
Jak skutecznie sięgać po środki z unii europejskiej cz. 25

Dofinansowanie projektów na e- usługi (usługi internetowe)

W ramach aktualnych programów, z których osoby prowadzące działalność gospodarczą 

mogą skorzystać na uwagę zasługuje działanie 8.1. „  Wspieranie działalności gospodarczej   

w dziedzinie gospodarki elektronicznej”   w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna   

Gospodarka. Program kieruje znaczące wsparcie na nowoczesny charakter usług jakim są 

usługi świadczone za pośrednictwem internetu. Projekty mogą składać mikro (do 9 

zatrudnionych) i małe przedsiębiorstwa (do 50 zatrudnionych).   Polska Agencja Rozwoju   

Przedsiębiorczości w  łaśnie ogłosiła nabór wniosków możne je składać do 30 września b.r.  

Jak zwykle zainteresowanym polecam szczegółowe zapoznanie się z warunkami i zachęcam 

do sięgania po dofinansowanie na nowe pomysły.

W ramach tego działania dofinansowanie mogą uzyskać jedynie firmy małe bądź 

mikroprzedsiębiorstwa. Ważnym ograniczeniem jest to, że nie mogą one prowadzić 

działalności dłużej niż 12 miesięcy. Oznacza to, że wsparcia nie uzyskają te firmy, które 

działają dłużej na rynku.

Dofinansowanie przysługuje na pomysły wprowadzające na rynek nowatorskie e-

usługi (proszę  nie zapominać, że mamy do czynienia z Programem w ramach Innowacyjnej 

Gospodarki). Wśród przykładowych wniosków zatwierdzonych w ramach 8.1. wymienia się 

m.in.:

• Stworzenie serwisu internetowego w zakresie porównywania ofert usług;

• Zarządzaniem budżetem domowym on-line;

• Utworzenie internetowego serwisu automatycznego zamawiania zdjęć i foto 

upominków;

• Stworzenie serwisu internetowego rabatuj.pl umożliwiającego uzyskiwanie 

grupowych rabatów na zakupy w Internecie.;

• Stworzenie wielopoziomowej Internetowej Platformy Płatności Partnerskich;

• E konsultant ślubny, czyli konsultant ślubny w cyberprzestrzeni;

• Efektywny Pracownik Mobilny;

• Stworzenie opartego na idei 3C portalu informacyjno - społecznościowego dla 

lekarzy;
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• Stworzenie serwisu internetowego w zakresie zwierząt domowych;

• Stworzenie pierwszego polskiego Wirtualnego Doradcy Turystycznego;

• Stworzenie innowacyjnego internetowego serwisu turystycznego z możliwością 

zintegrowanego wyszukiwania i rezerwacji ofert turystycznych;

• Portal aukcyjny usług dla branży nieruchomości komercyjnych oraz serwis 

społecznościowy profesjonalistów branży nieruchomości;

• E-usługa iCzas polegająca na prezentacji sprofilowanej i kompleksowej oferty 

spędzania wolnego czasu w wybranej okolicy;

• AudioBox - innowacyjna platforma udostępniania cyfrowej oferty audio na urządzenia 

mobilne.

To niezwykle ważne by nasza usługa została uznana za innowacyjną. Załączenie ww. listy w 

ślad za jednym z wielu portali doradczych (np. http://www.dabrowsky.com/  lub 

http://www.dofinansuj.pl/fundusze_unijne/przykladowe-projekty) powinno Państwa natchnąć 

jaki to typ projektów uzyskał już akceptację. Należy pamiętać, że wierne naśladownictwo już 

przyjętych pomysłów niekoniecznie musi zostać uznane za innowacyjne, ale znaczenie będzie 

miało także czy w regionie w jakim zamierza się świadczyć usługę będzie to 

unowocześnieniem a jeszcze lepiej całkiem nowatorską usługą.

W przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, który 

w roku złożenia wniosku o udzielenie wsparcia ma nie więcej niż 27 lat, wielkość wsparcia 

może wynosić do 80 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Kryterium 

wieku przedsiębiorcy powinno być spełnione przez każdego wspólnika spółki cywilnej. 

Wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem nie może być niższa niż 20 

tysięcy złotych i nie może przekroczyć 700 tysięcy złotych. Do kosztów kwalifikowanych 

zalicza się:

 wynagrodzenia brutto

 koszt stworzenia aplikacji

 testowanie aplikacji itd.

 hosting aplikacji

 opłacenie biura
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 opłacenie usług księgowych i prawnych

 wyposażenie biura

 zakup komputerów i licencji

 koszty marketingowe (wszystko co jest związane z reklamą)

Maksymalne wsparcie nie może przekroczyć 490 tys. zł (lub 560 tys. zł dla przedsiębiorców 

poniżej 27-go roku życia). W odróżnieniu od poprzedniej edycji nie decyduje kolejność 

zgłoszeń lecz ocena merytoryczna.

Wniosek i inne niezbędne dokumenty można pobrać na 

http://www.parp.gov.pl/index/index/597 (menu po prawej stronie).

Włodzimierz Żak

zakwlodzimierz@interia.eu
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