Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013
Priorytet: I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość
Działanie: 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP
Poddziałanie: 1.2.1. Mikroprzedsiębiorstwa
Jeśli chcecie Państwo rozbudować czy zmodernizować swoją firmę, to jest to poddziałanie właśnie dla
Was.
Państwa projekt musi spełnić chociaż jeden z poniższych warunków:
- łączyć się z wprowadzeniem na rynek nowego lub ulepszonego produktu/usługi,
- polegać na wprowadzeniu zasadniczych zmian w procesie produkcji,
- wynikać z potrzeb dostosowania się do wymagań prawnych (np. w zakresie BHP, ochrony
środowiska),
- wykorzystywać możliwości technologii informacyjnych i Internetu.
Środki możecie otrzymać także na udział w międzynarodowych targach czy wystawach zagranicznych.
UWAGA: Działanie to skierowane jest do mikroprzedsiębiorstw - firm zatrudniających do 10
pracowników, których roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln EUR.
Środki możecie przeznaczyć na:
- rozbudowę Waszej firmy, dzięki czemu wprowadzisz na rynek nowy lub ulepszony produkt/usługę,
- inwestycje modernizacyjne w Waszej firmie,
- dokonywanie zasadniczych zmian sposobu produkcji lub świadczenia usług,
- dostosowywanie do wymagań unijnych, zwłaszcza w zakresie BHP i ochrony środowiska,
- wykorzystanie technologii elektronicznych, informatycznych i komunikacyjnych - z wykorzystaniem
komputerów i Internetu,
- udział w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i
wystawami za granicą.
Wśród tych wydatków znajdą się zarówno koszty nabycia nowych i używanych środków trwałych (np.
maszyn i urządzeń), jak i roboty budowlane. Możliwe jest również pokrycie wydatków na zakup
nieruchomości czy na instalację zakupionego sprzętu.
Wysokość dofinansowania do 60% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.
UWAGA: Firmy z sektora transportu mogą otrzymać dofinansowanie do 40% kosztów kwalifikowalnych
inwestycji.
Maksymalna kwota wsparcia:
- w przypadku uczestnictwa w międzynarodowej wystawie czy targach: 100 000 zł,
- dla pozostałych: 200 000 zł.
Wnioski możecie Państwo składać w punkcie przyjmowania wniosków w Śląskim Centrum
Przedsiębiorczości (www.scp-slask.pl).
W przypadku zainteresowania powyższą formą wsparcia oraz w przypadku dodatkowych pytań, szczegółowych
informacji udzielą Państwu:
- Robert Podgórzak - tel. kont. 22 847 53 68, e-mail: r.podorzak@imbigs.org.pl
- Paweł Stępniak - tel. kont. 22 847 53 68, e-mail: p.stepniak@imbigs.org.pl
- Magdalena Lepa – tel. kont. 22 843 59 51, e-mail: m.lepa@imbigs.org.pl

