocy nie przekraczała różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem 

operacyjnym z inwestycji, przy czym nie mogła wynosić więcej niż 85% wydatków kwalifikowalnych. 

Zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex ante, na podstawie rozsądnych prognoz, 

albo przy użyciu mechanizmu wycofania. 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 1 000 000 zł 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 30 000 000 zł 

 
Tabela 26. Informacja o wnioskach złożonych w naborze RPPK.01.03.00-IZ-00-18-008/18 

Liczba złożonych 

wniosków (szt.) 

Całkowita wartość 

projektów (zł) 

Wnioskowana kwota 

dofinasowania (zł) 
Kwota alokacji (zł) 

4 49 750 202,27 33 545 833,93 30 000 000 

Źródło: informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 

 

2.25. Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: 

Rozwój MŚP (RPPK.01.04.01-IZ-00-18-004/18) 

  

Nabór wniosków trwał od 22 października 2018 r. do 15 listopada 2018 r.  

Wsparcie obejmowało projekty mające na celu rozwój MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe 

aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub 

ulepszonych produktów lub usług. 
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Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie były mikro, małe i średnie 

przedsiębiorstwa mające siedzibę lub oddział albo główne/stałe miejsce wykonywania działalności 

gospodarczej na terenie jednej z 12 gmin województwa podkarpackiego: Czarna, Lutowiska, Ustrzyki 

Dolne, Baligród, Cisna, Lesko, Olszanica, Solina, Komańcza, Tyrawa Wołoska, Zagórz, Bircza oraz 

prowadzące działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły, na terenie jednej z ww. 12 gmin 

województwa podkarpackiego przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc wstecz od dnia złożenia 

wniosku o dofinansowanie i uzyskujące przychody z ww. działalności. 

 

Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania projektu wynosi 70% wydatków 

kwalifikowanych. 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 100 000 zł 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 4 000 000 zł 

 
Tabela 27. Informacja o wnioskach złożonych w naborze RPPK.01.04.01-IZ-00-18-004/18 

Liczba złożonych 

wniosków (szt.) 

Całkowita wartość 

projektów (zł) 

Wnioskowana kwota 

dofinasowania (zł) 
Kwota alokacji (zł) 

22 22 683 788,30 10 346 093,40 8 000 000 

Źródło: informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 

 

2.26. Działanie 1.5 Promowanie przedsiębiorczości – ZIT, Typ projektu: Strefy 

aktywności gospodarczej (RPPK.01.05.00-IZ-00-18-002/18) 

  

Nabór prowadzony był od 31 października 2018 r. do 9 listopada 2018 r. 

Projektem podlegającym dofinansowaniu w ramach przedmiotowego naboru był projekt pn. 

„Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF – II etap”, zgodnie z załącznikiem 

nr 5 do SZOOP” 

Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku było Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego. 

 

Dla projektu nieobjętego zasadami pomocy publicznej dopuszczalny poziom dofinansowania projektu 

z UE stanowił maksymalnie 85% wydatków kwalifikowanych, przy uwzględnieniu zapisów art. 61 albo 

65 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. 

Na projekty rewitalizacyjne maksymalny poziom dofinansowania całkowitych wydatków 

kwalifikowalnych projektu (UE + BP) wynosić mógł do 95%, w tym środki budżetu państwa stanowiły 

maks. 10% wydatków kwalifikowalnych projektu. 

Alokacja środków EFRR na realizację wszystkich projektów w formule ZIT dla Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego w ramach I osi priorytetowej, działanie 1.5 „Promowanie przedsiębiorczości – 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne” RPO WP 2014-2020 wynosi 50 000 000,00 zł (zgodnie z Uchwałą 

ZWP nr 415/8680/18 z dnia 3 kwietnia 2018 r.) / 11 379 153 EURO (zgodnie z SZOOP). 

 
Tabela 28. Informacja o wnioskach złożonych w naborze RPPK.01.05.00-IZ-00-18-002/18 

Liczba złożonych 

wniosków (szt.) 

Całkowita wartość 

projektu (zł) 

Wnioskowana kwota 

dofinasowania (zł) 
Kwota alokacji (zł) 
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1 14 861 719,02  10 472 831,61  50 000 000 

Źródło: informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 

 

2.27. Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: 

Rozwój MŚP (RPPK.01.04.01-IZ-00-18-005/18) 

 

Nabór wniosków trwał od 31 października 2018 r. do 28 lutego 2019 r.  

Wsparcie obejmowało projekty mające na celu rozwój MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe 

aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub 

ulepszonych produktów lub usług. 

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie były mikro, małe i średnie 

przedsiębiorstwa. 

 

Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania projektu wynosił: 

• dla mikro i małego przedsiębiorstwa – 70% wydatków kwalifikowanych, 

• dla średniego przedsiębiorstwa – 50% wydatków kwalifikowanych. 

Maksymalna i minimalna wartość wydatków kwalifikowanych:  

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 500 000 zł. 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 4 000 000 zł. 

 
Tabela 29. Informacja o wnioskach złożonych w naborze RPPK.01.04.01-IZ-00-18-005/18 

Liczba złożonych 

wniosków (szt.) 

Całkowita wartość 

projektów (zł) 

Wnioskowana kwota 

dofinasowania (zł) 
Kwota alokacji (zł) 

163 532 977 444,81  263 162 339,21  72 000 000,00 * 

* kwota alokacji została zwiększona do 120 883 146,05 zł zgodnie z uchwałą z 16.07.2019 r. 

Źródło: informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 

 

2.28. Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych 

(RPPK.01.01.00-IZ.00-18-002/19) 

 

Nabór wniosków prowadzony był od 29 marca 2019 r. do 28 czerwca 2019 r. 

W ramach działania przewidziano wsparcie inwestycji polegających na tworzeniu i rozwoju 

infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych w województwie podkarpackim. 

Dofinansowane były projekty z zakresu budowy, przebudowy bądź rozbudowy infrastruktury B+R oraz 

polegające na zakupie aparatury naukowo-badawczej i wyposażenia specjalistycznych laboratoriów 

badawczych. 

Wnioski o dofinansowanie mogły składać jednostki naukowe, konsorcja naukowe, w których 

liderem jest jednostka naukowa. 

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosił: 

• dla wydatków związanych z częścią infrastruktury wykorzystywanej dla celów działalności 

gospodarczej, intensywność udzielonej pomocy publicznej wynosi maksymalnie 50% 

wydatków kwalifikowalnych tej części. 
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• dla wydatków związanych z częścią infrastruktury wykorzystywanej dla celów działalności 

niegospodarczej maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych 

tej części. 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych – 1 000 000 zł. 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych – 80 000 000 zł. 

