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Szanowni Państwo, 

„Lubelskie Centrum Consultingu” sp. z o.o. oferuje  wsparcie w staraniach o środki na dofinansowanie 

projektów w ramach Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje dla Działania 1.5 Rozwój sektora 

MŚP dla Poddziałania 1.5.1 Rozwój sektora MŚP –wsparcie dotacyjne, II typ projektu: Wsparcie 

inwestycyjne MŚP 

 

 

Działanie 1.1.1 – „Szybka ścieżka” 

Nabór: 1.02.-20.05.2018r. 

Wartość projektu: Minimalna: 1 000 000,00 zł 

Badania przemysłowe:  

• Mikro i małe przedsiębiorstwa: 80 %  

• Średnie przedsiębiorstwa: 75 %  

Eksperymentalne prace rozwojowe:  

• Mikro i małe przedsiębiorstwa: 60%  

• Średnie przedsiębiorstwa: 50%    

 

Koszty kwalifikowane:                                                                                                                                             

• badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace 

rozwojowe; 

• Wynagrodzenia; 

• Koszty aparatury naukowo – badawcze i inne urządzenia służące do wykonywania badań 

(odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania), 

• Budynki i grunty w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane przy realizacji 

projektu, 

• Koszty usług badawczych, wiedzy i patentów oraz koszty doradztwa. 

 

Działanie 2.3.2. BONY NA INNOWACJE DLA MŚP 

Rozpoczęcie naboru: luty 2018r. 

Wartość projektu:  

• Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 60 000,00 zł   

• Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 400 000,00 zł ; 

Poziom dofinansowania:  

Mikro i małe przedsiębiorstwa maksymalnie 85 %;  
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Koszty kwalifikowane: 

• Opracowanie przez jednostkę naukową dla przedsiębiorcy nowego lub znacząco ulepszonego 

produktu (wyrobu, usługi), technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego; 

• Opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, projektu wzorniczego, który 

stanowi innowację produktową - nowość rezultatów projektu jest rozumiana jako znacząca 

zmiana, wskaźniki jakościowe i ilościowe odróżniają ten produkt od dotychczasowych 

produktów przedsiębiorstwa lub występujących na polskim rynku produktów o podobnej 

funkcji podstawowej; 

• Opracowanie technologii, sposobu świadczenia usług, która stanowi innowację procesową - 

nowość rezultatów projektu rozumiana jest jako wprowadzenie zmian w obrębie procesu. 

 

Działanie 1.2 BADANIA CELOWE    

Nabór: marzec-kwiecień 2018r.;     

Wartość projektu:  

• Minimalna: 80 000,00 zł  

• Maksymalna: 5 000 000,00 zł 

Poziom dofinansowania:   

Badania przemysłowe:  

• Mikro i małe przedsiębiorstwa: 80 %  

• Średnie przedsiębiorstwa: 75 %  

• Duże przedsiębiorstwa: 65 %  
 

Eksperymentalne prace rozwojowe:  

• Mikro i małe przedsiębiorstwa: 60%  

• Średnie przedsiębiorstwa: 50% 

• Duże przedsiębiorstwa: 40 %  
 
Koszty kwalifikowane:  

• opracowanie nowych produktów/usług, procesów lub też na wprowadzenie znaczących 

ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów; 

• badania przemysłowe oraz eksperymentalne prace rozwojowe, w tym m.in. koszty: 

aparatury, sprzętu, budynków i gruntów (w zakresie i przez okres, w jakim są one 

wykorzystywane na potrzeby projektu); koszty personelu zaangażowanego w projekt; 

koszty badań; wartości niematerialnych i prawnych, ekspertyz, analiz. 
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DZIAŁANIE 1.3 INFRASTRUKTURA BADAWCZO - ROZWOJOWA W PRZEDSIĘBIORSTWACH 

Nabór: luty-marzec 2018r. 

Wartość projektu:  

• Minimalna wartość projektu: 100 000,00 zł  

• Maksymalna wartość projektu: 10 000 000,00 zł 

Poziom dofinansowania:  

• Mikro i małe przedsiębiorstwa: 70 %  

• Średnie przedsiębiorstwa: 60 %  

• Duże przedsiębiorstwa: 50 %  

 

Koszty kwalifikowane:  

• stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo - rozwojowego,                                         

w szczególności: zakup środków trwałych: aparatury i urządzeń laboratoryjnych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, na bazie których planowane jest prowadzenie działalności B+R. 

 

DZIAŁANIE 3.7 WZROST KONKURENCYJNOŚCI MŚP 

Nabór: kwiecień 2018r. 

