
  
 

 

 

Działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację 

 

Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków w ramach PO IR: 

• ogłoszenie konkursu: 6 września 2021 r. 

• rozpoczęcie naboru wniosków: 20 września 2021 r. 

• zakończenie naboru wniosków: 20 października 2021 r. 

 

Celem działania jest: 

• zapewnienie finansowania na realizację działań mających na celu zwiększenie wykorzystania 

technologii cyfrowych, w tym na zakup lub licencjonowanie oprogramowania, usług niezbędnych do 

wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego oraz w ograniczonym zakresie środków trwałych 

niezbędnych do wdrożenia cyfryzacji i dostosowania modelu działalności w wyniku pandemii 

koronawirusa. 

 

Rodzaj pomocy i zakres wsparcia dla działania: 

Wsparcie udzielane w formie pomocy de minimis. 

• Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych: 85% 

• Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 60 000 PLN 

• Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 300 000 PLN 

 

Rozliczenie projektu: 

• w formie ryczałtu, bez konieczności weryfikacji dokumentów potwierdzających postęp finansowy 

projektu, tj. wyłącznie na podstawie dokumentów potwierdzających zrealizowanie przez 

przedsiębiorcę postępu rzeczowego projektu, w tym osiągnięcie zakładanego celu projektu i jego 

wskaźników. 

Z tego względu na etapie pisania wniosku wymagane są minimum po dwie oferty na każdy  

z zaplanowanych kosztów, w tym jedna na podstawie której szacujemy koszty w projekcie. 

 
 

 



  
 

 

 

Działanie 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach 

 

Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO: 

• ogłoszenie konkursu i sam nabór zaplanowany jest na październik 2021 r. 

 

Celem działania jest: 

1) wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania 

teleinformatyczne (B2B);  

2) wsparcie procesów informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw, wykorzystania najnowszych 

osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzenia procesów modernizacyjnych 

wspomagających bieżącą działalność firm (B2E);  

3) wykorzystanie TIK w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientem (B2C). 

 

Rodzaj pomocy i zakres wsparcia dla działania: 

• Minimalna kwota dofinansowania projektu – 50 000 PLN 

• Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 400 000 PLN 

• Projekty/koszty objęte pomocą de minimis mogą być maksymalnie dofinansowane w 70%  

• Projekty/koszty objęte pomocą regionalną: Mikro i małe przedsiębiorstwa: 55%; Średnie 

przedsiębiorstwa: 45% 

 

Rozliczenie projektu: 

• w formie ryczałtu, bez konieczności weryfikacji dokumentów potwierdzających postęp finansowy 

projektu, tj. wyłącznie na podstawie dokumentów potwierdzających zrealizowanie przez 

przedsiębiorcę postępu rzeczowego projektu, w tym osiągnięcie zakładanego celu projektu i jego 

wskaźników. 

Z tego względu na etapie pisania wniosku wymagane są minimum po dwie oferty na każdy  

z zaplanowanych kosztów, w tym jedna na podstawie której szacujemy koszty w projekcie. 

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NASZYMI DORADCAMI! 


