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Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 
 

Instytucja Zarządzająca  
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

 
Instytucja Pośrednicząca II stopnia –  

Oś I Przedsiębiorczość (1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9)-  
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  

w Olsztynie  

 



DOTACJE 
Okres programowania 2007-2013 obsłużyliśmy: 

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury Poddziałania: 

1.1.5.; 1.1.6.; 1.1.7.; 1.1.8.; 1.1.9.  wartość zakontraktowanego 

dofinansowania wyniosła 588 465 127,91 pln 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Poddziałania       

1.4-4.1 ; 4.4; 6.1; 8.1; 8.2. - 88 podpisanych umów o łącznej 

wartości 195 841 051 PLN 

 



DOTACJE 
 

 19 lat doświadczenia Agencji  

w rozdysponowywaniu funduszy UE  

 

• ponad 1 300  podpisanych umów o dofinansowanie 

 

• wartość zakontraktowanych umów to  

                       1 006 925 037 PLN. 
 

 



Oś I – Przedsiębiorczość 

Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności 

przedsiębiorstw 

 

Poddziałanie 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla 

mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie 

innowacji i nowych technologii 
 

 



Cel Poddziałania 1.1.7 
 
 wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw realizowany 

poprzez zaspokojenie potrzeb inwestycyjnych istniejących 
podmiotów gospodarczych w zakresie wdrażania 
innowacji procesowych, produktowych. Poprawa oferty 
produktowej, procesów technologicznych, w zakresie 
wdrożenia innowacji procesowych, produktowych. 

 
Rodzaje projektów: 
• Dotacje na nowe inwestycje dla przedsiębiorstw 

ukierunkowane na zwiększenie ich konkurencyjności 
poprzez wyposażenie w nowoczesny sprzęt i technologie 
oraz zmiany procesowe. 

 



Innowacja – wprowadzenie na rynek nowego lub ulepszonego produktu 
bądź zastosowanie w produkcji nowego lub ulepszonego procesu, przy 
czym niniejszy produkt i proces są nowe przynajmniej z punktu widzenia 
wprowadzającego je przedsiębiorstwa. 

 
Rodzaje innowacyjności: 
 

Innowacja produktowa - jest to wprowadzenie dobra lub usługi, 
która jest nowa bądź znacząco ulepszona. Obejmuje ona 
znaczące ulepszenia parametrów technicznych, komponentów 
i materiałów oraz funkcjonalności, 

 
 Innowacja procesowa - jest wprowadzaniem procesu nowego 

albo znacząco ulepszającego produkcję lub metodę 
dystrybucji. Obejmuje znaczące zmiany w technikach, 
wyposażeniu i oprogramowaniu 



1.1.7 cd    
 
Maksymalny poziom dofinansowania –  
 
 

       50% wartości wydatków kwalifikowanych 
 
  Minimalna kwota wsparcia – 50.000 zł 
 
  Maksymalna kwota wsparcia – 2.000.000 zł 
 
 
 Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu  

poniżej 8 mln zł 
 

 



 
W ramach poddziałań nie mogą starać się o dofinansowanie projekty: 

 
1. Kwalifikujące się do działania 6.1 (Poprawa i zapobieganie degradacji 

środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury 
ochrony środowiska) w ramach RPO WiM 2007-2013, 

2. Kwalifikujące się do wsparcia w ramach PROW 2007-2013, ubezpieczeni 
w KRUS 

3. Dotyczące działalności gospodarczej związanej z produkcją, 
przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów wymienionych 
w załączniku I do Traktatu Ustanawiającego WE.  

4. Z zakresu hotelarstwa i gastronomii   

5. Budowa, rozbudowa i modernizacja elektrowni wiatrowych. 

 



Oś I – Przedsiębiorczość 

Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności 

przedsiębiorstw 

 

Poddziałanie 1.3 Wspieranie wytwarzania i promocji 

produktów regionalnych  

 

 

 

 



Poddz. 1.3 c.d 
 

Produkt regionalny - wyrób, z którym utożsamiają się mieszkańcy 
regionu, musi on charakteryzować się tym, że jest wytwarzany 
w sposób niemasowy, przyjazny dla środowiska, z surowców 
lokalnych.  