 
Tabela 30. Informacja o wnioskach złożonych w naborze RPPK.01.01.00-IZ.00-18-002/19 

Liczba złożonych 

wniosków (szt.) 

Całkowita wartość 

projektów (zł) 

Wnioskowana kwota 

dofinasowania (zł) 
Kwota alokacji (zł) 

1 11 049 340,89 6 787 903,53 70 000 000 

Źródło: informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 

 

2.29. Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ 

projektu: Infrastruktura B+R (RPPK.01.02.00-IZ.00-18-011/19) 

  

Nabór wniosków trwał od 29 marca 2019 r. do 28 czerwca 2019 r. 

Konkurs prowadzony był dla projektów, które swoim zakresem obejmowały: 

• stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach - 

wzmacniane będą instytucjonalne zdolności prowadzenia prac badawczo-rozwojowych 

poprzez inwestycje w aparaturę naukowo-badawczą, sprzęt, technologie i inne niezbędne 

wyposażenie, które służą tworzeniu innowacyjnych produktów lub usług. Oferowane wsparcie 

powinno przyczynić się do powstawania lub rozwoju działów badawczo-rozwojowych 

wewnątrz przedsiębiorstwa służących działalności B+R 

lub 

• powstawanie lub rozwój infrastruktury otoczenia biznesu ukierunkowanej na świadczenie 

usług B+R dla przedsiębiorstw (m.in. wykonywanie zleconych prac badawczych, dzierżawa lub 

najem infrastruktury lub aparatury naukowo-badawczej). 

O dofinansowanie w ramach konkursu mogły ubiegać się następujące typy beneficjentów: 

• przedsiębiorstwa, podmioty, o których mowa w art. 4 ustawy Prawo przedsiębiorców z dnia 6 

marca 2018 r. 

• instytucje otoczenia biznesu, tj. podmiot, który bez względu na formę prawną, który nie działa 

dla zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe i prowadzi działalność służącą tworzeniu 

korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. Do instytucji otoczenia biznesu 

zaliczamy przede wszystkim: agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, ośrodki wspierania 

przedsiębiorczości (biznesu), centra przedsiębiorczości, izby przemysłowo-handlowe, izby 

rzemieślnicze, fundusze, organizacje reprezentujące przedsiębiorców, klastry, instytucje 

proinnowacyjne działające na rzecz innowacyjności, centra transferu technologii, instytuty 

i ośrodki badawczo-rozwojowe, inkubatory przedsiębiorczości, inkubatory technologiczne, 

parki naukowo- technologiczne, parki przemysłowe. 

• sieci / grupy przedsiębiorstw, które są formą partnerstwa, o którym mowa w art. 33 Ustawy z 

dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, zawartego pomiędzy 

przedsiębiorstwami lub pomiędzy przedsiębiorstwami i instytucją otoczenia biznesu, w której 
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lider (przedsiębiorstwo lub IOB) jest podmiotem wszelkich praw i obowiązków wynikających 

z umowy o dofinansowanie 

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu – zgodnie z zapisami SZOOP, tj: 

• dla mikro i małego przedsiębiorstwa – 70% wydatków kwalifikowanych, 

• dla średniego przedsiębiorstwa – 60% wydatków kwalifikowanych, 

• dla dużego przedsiębiorstwa – 50% wydatków kwalifikowanych. 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 200 000 zł. 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 30 000 000 zł. 

 
Tabela 31. Informacja o wnioskach złożonych w naborze RPPK.01.02.00-IZ.00-18-011/19 

Liczba złożonych 

wniosków (szt.) 

Całkowita wartość 

projektów (zł) 

Wnioskowana kwota 

dofinasowania (zł) 
Kwota alokacji (zł) 

10 79 985 892,68 37 789 564,13 40 000 000 

Źródło: informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 

 

2.30. Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typ projektu: Sieciowanie MŚP 

- nr naboru RPPK.01.03.00-IZ.00-18-009/19  

  

Nabór wniosków trwał od 29 marca 2019 r. do 30 września 2019 r. (pierwotnie do 30 sierpnia 

2019 r.) 

Konkurs prowadzony został dla projektów polegających na sieciowaniu przedsiębiorstw 

poprzez powstawanie i rozwój inicjatyw bazujących na budowaniu marki firm lub oferty wokół 

wspólnych produktów lub usług, przyczyniających się do wzmocnienia konkurencyjności MŚP, 

aktywnie uczestniczących w sformalizowanych sieciach współpracy, w szczególności: 

• promocja oferty wspólnego produktu lub usługi (np. poprzez zbudowanie portalu 

internetowego, udział w targach, organizacji działań promocyjnych), 

• stworzenie wspólnego kanału dystrybucji produktu lub usługi, 

• inne działania związane z dotychczasową działalnością biznesową przedsiębiorstw 

wchodzących w skład sieci współpracy przyczyniające się do wzmocnienia ich 

konkurencyjności. 

Wsparcie mogły uzyskać wyłącznie projekty: 

• posiadające pozytywną opinię (w formie uchwały) Podkarpackiej Rady Innowacji (PRI) 

potwierdzającą, że projekt realizuje zapisy Regionalnej Strategii Innowacji Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3), 

• zidentyfikowane w trakcie procesu przedsiębiorczego odkrywania (PPO) realizowanego 

w ramach projektu pn. „Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności 

i konkurencyjności województwa podkarpackiego”, nr RPPK.01.02.00-18-0002/16 

realizowanego przez Województwo Podkarpackie w ramach RPO WP 2014-2020. 

O dofinansowanie w ramach konkursu mogły ubiegać się sieci przedsiębiorstw 

reprezentowane przez lidera którym mogła być instytucja otoczenia biznesu (IOB) lub MŚP spełniające 

warunki określone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014–2020 oraz 

Regulaminie konkursu. 
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Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu 

1) w przypadku pomocy na usługi doradcze – 50%, 

2) w przypadku pomocy de minimis – 85%. 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 100 000 zł. 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 1 000 000 zł. 

 
Tabela 32. Informacja o wnioskach złożonych w naborze RPPK.01.03.00-IZ.00-18-009/19 

Liczba złożonych 

wniosków (szt.) 

Całkowita wartość 

projektów (zł) 

Wnioskowana kwota 

dofinasowania (zł) 
Kwota alokacji (zł) 

6 6 924 318,12 4 853 534,15 15 000 000 

Źródło: informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 

 

2.31. Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ 

projektu: Prace B+R (RPPK.01.02.00-IZ.00-18-012/19) 

 

Nabór wniosków trwał od 30 kwietnia 2019 r. do 14 sierpnia 2019 r. 

