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Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
na lata 2014-2020
Działanie 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu /
Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP - Typ projektów: Wsparcie
prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw - poprzez
udzielanie bonów na doradztwo
B+R
Konkurs przewiduje wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności
polegające na udzielaniu bonów na doradztwo. Bony na
doradztwo będą mogły być przeznaczone na zakup usług
doradczych o charakterze prorozwojowym świadczonych przez
IOB m.in.:
- usług dotyczących opracowania strategii rozwoju
przedsiębiorstwa, w szczególności strategii rozwoju w oparciu
o nowe technologie lub innowacyjne rozwiązania;
usług
związanych
z
monitorowaniem
biznesu
i prognozowaniem, pozwalających na określenie kierunków
dalszego rozwoju;
- usług związanych z transferem technologii;
- usług związanych z organizacją i zarządzaniem
przedsiębiorstwem warunkujących dalszy rozwój działalności lub
efektywności przedsiębiorstwa;
- usług specjalistycznych związanych z planowanym
wprowadzeniem nowego produktu lub usługi lub rozwiązań
procesowych lub rozszerzenia działalności o nowe rynki, takich
jak usługi pomiarowe, diagnostyczne, certyfikacyjne, testowania
produktu, testowania technologii.
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
Ogłoszenie
Rozpoczęcie
Zakończenie
konkursu
naboru
naboru
28.02.2017
31.03.2017
Do wyczerpania
środków
21 655 000,00
Maksimum
Minimum
nd
nd
nd
nd
110 000,00

ul. Osiecka 42/1
04-173 Warszawa

10 000,00
80 %
De minimis
Zaliczka / refundacja

NIP 5213625407
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Wydatki kwalifikowane

Istotne warunki udziału w
konkursie

Wymagania dotyczące siedziby
Ważne kryteria punktowe

Do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku
przyjęcia projektu do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty
niezbędne do realizacji celów projektu, polegające jedynie na
zakupie zewnętrznych usług doradczych o charakterze
prorozwojowym świadczonych przez IOB, w tym w szczególności
usługi:
- dotyczące opracowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa,
w szczególności strategii rozwoju w oparciu o nowe technologie
lub innowacyjne rozwiązania;
- związane z monitorowaniem biznesu i prognozowaniem,
pozwalających na określenie kierunków dalszego rozwoju;
- związane z transferem technologii;
- związane z organizacją i zarządzaniem przedsiębiorstwem
warunkujących dalszy rozwój działalności lub efektywności
przedsiębiorstwa;
- specjalistyczne związane z planowanym wprowadzeniem
nowego produktu lub usługi, lub rozwiązań procesowych, lub
rozszerzenia działalności o nowe rynki takich jak usługi
pomiarowe,
diagnostyczne,
certyfikacyjne,
testowania
produktu, testowania technologii.
1. Wnioskodawca, musi wykazać, iż zapewnia płynność
finansową projektu, z uwzględnieniem takich źródeł
finansowania jak środki własne, kredyt, pożyczka
2. Wsparcie nie będzie dotyczyło bieżącej, rutynowej
działalności MŚP.
3. W ramach konkursu wnioskodawca będzie mógł złożyć
maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie projektu.
4.Instytucją Otoczenia Biznesu uprawnioną do realizacji usługi
doradczej o charakterze prorozwojowym jest:
- akredytowana IOB;
-nieakredytowana IOB, o ile wnioskodawca wykaże, że:
IOB
posiada
odpowiednie
kompetencje,
potencjał
I doświadczenie w zakresie świadczenia usługi będącej
przedmiotem projektu,
IOB wpisuje się w minimum jeden z profili zidentyfikowanych
form IOB.
Wnioskodawca musi posiadać siedzibę lub oddział na terenie
województwa mazowieckiego.
1. Wnioskodawca rozpocznie działalność w obszarach
inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego lub
w wyniku realizacji projektu nastąpi rozwój prowadzonej
działalności zgodnej z ww. inteligentną specjalizacją – 6 pkt.
2. Wkład własny Wnioskodawcy przekraczający wymagany
minimalny wkład własny, liczony od kwoty kwalifikowalnej
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ogółem:
 powyżej 10 % – 6 pkt;
 powyżej 5 % do 10 % – 4 pkt;
 od 2 % do 5 % – 2 pkt.

Przewidywana data
rozstrzygnięcia konkursu
Okres realizacji projektu
Sposób i forma aplikowania

Informacja o konkursie
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3. Kryterium promuje projekty, w których planowana do nabycia
usługa doradcza będzie miała wpływ na zaspokojenie potrzeb
rozwojowych przedsiębiorstwa w kontekście wzrostu jego
konkurencyjności, zdefiniowanych przez wnioskodawcę poprzez
następujące elementy:
 wzrost eksportu firmy już będącej na rynku zagranicznym;
 wejście na nowe rynki zbytu;
 poszerzenie oferty przedsiębiorstwa bądź skierowanie
dotychczasowej oferty do nowych klientów;
 zwiększenie
efektywności
kosztowej
działalności
przedsiębiorstwa;
 poszerzenie grupy dostawców, podwykonawców;
 zmniejszenie
sezonowości
sprzedaży
oferty
przedsiębiorstwa.
Za każdy spełniony element – 1 pkt.
W ciągu trzech miesięcy od zamknięcia danej rundy.
Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 6 miesięcy od
daty opublikowania listy o wyborze projektu do dofinansowania.
Wyłącznie poprzez system elektroniczny MEWA 2.0
Wniosek o dofinansowanie musi być podpisany z użyciem:
podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą
kwalifikowanego certyfikatu lub podpisu potwierdzonego
profilem zaufanym w ramach ePUAP.
https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/3-1poprawa-rozwoju-msp-na-mazowszu-poddzialania-3-1-2rozwoj-msp-typu-projektu-wsparcie-prowadzenia-i-rozwojudzialalnosci-przedsiebiorstw-poprzez-udzielanie-bonow-nadoradztwo.html
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