Produkt regionalny staje się wizytówką regionu z uwagi na 
wykorzystanie jego specyficznego i niepowtarzalnego 
charakteru, a także wykorzystanie zaangażowania lokalnej 
społeczności w jego wykonaniu i tym samym rozwoju lokalnej 
przedsiębiorczości. 

 

 



Poddz. 1.3 c.d 
 

Celem działania jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez pomoc 
finansową skierowaną na kreowanie produktów regionalnych 
i rozpoznawalnych marek oraz ich promocję z wykorzystaniem 
nowoczesnych narzędzi marketingowych. 

• Możliwość utworzenia i zaprezentowania swojej oferty produktowej. 
Pozwoli to na sprawniejsze nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi 
kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi. 

• Projekty związane z marketingiem regionalnym pozwolą na 
wypromowanie województwa warmińsko – mazurskiego jako regionu 
atrakcyjnego dla inwestorów. 

 



Poddz. 1.3 c.d 
 

• Wspieranie kreowania produktów regionalnych związanych 
z województwem warmińsko – mazurskim 

• Przygotowanie programów promocji markowych produktów 
związanych z województwem warmińsko – mazurskim 

• Projekty związane z marketingiem regionalnym (promocja 
regionalnej gospodarki poprzez organizację wydarzeń 
regionalnych i ponadlokalnych) 

• Uczestnictwo w targach, konferencjach, seminariach, 
wystawach itp. 

• Organizacja i promocja wydarzeń lokalnych i regionalnych 



Poddz. 1.3 c.d 

 
Maksymalny poziom dofinansowania –  
 
 

       50% wartości wydatków kwalifikowanych 
 
  Minimalna kwota wsparcia – 10.000 zł 
 
  Maksymalna kwota wsparcia – 1.500.000 zł 
 
O wsparcie mogą ubiegać się: 
 Mikro, mali i średni przedsiębiorcy zgodnie z definicją w Rozporządzeniu 

Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r Organizacje 
pozarządowe, 

 Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. 
 
  



 

 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 

                Działania realizowane przez WMARR S.A. w Olsztynie 

  

 

  Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w 
dziedzinie gospodarki elektronicznej” 

 

 Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu 
typu B2B”   

 
 Działanie 6.1 „Paszport do eksportu”  

 



 

Działanie 8.1 PO IG  

 

      „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie 

gospodarki elektronicznej”  

Rundy 2012 

23 lipiec-17 sierpień  

19 listopada – 14 grudnia 

 

 

 



 

Działanie 8.1. PO IG - „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie  gospodarki 
elektronicznej”  

 
Cel działania 

 Zwiększenie podaży usług elektronicznych dla obywateli oraz 
wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych e-
usług. 

 Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż  

24 miesiące.  

 Wymaganym produktem projektu kwalifikowanego do wsparcia jest 
przygotowanie, wdrożenie i świadczenie co najmniej jednej e-usługi. 
 

 

      

 
 



 

Dofinansowanie w ramach działania 8.1 udzielane jest na projekty: 

 

obejmujące przygotowanie, wdrożenie i świadczenie co najmniej jednej nowej    e-usługi 
 

 Definicja e-usługi: 

– W sposób zautomatyzowany (w czasie rzeczywistym) 

– Za pomocą systemów teleinformatycznych w publicznych sieciach 
telekomunikacyjnych  

– Przez użycie technologii informacyjnych 

– Bez jednoczesnej obecności stron w tej samej lokalizacji, 

– Na indywidualne żądanie usługobiorcy 

– forma zaliczki, płatności pośredniej i końcowej poniesionych wydatków 

– dofinansowanie w ramach działania 8.1 może być udzielone danemu 
przedsiębiorcy  tylko jeden raz 

      
 

 



 

Działanie 8.1. PO IG – c.d 
                   Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie 

O wsparcie w ramach działania 8.1 mogą ubiegać się mikro lub mali 
przedsiębiorcy: 

 
  prowadzący działalność gospodarczą nie dłużej niż 1 rok licząc od dnia wpisu 

przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego albo Ewidencji Działalności 
Gospodarczej i posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

 którzy utrzymają trwałość projektu objętego wsparciem w województwie, w 
którym został zrealizowany, przez okres co najmniej 3 lat od dnia zakończenia 
realizacji projektu 

 wykluczeniom z dofinansowania podlegają projekty w zakresie działalności 
wyłączonych z możliwości uzyskania wsparcia – ustawa PARP, przepisy 
wspólnotowe 

 
 



 

Działanie 8.1. PO IG – c.d. 
 