W ramach naboru dofinansowaniu podlegają projekty B+R przedsiębiorstw, obejmujące fazę 

badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, w tym opracowanie prototypów, demonstracje, 

opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, 

procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, 

których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, 

a ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. 

O dofinansowanie w ramach konkursu mogły ubiegać się przedsiębiorstwa spełniające warunki 

określone w regulaminie. 

 

Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania projektu z EFRR jest uzależniony od 

rodzaju prowadzonych prac badawczych oraz statusu MŚP przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją 

zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre 

rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu). 

Maksymalne poziomy dofinansowania przedstawia tabela 33. 

 
Tabela 33. Informacja o poziomach dofinansowania wniosków w konkursie RPPK.01.02.00-IZ.00-18-012/19 

Status 

przedsiębiorstwa  

w rozumieniu 

załącznika nr I do 

rozporządzenia 

651/2014 

Maksymalny 

poziom 

dofinansowania na 

badania 

przemysłowe 

Maksymalny 

poziom 

dofinansowania na 

badania 

przemysłowe po 

uwzględnieniu 

premii 

Maksymalny 

poziom 

dofinansowania na 

eksperymentalne 

prace rozwojowe 

Maksymalny 

poziom 

dofinansowania na 

eksperymentalne 

prace rozwojowe 

po uwzględnieniu 

premii 

mikro 70% 80% 45% 60% 

małe 70% 80% 45% 60% 

średnie 60% 75% 35% 50% 
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duże 50% 65% 25% 40% 

 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 200 000 zł. 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 75 000 000 zł. 

 
Tabela 34. Informacja o wnioskach złożonych w naborze RPPK.01.02.00-IZ.00-18-012/19 

Liczba złożonych 

wniosków (szt.) 

Całkowita wartość 

projektów (zł) 

Wnioskowana kwota 

dofinasowania (zł) 
Kwota alokacji (zł) 

26 85 884 192,58 52 526 050,98 60 000 000 

Źródło: informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 

 

Ze względu na trwającą ocenę wniosków, nie ma możliwości podania informacji dotyczących ich 

szczegółów. 

 

2.32. Nabór wniosków w ramach projektu pt. „Podkarpackie Centrum Innowacji”, 

Konkurs na projekty B+R 

 

 Nabór wniosków był realizowany od 9 do 31 lipca 2019 r. 

 Celem naboru było wsparcie jednostek naukowych w zakresie realizacji prac badawczo-

rozwojowych, które powiększają zasoby wiedzy, zmierzają do tworzenia prototypów oraz 

innowacyjnych technologii, inicjowanych na Uczelniach i realizowanych przez Zespoły naukowe (tzw. 

etap PoP i PoC). Preferowane były projekty o wysokim potencjale do komercjalizacji. 

 Wnioski grantowe składane mogły być przez zespoły naukowe (pracownik naukowy lub zespół 

naukowców, będących twórcami wyników prac badawczo-rozwojowych lub też zamierzających podjąć 

prace badawcze, które są przedmiotem zgłoszenia do konkursu). W skład zespołu mogli także wchodzić 

naukowcy spoza uczelni występujący za jej zgodą i w jej imieniu, a także studenci, doktoranci oraz 

pracownicy techniczni. Liderem zespołu musiał być pracownik uczelni zatrudniony na postawie umowy 

o pracę. 

 

Poziom dofinansowania projektów to 100% kosztów kwalifikowanych.  

Minimalna kwota dofinansowania projektu wynosi: 20 000 zł. 

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi: 200 000 zł. 

 
Tabela 35. Informacja o wnioskach złożonych w naborze RPPK.01.04.01-IZ.00-18-006/19 

Liczba złożonych wniosków 

(szt.) 
Wnioskowana kwota dofinasowania (zł) Kwota alokacji (zł) 

101 11 879 318,02 zł 4 000 000,00 zł 

Źródło: obliczenia własne na podstawie informacji Podkarpackiego Centrum Innowacji 

 

 W ramach naboru wybrano o dofinansowania 25 projektów na kwotę łączną 3 866 148,70zł. 

Wśród dofinansowanych projektów 2 można zaliczyć do inteligentnej specjalizacji lotnictwo 

i kosmonautyka, 6 do specjalizacji motoryzacja, 13 reprezentuje specjalizację jakość życia, pozostałe 4 

– ICT.  
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Na liście rezerwowej umieszczono 59 projektów o łącznej wartości 5 743 028,27 zł. Na etapie 

oceny merytorycznej odrzucono 17 wniosków na kwotę łączną 2 270 141,05 zł. 

 

2.33. Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: 

Rozwój MŚP (RPPK.01.04.01-IZ.00-18-006/19) 

 

Nabór wniosków trwał od 1 października 2019 r. do 24 października 2019 r. 

Wsparcie obejmuje projekty mające na celu rozwój MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe 

aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub 

ulepszonych produktów lub usług. 

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu są mikro, małe 

i średnie przedsiębiorstwa m.in. mające siedzibę lub oddział (w przypadku spółek prawa handlowego) 

albo główne/stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych 

prowadzących indywidualną działalność gospodarczą) na terenie jednej z następujących 12 gmin 

województwa podkarpackiego: Czarna, Lutowiska, Ustrzyki Dolne, Baligród, Cisna, Lesko, Olszanica, 

Solina, Komańcza, Tyrawa Wołoska, Zagórz, Bircza oraz prowadzące działalność gospodarczą w sposób 

zorganizowany i ciągły na terenie jednej z ww. 12 gmin województwa podkarpackiego przez okres nie 

krótszy niż 12 miesięcy licząc wstecz od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie i uzyskujące przychody 

z ww. działalności. 

 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 100 000 zł. 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 4 000 000 zł. 

 
Tabela 36. Informacja o wnioskach złożonych w naborze RPPK.01.04.01-IZ.00-18-006/19 

Liczba złożonych 

wniosków (szt.) 

Całkowita wartość 

projektów (zł) 

Wnioskowana kwota 

dofinasowania (zł) 
Kwota alokacji (zł) 

66 74 401 605,84 40 919 554,74 15 000 000 

Źródło: informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 

 

Ze względu na trwającą ocenę wniosków, nie ma możliwości podania szczegółów naboru. 

 

2.34. Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typ projektu: Parki biznesowe 

(RPPK.01.03.00-IZ.00-18-010/19) 

 

Nabór wniosków rozpoczął się 31 lipca 2019 r. i trwa do 28 listopada 2019 r. 

