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Poniżej przedstawiamy Państwu krótki opis działań z których m. in. można uzyskać w województwie  
Śląskim dofinansowywanie na inwestycje w przedsiębiorstwach.  
 
 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego: 
 
Mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa działające na terenie Województwa Śląskiego, chcące 
rozwijać swoją działalność, mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego. Wsparcie dla przedsiębiorstw przewidziane jest przez 1. oś 
priorytetową – Badanie i Rozwój technologiczny (B+R),innowacje i przedsiębiorczość, działanie 
1.2. – Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddziałanie 1.2.1. - Mikroprzedsiębiorstwa oraz 
poddziałanie 1.2.2. – Małe i średnie przedsiębiorstwa. Działania mają na celu wsparcie rozwoju 
istniejących przedsiębiorstw poprzez zwiększenie dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania. 
W ramach działań udzielane będą bezpośrednie dotacje inwestycyjne w zakresie podnoszenia 
konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.  
 
Do wydatków kwalifikowanych na projekty inwestycyjne – objętych dotacją – zaliczyć będzie 
można między innymi: 
1) prace przygotowawcze, takie jak: przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z koniecznymi 
ekspertyzami itp., zakup nieruchomości, 
2) prace związane z robotami budowlanymi: przygotowanie terenu, prace geodezyjne, prace ziemne, 
prace budowlane, prace montażowe, 
3) zakupów sprzętu i wyposażenia oraz instalacji, 
4) promocji projektu. 
 
Do wydatków kwalifikowanych na projekty związane z targami i wystawami międzynarodowymi 
– objętych dotacją – zaliczyć będzie można między innymi: 
1) koszty wynajęcia powierzchni wystawienniczej, 
2) koszty projektu i zabudowy stoiska, 
3) koszty projektu i produkcji indywidualnych materiałów promujących produkty w językach obcych, 
takich jak: katalogi, foldery, ulotki lub prezentacje na nośnikach jednokrotnego zapisu. 
 
 
 
Wartość projektu oraz dofinansowania ustalona została na następującym poziomie: 
     dla działania 1.2.1 - Mikroprzedsiębiorstwa: 
- Maksymalna kwota wsparcia dla projektów inwestycyjnych - 200 tys. PLN, 
- Maksymalna kwota wsparcia dla projektów związanych z targami i wystawami międzynarodowymi – 
50 tys. PLN, 
- Maksymalna kwota wsparcia dla projektów związanych z udziałem w misjach gospodarczych – 20 
tys. PLN,  
    dla działania 1.2.2 – Małe i średnie przedsiębiorstwa: 
- Maksymalna kwota wsparcia dla projektów inwestycyjnych – 750 tys. PLN, 
- Maksymalna kwota wsparcia dla projektów związanych z targami i wystawami międzynarodowymi – 
50 tys. PLN, 
- Maksymalna kwota wsparcia dla projektów związanych z udziałem w misjach gospodarczych – 20 
tys. PLN. 
 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – PROW: 
 
Mikroprzedsiębiorstwa działające na terenie gminy: wiejskiej, miejsko – wiejskiej (z wyłączeniem miast 
liczących powyżej 5tys. mieszkańców), miejskiej ( z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 
tys. mieszkańców), chcące rozwijać swoją działalność, mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wsparcie dla przedsiębiorstw przewidziane jest przez 
działanie 3.1.2. Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw. Działanie ma na celu wsparcie rozwoju 
istniejących i powstających przedsiębiorstw poprzez zwiększenie dostępności do zewnętrznych źródeł 
finansowania. 