O wsparcie w ramach działania 8.1 mogą ubiegać mikro lub mali przedsiębiorcy: 

 

–  Okres realizacji projektu nie może przekraczać 24 miesięcy 

 

– Intensywność wsparcia może wynosić do 70% wydatków kwalifikujących się do 
objęcia wsparciem (lub do 80% gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, która w 
roku złożenia wniosku ma nie więcej niż 27 lat)  

 

– Wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu 
zgłaszanego do dofinansowania w Działaniu 8.1 nie może być niższa niż 20 000 
PLN i nie może przekroczyć 700 000 PLN  

 

– Dofinansowanie jest przyznawane na zasadach de minimis. 

 
 



 

Działanie 8.2 PO IG 

„Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu 

typu B2B” 

Rundy 2012 

11 czerwca – 7 lipca 

15 październik – 9 listopad 

 

 
 

 

 

 
 



 

Działanie 8.2 PO IG 
Głównym celem działania 8.2 jest : 

– stymulowanie powstawania wspólnych przedsięwzięć biznesowych prowadzonych pomiędzy 
przedsiębiorcami w formie elektronicznej, 
 

Wsparcie w działaniu 8.2 może być udzielone przedsiębiorcy z sektora MŚP, który: 
 

 prowadzi działalność gospodarczą i posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej  

 realizuje umowy o współpracy z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorcami  w oparciu 

o rozwiązania elektroniczne w szczególności przez dostosowanie własnych systemów 

informatycznych do systemów informatycznych przedsiębiorców, z którymi 

wnioskodawca kooperuje, w celu umożliwienia automatyzacji wymiany informacji 

między systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorstw 



 

Działanie 8.2 PO IG 
Poziom i wysokość wsparcia: 

– Okres realizacji projektu może rozpocząć się najwcześniej w dniu następującym 

po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie i nie może przekraczać 24 miesięcy 

 
– Intensywność wsparcia: 
 Wydatki inwestycyjne - mikro i mali do 70% średni do 60%,  
 Wydatki na doradztwo – do 50%  
 Wydatki na szkolenia specjalistyczne – do 45% 
 Wydatki na promocję do 85 % 

•   

– Wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu 

zgłaszanego do dofinansowania w działaniu 8.2 nie może być niższa niż 20 000 

PLN i nie może jednocześnie przekroczyć 2 000 000 PLN 
 

 



 

Działanie 6.1 PO IG 
 

 „Paszport do eksportu”  

 

Rundy 2012 

4 – 22 czerwca  

6 – 24 sierpnia 

29 października – 16 listopada 

 
 



 

  6.1. c.d. 
Realizacja projektów mających na celu zwiększenie udziału eksportu w całkowitej 

sprzedaży, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenie 
rozpoznawalności marek handlowych i firmowych na rynkach zagranicznych. 

 

O wsparcie w ramach Działania 6.1 może ubiegać się:  

 

      MŚP, który spełnia łącznie następujące warunki: 

a)    w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym złożył wniosek o udzielenie 
wsparcia, posiadał udział eksportu, rozumiany zarówno jako sprzedaż na Jednolity 
Rynek Europejski, jak również do państw spoza tego rynku, w całkowitej sprzedaży 
nie większy niż 30 %, 

 
b)    ma plan rozwoju eksportu sporządzony nie wcześniej niż 12 miesięcy przed 
dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia  
 



 

 Dz. PO IG 6.1. – c.d. 

 
Maksymalny poziom dofinansowania – 50%, plan 80% 

 
  Maksymalna kwota wsparcia – 200.000 zł 
 
  Maksymalna kwota wsparcia plan rozwoju  – 10.000 zł 
 

O wsparcie mogą ubiegać się: 

 Mikro, mali i średni przedsiębiorcy zgodnie z definicją w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 
800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r 



PUNKT INFORMACYJNY 

 

 WMARR jako członek Krajowej Sieci Usług 
prowadzi punkt, którego  głównym zadaniem 

jest udzielanie bezpłatnych usług 
informacyjnych przedsiębiorcom oraz osobom 

zamierzającym rozpocząć działalność 
gospodarczą. 