Konkurs w ramach działania 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typ projektu „parki 

biznesowe” prowadzony jest dla projektów, które swoim zakresem obejmują tworzenie parków 

biznesowych jako powierzchni sprzyjających lokalizowaniu nowych inwestycji, polegających 

w szczególności na budowie/rozbudowie/przebudowie infrastruktury, wraz z kompleksowym 

uzbrojeniem terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą i infrastrukturą towarzyszącą (np. 

parkingi, drogi wewnętrzne itp.) oraz zakupie środków trwałych oraz wartości niematerialnych 

i prawnych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wspieranej infrastruktury. 

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są: 
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• jednostki samorządu terytorialnego (jst), ich związki i stowarzyszenia, 

• jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, 

• instytucje otoczenia biznesu (IOB). 

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu to 50% wydatków kwalifikowanych. 

Maksymalna i minimalna wartość wydatków kwalifikowanych  

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 150 000 zł. 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 15 000 000 zł. 

 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu RPPK.01.03.00-

IZ.00-18-010/19 wynosi 30 000 000 zł. 
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3. Wyniki naborów wniosków i projekty realizowane w ramach 

poszczególnych działań 
 

Analiza wyników poszczególnych naborów wskazywać może na potencjalne problemy 

wpływające na wydatkowanie środków i konieczność podjęcia działań zmierzających do 

minimalizowania ich w przyszłości. W zestawieniu obejmującym realizowane projekty uwzględnione 

zostały jedynie te, które są objęte podpisanymi umowami o dofinansowanie. 

W ramach działania 1.1 obejmującego projekty mające na celu wsparcie infrastruktury B+R 

jednostek naukowych, zauważalne jest bardzo małe zainteresowanie tymi środkami ze strony 

podmiotów uprawnionych do uzyskania dofinansowania. Nawet uwzględnienie wniosku, który nie 

został sfinansowany, w pierwszym przeprowadzonym naborze uzyskano pokrycie alokacji na poziomie 

23,2%. W kolejnym konkursie złożony został jedynie jeden wniosek na kwotę dofinansowania 

stanowiącą 9,7% alokacji. Częściowo jest to na pewno efekt intensywnego wsparcia rozwoju jednostek 

naukowych z regionu z innych programów, co pozwoliło zaspokoić wiele potrzeb. 

Szczegóły przeprowadzonych naborów i realizowanych aktualnie zawierają tabele 37 oraz 38. 

 
Tabela 37. Nabory wniosków w ramach działania 1.1 

Typ projektu Nr naboru 

Liczba 

wniosków 

(szt.) 

Całkowita 

wartość 

projektów (zł) 

Wnioskowana 

kwota 

dofinansowania 

(zł) 

Kwota alokacji 

(zł) 

Wsparcie 

infrastruktury 

B+R jednostek 

naukowych 

RPPK.01.01.00-

IZ-00-18-001/17 
2 28 108 880,19 18 574 228,87 80 000 000 

Wsparcie 

infrastruktury 

B+R jednostek 

naukowych 

RPPK.01.01.00-

IZ.00-18-002/19 
1 11 049 340,89 6 787 903,53 70 000 000 

Źródło: informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 

 
Tabela 38. Projekty realizowane w ramach działania 1.2 

Liczba projektów (szt.) Całkowita wartość projektów (zł) Kwota dofinansowania (zł) 

1 17 079 827,01 12 022 338,51 

Źródło: informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 

 

 Działanie 1.2 wskazuje na zróżnicowane zainteresowanie beneficjentów. Wiele naborów 

charakteryzuje przeszacowanie kwoty, jaka została przeznaczona na dofinansowanie złożonych 

projektów. Problem ten wystąpiła przy wszystkich naborach wniosków o bony na innowacje 

(odpowiednio 65,5% oraz 21,8% alokacji). W przypadku naborów wniosków dotyczących infrastruktury 

B+R złożone w kolejnych naborach wnioski pokrywały odpowiednio 120,6%, 47,3%, 22,2% oraz 94,5% 

alokacji. W przypadku finansowania prac B+R, uzyskano lepsze wyniki, gdyż w czterech kolejnych 

naborach złożone wnioski opiewały na kwoty dofinansowania pokrywające odpowiednio 116,8%, 

50,1%, 103,3% oraz 875% środków przeznaczonych na dofinansowanie złożonych projektów. 
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Szczegóły przeprowadzonych naborów i realizowanych aktualnie zawierają tabele 39 oraz 40. 

 
Tabela 39. Nabory wniosków w ramach działania 1.2 

Typ projektu Nr naboru 

Liczba 

wniosków 

(szt.) 

Całkowita 

wartość 

projektów (zł) 

Wnioskowana 

kwota 

dofinansowania 

(zł) 

Kwota alokacji 

(zł) 

Bony na 

innowacje 

RPPK.01.02.00-

IZ.00-18-001/15 
62 3 622 640 2 620 603 4 000 000 

Infrastruktura 

B+R 

RPPK.01.02.00-

IZ-00-18-002/16 
29 194 243 084,81 96 495 975,46 80 000 000 

Potencjał RIS 
RPPK.01.02.00-

IZ-00-18-003/16 
1 4 240 500,00 4 240 500,00 5 000 000 

Prace B+R 
RPPK.01.02.00-

IZ-00-18-004/16 
61 285 689 237,67 174 079 755,90 149 000 000 

Bony na 

innowacje 

RPPK.01.02.00-

IZ-00-18-005/17 
21 1 248 757,99 870 399,99 4 000 000 

Infrastruktura 

B+R 

RPPK.01.02.00-

IZ-00-18-006/17 
11 69 672 155,92 33 573 623,08 71 000 000 

Podkarpackie 

Centrum 

Innowacji 

RPPK.01.02.00-

IZ-00-18-007/17 
1 85 000 000,00 85 000 000,00 100 000 000 

Prace B+R 
RPPK.01.02.00-

IZ-00-18-008/18 
17 62 787 630,63 40 050 654,33 80 000 000 

Infrastruktura 

B+R 

RPPK.01.02.00-

IZ-00-18-009/18 
7 32 797 097,01 13 298 657,35 60 000 000 

Prace B+R 
RPPK.01.02.00-

IZ-00-18-010/18 
20 62 613 982,47 41 329 778,82 40 000 000 

Infrastruktura 

B+R 

RPPK.01.02.00-

IZ.00-18-011/19 
10 79 985 892,68 37 789 564,13 40 000 000 

Prace B+R 
RPPK.01.02.00-

IZ.00-18-012/19 
26 85 884 192,58 52 526 050,98 60 000 000 

Źródło: informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 

 
Tabela 40. Projekty realizowane w ramach działania 1.2 

Liczba projektów (szt.) Całkowita wartość projektów (zł) Kwota dofinansowania (zł) 