Wartość projektu:  
 

• Minimalna wartość projektu: 50 000,00 zł,  

• Maksymalna wartość projektu: 13 000 000,00 zł; 
 
Poziom dofinansowania: 

• Mikro, małe przedsiębiorstwa: 70% ,  

• Średnie przedsiębiorstwa: 60%. 
 
Koszty kwalifikowane:  

• Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane  
ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej/usługowej istniejącego przedsiębiorstwa;  

• Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie produktów/usług 
uprzednio nieoferowanych;  

• Stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia zasadniczej 
zmiany procesu produkcyjnego oraz nowych lub ulepszonych produktów/usług;  

• Zastosowanie nowoczesnych technologii - rozwój produktów i usług opartych na TIK; 

• Wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. 
zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu;  

• Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz 
innowacyjnych rozwiązań. 
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DZIAŁANIE 1.3.1 WDRAŻANIE INNOWACJI PRZEZ MŚP 

Nabór: od kwietnia do lipca 2018r. 

Wartość projektu:  

• Minimalna: 1 000 000,00 zł  

• Maksymalna: 7 000 000,00 zł 

Poziom dofinansowania:  

• 70% pomoc inwestycyjna (środki trwałe) 

• 50% (pomoc na uzyskanie patentu); 

• do 85% (jeśli projekt przewiduje zakup usług doradczych) wydatków kwalifikowanych. 

 

Koszty kwalifikowane: 

• w ramach poddziałania wspierane będą projekty dotyczące inwestycji początkowej  

i prowadzące do stworzenia innowacyjnych (przynajmniej na poziomie kraju) produktów 

poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R.  

• nabycie nieruchomości, nabycie albo wytworzenie środków trwałych, nabycie robót  

i materiałów budowlanych, raty spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych  

i niezabudowanych, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, 

nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz 

innych praw własności intelektualnej. 

 

DZIAŁANIE 1.4 WZÓR NA KONKURENCJĘ 

Nabór: kwiecień – maj 2018r. -Etap I, Etap II; 

Wartość projektu:  Maksymalna kwota: 

• Etap I: 100 tys. PLN 

• Etap II: 3 mln PLN 

Maksymalny poziom dofinansowania: 

• Etap I: do 85% 

• Etap II: do 70% 

Koszty kwalifikowane:  

• Etap I- koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych związanych  

z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej. 

• Etap II - koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych związanych  

z wdrożeniem strategii wzorniczej opracowanej w ramach I Etapu; 
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Koszty realizacji inwestycji początkowej obejmujące: 

• nabycie albo wytworzenie środków trwałych innych niż nieruchomości, 

• nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know - how oraz 

innych praw własności intelektualnej. 

 

DZIAŁANIE 3.2.1. BADANIA NA RYNEK 

Nabór: 14.02.-05.12.2018 r. 

Kwoty wsparcia: 

• Minimalna kwota wsparcia: 3 500 000 PLN 

• Maksymalna kwota wsparcia: 20 000 000 PLN 
 

Poziom dofinansowania: 

• Część badawcza – maksymalnie 45% dla małego przedsiębiorcy oraz 35% dla średniego 

przedsiębiorcy; 

• Część doradcza – maksymalnie 50%, Część inwestycyjna – zgodnie z mapą pomocy 

regionalnej. 

Koszty kwalifikowane: 

• W ramach działania będą wpierane projekty dotyczące innowacji produktowej będącej 

wynikiem prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez Wnioskodawcę 

samodzielnie lub na jego zlecenie. Wsparcie uzyskać mogą projekty dotyczące innowacji 

produktowej na skalę europejską. 

• W ramach działania dofinansowanie może być przyznane na inwestycję w rzeczowe aktywa 

trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu, 

zwiększeniem zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu oraz dywersyfikacją produkcji 

lub zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu. 
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ZAKRES USŁUG LUBELSKIEGO CENTRUM CONSULTINGU SP. Z O.O. 

• opracowanie dokumentacji projektu, przygotowanie kompleksowej dokumentacji 
aplikacyjnej;  

• nadzór nad terminowym przygotowaniem niezbędnych załączników;  
• monitoring procesu aplikacyjnego – poprawne złożenie wniosku oraz wsparcie  

w procedurze oceny projektu;  

• konsultacje z Instytucją pośredniczącą; 

• rozliczanie projektu. 

 

 

Nasi specjaliści czekają na Państwa. 

 
Tomasz Popławski  
Kierownik Działu Projektów Inwestycyjnych  
tel. + 48 533 503 712 tel./fax. (81) 440 87 00  
mail: tomasz.poplawski@lcc.lublin.pl  
 
Paulina Głodek 
Specjalista ds. Funduszy UE 
tel. + 48 791 222 203 tel./fax. (81) 440 87 00 
mail: patrycja.olchowska@lcc.lublin.pl 
 