REGIONALNY  FUNDUSZ  POŻYCZKOWY 

W strukturach WMARR S.A. od kwietnia 2004 roku. 

 Kapitał funduszu pochodzi z dokapitalizowania 

przez Samorząd Województwa, budżet państwa 

oraz ze środków unijnych. 

 Na koniec 2011 roku wynosił łącznie ponad 33mln 

zł. 



REGIONALNY FUNDUSZ POŻYCZKOWY 



REGIONALNY FUNDUSZ POŻYCZKOWY 
 
OFERTA RFP skierowana jest do: 
 osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności 

gospodarczej; 
 mikroprzedsiębiorstw; 
 małych przedsiębiorstw; 
 średnich przedsiębiorstw; 

 
Parametry pożyczki 

 
 Maksymalna kwota pożyczki        –   300 000,00 PLN 
 Maksymalne zaangażowanie       –  1 000 000,00 PLN 
 Maksymalny okres spłaty             –      84 miesięcy  
 Okres karencji w spłacie kapitału –       6 miesięcy 
 



REGIONALNY FUNDUSZ POŻYCZKOWY 

 

 

 

 

Więcej na: 

www.rfp.wmarr.olsztyn.pl 

 

 



WIEDZA KLUCZEM DO SUKCESU 
Lider Projektu: 
Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w Olsztynie 
 
Partnerzy Projektu:   
Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA 
Działdowska Agencja Rozwoju S.A 
Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka  
 
Okres realizacji: 01.03.2012 do 31.12.2013 
 
Celem Projektu jest wzrost kompetencji wśród 576 osób – głównie właścicieli i 
kadry zarządzającej oraz pracowników mających wpływ na procesy decyzyjne 
w firmach. 
 
W ramach projektu w województwie utworzono 11 Punktów Konsultacyjnych: 
Bartoszyce, Braniewo, Giżycko, Gołdap, Kętrzyn, Lidzbark Warmiński, Olsztyn, 
Węgorzewo, Działdowo, Elbląg, Nidzica 
 



WIEDZA KLUCZEM DO SUKCESU 
Projekt zakłada realizację szkoleń o następującej tematyce: 
 
• Moduł I Budowa strategii innowacyjnych (Dodatkowo, możliwość 

skorzystania ze specjalistycznej usługi doradczej dotyczącej budowy 
strategii innowacyjnych) 
 

• Moduł II Dywersyfikacja działalności firmy 
 

• Moduł III Współpraca sieciowa 
 

• Moduł IV Efektywność energetyczna i ochrona środowiska 
 

• Moduł V Strategia zarządzania firmą (Tylko dla uczestników, którzy 
zakończyli już udział w szkoleniach w ramach przynajmniej jednego z 
modułów - od I do IV) 

 



WIEDZA KLUCZEM DO SUKCESU 

 
 Szkolenia i doradztwo poprowadzą wykwalifikowani trenerzy i doradcy, 

 Szkolenia – 12 dni szkoleniowych, 

 Szkolenia w formie wykładów i warsztatów + indywidualne doradztwo, 

 Terminy i miejsce dostosowane do grup szkoleniowych, (12 osób), 

 Szkolenie jednodniowe w dniach roboczych, 

 Wyżywienie i materiały dydaktyczne zapewnione, 

 Udział zakończony wydaniem certyfifkatu – 80% godz. szkoleniowych 

 

 

 

 



WIEDZA KLUCZEM DO SUKCESU 

 

 

 

 

Więcej na: 

www.wmarr.olsztyn.pl/wiedza 

 

 



WMARR S. A. W OLSZTYNIE 
WMARR świadczy również usługi konsultacyjne, doradcze i 
szkoleniowe w zakresie tworzenia dokumentów kluczowych dla 
rozwoju gmin i instytucji takie jak: 

 strategie rozwoju,  

 plany rewitalizacji,  

 dokumenty aplikacyjne na potrzeby konkursów,  

 dokumenty koncepcyjne,  

 analizy sektorowe,  

 wdrażanie i realizacja projektów, 

 biznes plany.  



Mariola Stefaniak 