92 330 908 200,78 218 992 462,37 

Źródło: informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 

 

 Działanie 1.3 także nie cieszy się dużym zainteresowaniem beneficjentów. Szczególnie dotyczy 

to projektów związanych z tworzeniem stref aktywności gospodarczej. W ramach trzech kolejnych 

naborów złożone zostały projekty, których wartość wnioskowanego dofinansowania wynosiła 

odpowiednio 4,1%, 0,0 oraz 10,6%. Może to wskazywać na zbyt wygórowane wymagania stawiane 

wnioskodawcom i problemy z uzyskaniem wkładu własnego do projektów. Nieco lepsza sytuacja 

wystąpiła w przypadku wniosków obejmujących sieciowanie MŚP. W tym przypadku w ramach naboru 

złożono projekty opiewające na 32,4% alokacji. Nabory wniosków mających na celu tworzenie 
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inkubatorów przedsiębiorczości cieszyły się znacznym powodzeniem wśród beneficjentów. W trzech 

kolejnych naborach uzyskano wnioski pokrywające odpowiednio 31,5%, 120,6% oraz 111,8% założonej 

alokacji środków. 

Szczegóły przeprowadzonych naborów i realizowanych aktualnie zawierają tabele 41 oraz 42. 

 
Tabela 41. Nabory wniosków w ramach działania 1.3 

Typ projektu Nr naboru 

Liczba 

wniosków 

(szt.) 

Całkowita 

wartość 

projektów (zł) 

Wnioskowana 

kwota 

dofinansowania 

(zł) 

Kwota 

alokacji (zł) 

Strefy aktywności 

gospodarczej 

RPPK.01.03.00-

IZ-00-18-001/15 
1 2 999 312,71 2 072 695,73 50 000 000 

Strefy aktywności 

gospodarczej (MOF) 

RPPK.01.03.00-

IZ-00-18-002/16 
0 0 0 30 000 000 

Promocja 

gospodarcza 

RPPK.01.03.00-

IZ-00-18-003/16 
1 16 000 000,00 15 887 400,00 17 000 000 

Inkubatory 

przedsiębiorczości 

RPPK.01.03.00-

IZ-00-18-004/17 
1 25 510 815,00 17 629 425,00 56 000 000 

Inkubatory 

przedsiębiorczości 

(MOF) 

RPPK.01.03.00-

IZ-00-18-005/17 
3 52 438 439,60 36 168 909,43 30 000 000 

Strefy aktywności 

gospodarczej 

RPPK.01.03.00-

IZ-00-18-006/17 
1 5 262 732,82 3 167 518,18 30 000 000 

Profesjonalizacja 

usług IOB 

RPPK.01.03.00-

IZ-00-18-007/17 
1 41 839 000,00 41 839 000,00 60 000 000 

Inkubatory 

przedsiębiorczości 

RPPK.01.03.00-

IZ-00-18-008/18 
4 49 750 202,27 33 545 833,93 30 000 000 

Sieciowanie MŚP 
RPPK.01.03.00-

IZ.00-18-009/19 
6 6 924 318,12 4 853 534,15 15 000 000 

Parki biznesowe 
RPPK.01.03.00-

IZ.00-18-010/19 

Trwa 

nabór 
Trwa nabór Trwa nabór 30 000 000 

Źródło: informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 

 
Tabela 42. Projekty realizowane w ramach działania 1.3 

Liczba projektów (szt.) Całkowita wartość projektów (zł) Kwota dofinansowania (zł) 

7 105 804 289,72 90 156 343,49 

Źródło: informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 

 

Poddziałanie 1.41 cieszyło się dużym zainteresowaniem wnioskodawców. W kolejnych 

naborach składano projekty, których wartość dofinansowania przekraczała wysokość środków 

przeznaczonych na konkurs. Zwłaszcza pierwszy przeprowadzony nabór zaskoczył pod względem liczby 

złożonych wniosków. Kwota wnioskowanego dofinansowania we wszystkich 1335 złożonych 

projektach wyniosła aż 739,7% kwoty przeznaczonej na ich finansowanie, mimo jej zwiększenia z 200 

do blisko 387 mln. zł.  

W kolejnych naborach, m.in. ze względu na kryteria naboru, ale z pewnością w wyniku lepszego 

zapoznania się wnioskodawców z zasadami przyznawania dotacji, liczba składanych projektów spadła, 
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ale ich wartość nadal przekraczała kwoty przewidziane dla poszczególnych konkursów. W kolejnych 

naborach uzyskano wnioski na kwoty dotacji stanowiące odpowiednio 173,9%, 168,0%, 129,3%, 

217,7% oraz 272,8% założonej alokacji. 

Szczegóły przeprowadzonych naborów i realizowanych aktualnie zawierają tabele 43 oraz 44. 

 
Tabela 43. Nabory wniosków w ramach działania 1.4 

Pod-

działa-

nie 

Typ 

projektu 
Nr naboru 

Liczba 

wnioskó

w (szt.) 

Całkowita 

wartość 

projektów (zł) 

Wnioskowana 

kwota 

dofinansowania 

(zł) 

Kwota alokacji 

(zł) 

1.4.1 
Rozwój 

MŚP 

RPPK.01. 

04.01-IZ-

00-18-

002/16 

1335 5 531 834 674,91 2 862 329 624,99 386 946 209,12 

1.4.1 
Rozwój 

MŚP 

RPPK.01. 

04.01-IZ-

00-18-

002/16 

353 327 325 808,11 147 774 367,13 85 000 000 

1.4.1 TIK 

RPPK.01. 

04.01-IZ-

00-18-

003/17 

251 133 942 120,77 83 985 159,80 50 000 000 

1.4.1 
Rozwój 

MŚP 

RPPK.01. 

04.01-IZ-

00-18-

004/18 

22 22 683 788,30 10 346 093,40 8 000 000 

1.4.1 
Rozwój 

MŚP 

RPPK.01. 

04.01-

IZ.00-18-

005/18 

163 532 977 444,81 263 162 339,21 120 883 146,05 

1.4.1 
Rozwój 

MŚP 

RPPK.01. 

04.01-

IZ.00-18-

006/19 

66 74 401 605,84 40 919 554,74 15 000 000 

1.4.2 

Instru-

menty 

finanso-

we 

RPPK.01. 

