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Niezbędnik firmowy

W listopadzie dla mikroprzedsiębiorstw z województwa mazowieckiego zostanie

Kalkulatory

przeprowadzony konkurs w ramach najpopularniejszego Działania 1.5 "Rozwój
przedsiębiorczości" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Zarobki w firmach
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Baza adresowa firm

Celem działania 1.5 RPO WM jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez dostosowanie do

Adresy ZUS

wymogów rynkowych, w tym zapewnienie dostępu do nowych technologii, systemów certyfikacji i jakości.
Beneficjentami mogą być przedsiębiorcy, realizujący nowe inwestycje. Istotne jest to, że z aplikowania

Forum Firma
Start działalności

zostały wyłączone mikroprzedsiębiorstwa, które zostały zarejestrowane po 7 września 2011 roku.
Jednocześnie wymogiem formalnym jest posiadanie wpisu do EDG lub KRS w dniu składania wniosku o

Księgowość

dofinansowanie.
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W ramach konkursu będzie można przede wszystkim zakupić lub wytworzyć środki trwałe oraz wartości
niematerialne i prawne związane z:
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utworzeniem nowego przedsiębiorstwa;

Reklama i PR



rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa;

Obsługa klienta



dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów
lub



zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie.

Auto w firmie
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Jest to więc typowe działanie inwestycyjne, które zostało jeszcze wsparte możliwością uzyskania usług
doradczych w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia:
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nowego produktu lub usługi;



systemów zarządzania jakością i innych wspomagających zarządzanie;



zarządzania środowiskiem, BHP oraz w zakresie certyfikacji wyrobów, usług, maszyn i urządzeń.

Mikroprzedsiębiorstwa będą mogły otrzymać dotację w wysokości od 100.000 PLN do 500.000 PLN, przy
założeniu że maksymalny poziom wsparcia wynosi 50 % tzw. kosztów kwalifikowalnych.
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W ramach Działania przewiduje się wspieranie firm zarówno nowopowstałych, jak i funkcjonujących na rynku,
w tym przedsiębiorstw zarówno z branż tradycyjnych, jak i innowacyjnych.
Istotne jest to, że każdy wnioskodawca będzie mógł złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie.
Konieczne jest więc właściwe przygotowanie projektu, a szczególnie istotnym załącznikami są biznesplan
inwestycji oraz opinia o innowacyjności. Składanie wniosków w formie elektronicznej odbywać się będzie za
pośrednictwem specjalnego systemu informatycznego SEZAM do godz. 24.00, 18 listopada 2011 r. Wersję
papierową wysłanego wniosku będzie trzeba dostarczyć do siedziby Mazowieckiej Jednostki Wdrażania
Programów Unijnych w ciągu 5 dni roboczych od momentu zamknięcia konkursu.
tytuł : Dotacje dla mikrofirm na Mazowszu
oprac. : Jan Kordasiewicz / Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz
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