
Nowelizacja Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej (Grant rządowy) 

wprowadza  szereg korzystnych zmian, które umożliwią skorzystanie z tej formy wsparcia znacznie 

szerszej grupie inwestorów (zarówno z sektora MŚP jak również dużych przedsiębiorstw).

Znowelizowany Grant rządowy przewiduje możliwość dodatkowego obniżenia progów inwestycyjnych o:

• 50% – przedsiębiorca rozwijający się (zatrudniający poniżej 1000 pracowników, którego roczny obrót lub suma 

bilansowa nie przekracza 250 mln EUR) LUB inwestycja w mieście średnim tracącym funkcje społeczno-

gospodarcze lub w powiecie lub mieście na prawach powiatu, w którym stopa bezrobocia wynosi co najmniej 

160% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju (z wyłączeniem miasta, w którym zlokalizowana jest siedziba 

wojewody lub sejmiku), 

• 70% – średni przedsiębiorca, 

• 80% – mały przedsiębiorca, 

• 90% – mikro przedsiębiorca.

Minimalne progi inwestycyjne Przed zmianą Po zmianie 

Rodzaj inwestycji
CAPEX 

[mln PLN]

Nowe miejsca 

pracy

CAPEX 

[mln PLN]

Nowe miejsca 

pracy

Strategiczna 160 100 80 50

Innowacyjna 7 20 5 20

Centrum Usług Biznesowych* 0,3 – 1,5 150-250 1 100

Centrum Usług Badawczo-Rozwojowych 1 10 1 10

Reinwestycja – NOWOŚĆ!

To inwestycja  w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości 

niematerialne i prawne związane ze zwiększeniem zdolności 

produkcyjnej, dywersyfikacją produkcji lub zasadniczą zmianą 

procesu produkcyjnego  w ramach istniejącego zakładu

x x

Standardowy 

poziom zależny 

od rodzaju 

inwestycji

50% mniej 

w ramach 

każdego 

z typów 

inwestycji

* Centrum Usług Biznesowych zastąpiło dotychczasowe Centrum Zaawansowanych Usług Biznesowych oraz Centrum Doskonałości Procesów 

Biznesowych.

Maksymalna wysokość wsparcia 
zależy od: rodzaju inwestycji, kategorii przedsiębiorcy oraz lokalizacji inwestycji. 

Inwestycja strategiczna

Inwestycja innowacyjna

** Typ wsparcia zależy od indywidualnej decyzji inwestora. Aplikowanie o grant z jednego typu wsparcia wyklucza 

możliwość ubiegania się o drugi typ.

Centrum usług 

biznesowych

Centrum usług B+R**

Kategoria 

podmiotu

Mikro /

Mały

Średni / 

rozwijający się
Duży

Wielkość 

wsparcia

do 15 lub 25 % 

kosztów 

inwestycji 

do 10 lub 20 % 

kosztów 

inwestycji 

do 5 lub 15 % 

kosztów 

inwestycji 

Dodatkowe wsparcie w związku ze szkoleniami pracowników: 5.000 – 7.000 PLN / nowoutworzone 

miejsce pracy w ramach każdego z typów inwestycji.

do 7.500 lub 15.000 PLN / nowoutworzone miejsce pracy

do 15 lub 25% kosztów inwestycji

do 10.000 lub 20.000 PLN / nowoutworzone miejsce pracy lub

Nowa odsłona

Grantu rządowego

Uwaga: Obniżone progi wsparcia zostały wprowadzone w związku z epidemią COVID-19 w celu pobudzenia inwestycji i 

będą obowiązywać do 31 grudnia 2021 r., z możliwością przedłużenia.



Dotychczasowy szereg kryteriów oceny, często niejasnych dla inwestorów, został zastąpiony przejrzystymi i spójnymi 

kryteriami jakościowymi. Za spełnienie każdego kryterium jakościowego przyznawany jest 1 punkt. Maksymalnie w 

ramach oceny jakościowej inwestycji można otrzymać 10 punktów. 

Wsparcie udzielane jest w przypadku zdobycia minimum: 

• 4 punktów – w wypadku lokalizacji inwestycji na obszarze zagrożonym wykluczeniem lub w woj.: warmińsko-

mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim.

• 5 punktów – w wypadku lokalizacji inwestycji w woj.: pomorskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, 

lubuskim, łódzkim, opolskim, małopolskim, a także w powiatach: ciechanowsko-płockim, ostrołęcko-siedleckim, 

warszawsko-wschodnim, radomskim.

• 6 punktów – w wypadku lokalizacji inwestycji na pozostałym obszarze kraju.

Strategiczny / Innowacyjny / Centrum Usług B+R* Centrum Usług Biznesowych / Centrum Usług B+R*

Inwestycja w sektorze strategicznym Rodzaj wykonywanych procesów

Członkostwo w Krajowym Klastrze Kluczowym
Utworzenie centrum usług dla biznesu o zasięgu 

międzynarodowym

Utworzenie wyspecjalizowanych i stabilnych miejsc pracy Utworzenie wysokopłatnych i stabilnych miejsc pracy

Uwaga: Wszelkie zawarte w niniejszej publikacji informacje mają charakter orientacyjny – publikacja nie może stanowić jedynej 

podstawy podejmowanych działań. Przed podjęciem jakichkolwiek działań należy zasięgnąć fachowej porady. 
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Zmiana kryteriów oceny projektów

Kryteria wspólne dla wszystkich typów inwestycji:

Prowadzenie działalności B+R

Posiadanie statusu MŚP

Wysokie przychody z eksportu

Działalność o niskim negatywnym wpływie na środowisko

Lokalizacja na obszarach zagrożonych wykluczeniem

Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi

Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem

Krytera jakościowe w zależności od typu projektu

* W przypadku Centrum Usług B+R kryteria zależą od typu wsparcia, o który zamierza ubiegać się przedsiębiorca.

Zapraszamy 

do kontaktu!