04.02-

IZ.00-18-

001/16 

1 227 860 631,36 216 467 599,79 216 467 599,79 

Źródło: informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 

 
Tabela 44. Projekty realizowane w ramach działania 1.4 

Poddziałanie 
Liczba 

projektów (szt.) 

Całkowita wartość 

projektów (zł) 
Kwota dofinansowania (zł) 

1.4.1 4235 1 028 568 946,36 511 866 910,42 

1.4.2 1 227 860 631,36 216 467 599,79 

Źródło: informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 
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Działanie 1.5, w ramach którego wspierane są strefy aktywności gospodarczej dla jednostek 

należących do Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, także nie pozwoliło na 

wyczerpanie założonej alokacji. W dwóch kolejnych naborach złożone zostały wnioski opiewające na 

19,5% oraz 20,9% kwoty przewidzianej do finansowania projektów. 

Szczegóły przeprowadzonych naborów i realizowanych aktualnie zawierają tabele 45 oraz 46. 

 
Tabela 45. Nabory wniosków w ramach działania 1.5 

Typ projektu Nr naboru 

Liczba 

wniosków 

(szt.) 

Całkowita 

wartość 

projektów (zł) 

Wnioskowana 

kwota 

dofinansowania 

(zł) 

Kwota alokacji 

(zł) 

Strefy 

aktywności 

gospodarczej 

RPPK.01.05.00-

IZ-00-18-001/17 
1 17 292 313,11  9 763 935,14  50 000 000 

Strefy 

aktywności 

gospodarczej 

RPPK.01.05.00-

IZ-00-18-002/18 
1 14 861 719,02  10 472 831,61  50 000 000 

Źródło: informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 

 
Tabela 46. Projekty realizowane w ramach działania 1.5 

Liczba projektów (szt.) Całkowita wartość projektów (zł) Kwota dofinansowania (zł) 

1 17 079 827,01 12 022 338,51 

Źródło: informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 

 

 Na podstawie analizy wniosków dofinansowanych w ramach działania 1.2 dokonano podziału 

projektów na poszczególne inteligentne specjalizacje regionalne z uwzględnieniem podstawowych 

danych, czyli całkowitej wartości projektów, kwot dofinansowania oraz statystyk dotyczących 

dofinansowania. 

 W działaniu 1.2 pod względem liczby wniosków oraz ich wartości dominuje inteligentna 

specjalizacja jakość życia. Mniej wniosków i na mniejsze kwoty złożono w ramach ICT. Lotnictwo 

i kosmonautyka jako specjalizacja jest relatywnie słabo reprezentowana w tym działaniu. 

 Szczegóły zawiera tabela 47. 

 
Tabela 47. Projekty finansowane w ramach działania 1.2 z podziałem na inteligentne specjalizacje (IS) 

Specjalizacja 
Liczba projektów 

(szt.) 

Całkowita wartość projektów 

(zł) 
Kwota dofinansowania (zł) 

Lotnictwo i 

kosmonautyka 
5 13 552 958,25 8 412 872,26 

Motoryzacja 11 33 023 928,93 15 663 785,02 

Jakość życia 28 72 784 852,48 39 951 587,38 

ICT 22 59 774 083,80 36 298 868,44 

Źródło: obliczenia własne na podstawie informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego 
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W tabeli 48 zostały zawarte podstawowe dane na temat przeciętnej, maksymalnej, minimalnej 

wartości wniosku oraz kwoty przyznanej dotacji. 

 
Tabela 48. Projekty finansowane w ramach działania 1.2 z podziałem na inteligentne specjalizacje (IS) - statystyka 

Specjalizacja 
Lotnictwo  

i kosmonautyka (zł) 
Motoryzacja (zł) Jakość życia (zł) ICT (zł) 

Przeciętna wartość 

projektu (zł) 
2 710 591,65 2 751 994,08 2 509 822,50 1 940 648,04 

Maksymalna wartość 

projektu (zł) 
5 192 051,35 8 942 179,93 13 367 600,00 21 317 410,44 

Minimalna wartość 

projektu (zł) 
60 270,00 36 900,00 35 055,00 24 600,00 

Przeciętna wartość 

dofinansowania (zł) 
1 682 574,45 1 305 315,42 1 377 640,94 1 103 478,63 

Maksymalna wartość 

dofinansowania (zł) 
3 102 579,93 2 936 940,64 6 015 419,89 10 383 840,00 

Minimalna wartość 

dofinansowania (zł) 
41 650,00 25 500,00 24 225,00 17 000,00 

Źródło: obliczenia własne na podstawie informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego 

 

Na podstawie analizy sfinansowanych wniosków w poddziałaniu 1.4.1, dokonano podziału ich 

na poszczególne specjalizacje. Nie wszystkie wnioski zdaniem autorów spełniają kryteria, by zaliczyć je 

do którejś ze specjalizacji. Kwoty projektów w ramach poszczególnych specjalizacji zawiera tabela 49. 

 Dominującą specjalizacją pod względem liczby realizowanych projektów i ich wartości jest ICT. 

Kolejne pozycje pod względem liczby wniosków zajmują motoryzacja i jakość życia. Pod względem 

wartości projektów kolejność jest odwrotna dla tych dwóch specjalizacji. 

 
Tabela 49. Projekty finansowane w ramach poddziałania 1.4.1 z podziałem na inteligentne specjalizacje (IS) 

Specjalizacja 
Liczba projektów 

(szt.) 

Całkowita wartość projektów 

(zł) 
Kwota dofinansowania (zł) 

Lotnictwo i 

kosmonautyka 
30 99 103 930,76 49 973 852,89 

Motoryzacja 57 157 211 128,12 75 894 457,65 

Jakość życia 51 177 317 276,15 84 134 568,26 

ICT 118 197 403 759,72 105 581 732,17 

Źródło: obliczenia własne na podstawie informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego 

 

W tabeli 50 zostały zawarte podstawowe dane na temat przeciętnej, maksymalnej, minimalnej 

wartości wniosku oraz kwoty przyznanej dotacji. 
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Tabela 50. Projekty finansowane w ramach poddziałania 1.4.1 z podziałem na inteligentne specjalizacje (IS) - statystyka 

