Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG)
Poddziałanie 3.3.2
Wsparcie dla MSP
Dla małych i średnich przedsiębiorstw pozyskiwanie zewnętrznych źródeł dofinansowania jest często
jedyną szansą na realizację ich własnych projektów. Aby ułatwić polskim firmom dostęp do technologii
innowacyjnych, powstało działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Program umożliwia łatwiejsze
nawiązanie współpracy pomiędzy inwestorami a przedsiębiorcami. Pierwsi szukają bowiem
najczęściej możliwości zyskownego ulokowania posiadanych środków, drudzy – zabiegają o fundusze
niezbędne do realizacji innowacyjnych przedsięwzięć. Dlatego realizowane w ramach działania 3.3.
projekty powinny ułatwiać dostęp przedsiębiorców do informacji i usług inwestorów. Kwota, którą
przeznaczono na aktywizację rynku inwestorów, to aż 50 mln euro.
Kto może skorzystać z dofinansowania
Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP skierowane jest bezpośrednio do mikro, małych i średnich
przedsiębiorców prowadzących działalność i mających siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej
prowadzącej działalność gospodarczą, miejsce zamieszkania – na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Firmy mogą uzyskać dofinansowanie na usługi doradcze w zakresie przygotowania dokumentacji
i analiz, niezbędnych do pozyskania inwestora zewnętrznego o charakterze udziałowym.
Jakie projekty otrzymają wsparcie
Dofinansowaniem objęte mogą być zakupy usług doradczych dla przedsiębiorców w zakresie
przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania inwestora zewnętrznego
o charakterze udziałowym w celu wprowadzenia zmian organizacyjnych, produktowych lub
technologicznych o charakterze innowacyjnym.
Poziom dofinansowania
Wsparcie na zakup usług doradczych dla MSP obejmuje do 50% kosztów kwalifikujących się do
objęcia wsparciem.

Wsparcie na tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie może być udzielone mikroprzedsiębiorcy,
małemu lub średniemu przedsiębiorcy z przeznaczeniem na:
zakup usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do
pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym w celu wprowadzenia
zmian organizacyjnych, produktowych lub technologicznych o charakterze innowacyjnym
w działalności tego przedsiębiorcy,
wydatki na ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań
wynikających z umowy o udzielenie wsparcia,
pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem przez przedsiębiorcę odrębnego
rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym, przeznaczonych do obsługi
projektu lub płatności zaliczkowych.
Kwota wsparcia na tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie udzielonego mikroprzedsiębiorcy,
małemu lub średniemu przedsiębiorcy na pokrycie wydatków na ustanowienie lub utrzymanie
zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o udzielenie wsparcia
oraz na pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem przez przedsiębiorcę odrębnego
rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym nie może przekroczyć, łącznie z inną
pomocą de minimis otrzymaną w bieżącym roku kalendarzowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających
lat kalendarzowych z różnych źródeł i w różnych formach, kwoty 200 tysięcy euro, a w przypadku
mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze
transportu drogowego – 100 tysięcy euro. Intensywność wsparcia w ramach tych wydatków może
wynosić do 100 %.
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