Specjalizacja 
Lotnictwo  

i kosmonautyka 
Motoryzacja Jakość życia ICT 

Przeciętna wartość 

projektu (zł) 
3 811 689,64 3 493 580,62 3 476 809,34 1 380 445,87 

Maksymalna wartość 

projektu (zł) 
15 651 672,18 12 535 536,12 15 675 150,75 12 959 228,02 

Minimalna wartość 

projektu (zł) 
373 920,00 201 484,30 126 690,00 118 873,19 

Przeciętna wartość 

dofinansowania (zł) 
1 922 071,27 1 686 543,50 1 649 697,42 738 333,79 

Maksymalna wartość 

dofinansowania (zł) 
6 999 999,99 6 970 937,75 7 000 000,00 6 499 999,99 

Minimalna wartość 

dofinansowania (zł) 
167 200,00 98 285,00 56 100,00 72 483,65 

Źródło: obliczenia własne na podstawie informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego 
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4. Analiza przestrzennego rozkładu realizowanych projektów 

w województwie podkarpackim, ich jakości oraz obszarów, w 

których plasowały się wnioski, które nie zostały zaliczone do 

żadnej z obecnych IS 
 

Pod względem liczby projektów złożonych w ramach naborów do osi priorytetowej I RPO WP 

realizowanych w trybie konkursowym dominuje Rzeszów, a kolejną pozycję z dwukrotnie mniejszą 

liczbą zatwierdzonych wniosków zajmuje powiat rzeszowski. Na dalszych lokatach uplasowały się 

powiaty mielecki, przeworski i łańcucki. W przeliczeniu na liczbę podmiotów najwięcej projektów 

realizowanych jest jednak w powiecie przeworskim, gdy tymczasem powiat mielecki zajmuje dalszą 

pozycję. Szczegółowe dane zawiera tabela 51. 

 
Tabela 51. Liczba projektów realizowanych w powiatach województwa podkarpackiego w ramach naborów do osi 
priorytetowej I RPO WP realizowanych w trybie konkursowym 

Powiat 
Liczba realizowanych 

projektów 

Liczba projektów na 1000 
przedsiębiorstw zarejestrowanych 

w systemie REGON 

bieszczadzki 1 0,58 

brzozowski 9 2,76 

dębicki 23 3,03 

jarosławski 1 0,15 

jasielski 21 3,17 

kolbuszowski 14 4,44 

krośnieński 6 0,93 

leski 14 5,48 

leżajski 13 3,68 

lubaczowski 4 1,49 

łańcucki 30 6,04 

m. Krosno 21 5,40 

m. Przemyśl 17 4,39 

m. Rzeszów 122 7,07 

m. Tarnobrzeg 2 0,56 

mielecki 35 4,06 

niżański 15 4,25 

przemyski 7 2,02 

przeworski 34 9,05 

ropczycko-sędziszowski 15 3,45 

rzeszowski 65 6,29 

sanocki 18 3,38 

stalowowolski 21 3,13 

strzyżowski 15 4,43 

tarnobrzeski 10 3,70 
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Źródło: opracowanie na podstawie informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego 

 Dane z tabeli 51 zostały zobrazowane na rysunku 1, który wyraźnie wskazuje na koncentrację 

liczby składanych wniosków w okolicach Rzeszowa. Najmniejsza liczba wniosków została sfinansowana 

w powiedzie bieszczadzki, w Tarnobrzegu i powiecie lubaczowskim. 

 

 
Rysunek 1. Przestrzenny rozkład projektów w ramach naborów realizowanych w trybie konkursowym 

Źródło: opracowanie na podstawie informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego 
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 W tabeli 52 została pokazana liczba projektów z poszczególnych specjalizacji, które są 

realizowane w poszczególnych powiatach województwa podkarpackiego. Na podstawie 

przedstawionych danych wyraźnie widać, że obok powiatów, w których reprezentowane są wszystkie 

specjalizacje (dębicki, łańcucki, mielecki, m. Rzeszów, rzeszowski, sanocki i stalowowolski), występują 

też takie, w których widać pewnego rodzaju specjalizację. 

 
Tabela 52. Rozkład liczby projektów realizowanych w ramach działania 1.4 z uwzględnieniem inteligentnych specjalizacji 

Powiat 
Lotnictwo i 

kosmonautyka 
Jakość życia Motoryzacja ICT 

bieszczadzki  1  

 

brzozowski  1  1 

dębicki 1 2 4 3 

jarosławski  4 2 2 

kolbuszowski 1 7 1  

krośnieński 3 1 2  

leski  4 1  

jasielski  
  1 

leżajski  2 2 1 

lubaczowski  2 1  

łańcucki 1 2 1 5 

m. Krosno  1 3 5 

m. Przemyśl  1 4 3 

m. Rzeszów 6 1 2 64 

m. Tarnobrzeg  
  1 

mielecki 7 5 10 4 

niżański  1 1 4 

przemyski  
 

 2 

przeworski  5 8 4 

ropczycko-
sędziszowski 

 2 1  

rzeszowski 7 5 4 10 

sanocki 2 3 2 5 

stalowowolski 1 1 5 1 

strzyżowski 1  1 2 

tarnobrzeski   1 1 

Źródło: opracowanie na podstawie informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego 

 

 W trakcie oceny wniosków złożonych w ramach osi priorytetowej I w Departamencie 

Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, została 

uwzględniona także ich jakość. W przypadku większości działań zauważono, że przygotowanie 

prawidłowego wniosku nie nastręczało większych kłopotów beneficjentom.  

Najwięcej problemów można było dostrzec w przypadku wniosków, które wpływały w ramach 

poddziałania 1.4.1. Na szczególną uwagę zasługują wnioski złożone w ramach naboru RPPK.01.04.01-

IZ.00-18-003/17, który dotyczył rozwiązań z zakresu TIK. Mimo, że projekty przygotowywane były przez 

przedsiębiorstwa, które relatywnie krótko prowadzą działalność, ich jakość jest wysoka, o czym 

świadczy zarówno uzyskana średnia ocena punktowa wniosku, jak i mediana.  
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W przypadku omawianych naborów, widoczny jest też stały wzrost liczby punktów 

uzyskiwanych przez poszczególne projekty, co jest widoczne w tabeli 53. 

Podczas oceny wniosków, zauważono też pewną prawidłowość, która przejawiała się tym, że 

wraz z trwaniem naboru, przybywało wniosków, które spełniały wymogi formalne oraz w wyższym 

stopniu były oceniane pod względem merytorycznym. Oznaczać to może, że beneficjenci poświęcający 

więcej czasu na przygotowanie wniosków, mogą udoskonalić je pod względem formalnym 

i merytorycznym. 

 
Tabela 53. Rozkład liczby projektów realizowanych w ramach działania 1.4 z uwzględnieniem inteligentnych specjalizacji 

Numer naboru wniosków 
Liczba ocenianych  

wniosków (szt.) 
Mediana (pkt) Średnia (pkt) 

RPPK.01.04.01-IZ.00-18-001/15 886 40 34,25 

RPPK.01.04.01-IZ.00-18-002/16 241 43 42,24 

RPPK.01.04.01-IZ.00-18-003/17 168 70 62,28 

RPPK.01.04.01-IZ-00-18-004/18  12 46,5 38,25 

RPPK.01.04.01-IZ-00-18-005/18 80 61 57,62 

Źródło: opracowanie na podstawie informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego 

 

 

 Po przeprowadzonej dodatkowej analizie formalnie poprawnych wniosków, zostały wskazane 

obszary, w ramach których możliwe jest poszukiwanie potencjalnych nowych obszarów wsparcia 

w ramach inteligentnych specjalizacji. W zestawieniu w tabeli 53 uwzględnione zostały te obszary, 

które występowały najczęściej. Wśród składanych wniosków wyraźnie dominują takie, które dotyczyły 

rozwoju usług budowlanych (ogólnobudowlanych i specjalistycznych) oraz produkcji materiałów 

budowlanych. Należy też zauważyć, że obszar ten został też częściowo uwzględniony w ramach 

specjalizacji jakość życia, gdy w grę wchodziły projekty o charakterze proekologicznym. 

 
Tabela 54. Rozkład liczby projektów realizowanych w ramach działania 1.4 z uwzględnieniem potencjalnych obszarów 
inteligentnych specjalizacji, które występowały najczęściej we wnioskach o dotację 

Obszar Liczba wniosków 

usługi i materiały budowlane 283 

kamieniarstwo 23 

reklama 23 

produkcja opakowań 20 

usługi hotelarskie 18 

produkcja żywności 10 

usługi księgowe i doradcze dla firm 10 

usługi stolarskie 9 

usługi drukarskie 9 

usługi fryzjerskie, kosmetyczne i medycyna estetyczna 5 

gastronomia 4 

Źródło: opracowanie na podstawie analizy wniosków o dofinansowanie 
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 Uwzględniając powyższe wskazania, można podjąć próbę dalszego agregowania 

zidentyfikowanych obszarów. Możliwe jest m.in. połączenie działalności w zakresie budownictwa oraz 

kamieniarstwa, gdyż najczęściej odnosiło się ono do wystroju wnętrz, podobnie jak usługi stolarskie. 

Przedstawiciele firma reklamowych wskazywali często na korzystanie podobnych technologii jak 

wytwórczy opakowań czy drukarze. Działalnością komplementarną wydaje się też hotelarstwo oraz 

gastronomia, a nawet w pewnym zakresie produkcja żywności. 

 Paleta obszarów, w ramach których można poszukiwać nowych inteligentnych specjalizacji 

wydaje się wąska. Warto jednak zauważyć, że w znacznym zakresie jest ona determinowana przez 

kryteria oceny wniosków. Można wnioskować, że beneficjenci poszukiwali obszarów, które 

w najwyższym stopniu są zbieżne z istniejącymi inteligentnymi specjalizacjami. 
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Podsumowanie i wnioski 
 

 Analiza rezultatów naborów realizowanych w ramach osi priorytetowej I Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 wskazuje na to, że 

największym zainteresowaniem cieszą się konkursy skierowane do przedsiębiorców. Jest to w zasadzie 

jedyny obszar, w którym mimo podejmowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego decyzji 

o zwiększeniu alokacji środków, uzyskano wielokrotne przebicie wartości wnioskowanego wsparcia 

w porównaniu z kwotami przeznaczonymi do sfinansowania projektów. 

 Zauważalne jest przestrzenne zróżnicowanie liczby realizowanych projektów, ale też liczby 

składanych wniosków. Bliskość Instytucji Zarządzającej lub dobrze funkcjonujących IOB, wydaje się 

sprzyjać opracowaniu dobrych wniosków i stymuluje ich liczbę. Dlatego warto rozważyć w przyszłości 

zwiększenie aktywności w zakresie promocji RPO w powiatach, w których aktywność projektowa jest 

relatywnie niższa. Być może sytuację poprawiłoby częstsze korzystanie z mobilnych punktów 

konsultacyjnych podczas spotkań z potencjalnymi wnioskodawcami organizowanych na terenie tych 

powiatów. 

 Widoczna jest mniejsza aktywność podmiotów reprezentujących inteligentną specjalizację 

lotnictwo i kosmonautyka, co może zaskakiwać w przypadku regionu o mocnych tradycjach lotniczych. 

Warto byłoby przeprowadzić pogłębioną analizę przyczyn takiego zjawiska. 

 Duża liczba wniosków jest opracowana w ramach inteligentnej specjalizacji wspomagającej, 

jaką stanowi ICT. Wynikać to może przede wszystkim z faktu, że powstawanie wniosków inicjują 

zarówno przedstawiciele branży ICT, jak i ich klienci, którzy korzystają z oferowanych wyrobów i usług. 

 Zaskakująco dużą aktywność wykazują podmioty z obszaru jakość życia. Może to być skutkiem 

dość szerokiej definicji tej specjalizacji, co znacznie zwiększa liczbę podmiotów uprawnionych do 

ubiegania się o wsparcie. 

 Analiza propozycji składanych projektów wskazuje na to, że mogą w województwie 

podkarpackim istnieć obszary wymagające wsparcia. Z pewnością do takiego obszaru zliczyć można 

przedsiębiorstwa budowlane, których wyroby i usługi nie zostały zakwalifikowane do inteligentnej 

specjalizacji jakość życia. Możliwe jest dwojakie rozwiązanie. Po pierwsze, można podejmować decyzję 

o objęciu tego obszaru gospodarki wsparciem w ramach nowej specjalizacji. Jednak warto się 

zastanowić, czy nie byłoby wskazane podjęcie działań, by firmy te chętniej składały wnioski związane 

z rozwiązaniami proekologicznymi (np. poprzez propagowanie budownictwa pasywnego 

i zeroenergetycznego. 

 Pewne wydaje się to, że poszukiwanie nowych inteligentnych specjalizacji wymaga 

odpowiedniego podejścia metodycznego, by nie ograniczać możliwych wskazań, jak może to mieć 

miejsce w przypadku analizy wniosków składanych w ramach naborów o ściśle określonym profilu 

i specyficznych kryteriach oceny, premiujących już istniejące specjalizacje. Sprawia to, że 

wnioskodawcy mogą za wszelką cenę starać się wykazać związek ze specjalizacją, by uzyskać wsparcie 

dla swojego projektu. 


