biznes – eurofundusze

Chiƒska misja
olskie przedsi´biorstwa majà
szans´ uzyskaç jeszcze dofinansowanie przeznaczone na udzia∏
w mi´dzynarodowych targach lub wystawach oraz wyjazdowych misjach gospodarczych pochodzàcych ze êróde∏ Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost
KonkurencyjnoÊci Przedsi´biorstw w ramach tzw. Poddzia∏ania 2.2.2 „Wzrost internacjonalizacji przedsi´biorstw”. Wed∏ug stanu na dzieƒ 4 maja 2007 r., tj. po
odbytych 71 posiedzeniach Grupy Roboczej ds. oceny projektów pod wzgl´dem
techniczno-ekonomicznym i merytorycznym, zosta∏y zaakceptowane 7367 projekty na kwot´ 106.353.837,13 z∏, co stanowi 94,45% alokacji na wspomniane
poddzia∏anie. Zosta∏o wi´c niewiele dost´pnych Êrodków, dlatego nale˝y si´
spieszyç, aby z∏o˝yç wniosek, a nast´pnie uzyskaç dofinansowanie.
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W obecnej sytuacji
zwiàzanej z deficytem
zarówno ludzkim, jak
i materia∏owym na rynku
budowlanym, wspó∏praca
biznesowa z rynkiem
chiƒskim b´dzie jednym
z elementów, które mogà
utrzymaç ciàg∏y wzrost
bran˝y budowlanej.

Jan Kordasiewicz

Dofinansowanie wyjazdów
biznesowych do Chin mo˝e
byç „wyjÊciem awaryjnym”
dla bran˝y budowlanej.
nych UE majà mo˝liwoÊç uzyskiwania
dotacji przeznaczonych na udzia∏ przedstawicieli firmy w imprezach umo˝liwiajàcych promocj´ ich firm. Ze wzgl´du na
to, ˝e inne zasady obowiàzujà w zakresie
dofinansowania wydarzeƒ targowych, na
których przedsi´biorca prezentuje ofert´
swojej firmy, a inne zasady w przypadku,
gdy jest si´ uczestnikiem misji gospodarczej, konieczne jest przedstawienie odr´bnie zasad przyznawania i ubiegania
si´ o dofinansowanie zagranicznych misji gospodarczych oraz imprez wystawienniczych.

Dofinansowania udzia∏u w targach
W obecnej sytuacji zwiàzanej z deficytem zarówno ludzkim, jak i materia∏owym
na rynku budowlanym, wydaje si´, ˝e
wspó∏praca biznesowa z rynkiem chiƒskim b´dzie jednym z elementów, które
mogà utrzymaç ciàg∏y wzrost bran˝y budowlanej, a jednoczeÊnie zapobiec drastycznemu wzrostowi cen, które mogà
okazaç si´ dla inwestorów barierà nie do
pokonania. Z tego powodu zdecydowaliÊmy si´ na przedstawienie zasad oraz sposobu pozyskiwania dofinansowania przeznaczonego dla firm z sektora budowlanego, których zadaniem jest wsparcie ich
udzia∏u w imprezach wystawienniczych
jako uczestnik targów czy te˝ zorganizowanych misji gospodarczych na przyk∏ad
w Chinach.
Polskie przedsi´biorstwa od po∏owy
2004 r. w ramach funduszy struktural-
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Udzia∏ w imprezach wystawienniczych
jest dofinansowany dla dwóch przedstawicieli przedsi´biorcy, który zdecydowa∏ si´
na uczestnictwo w imprezie znajdujàcej
si´ na listach targów wyznaczonych przez
ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki
obj´tych dofinansowaniem w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost
KonkurencyjnoÊci Przedsi´biorstw.
Przedsi´biorca mo˝e otrzymaç maksymalne dofinansowania w wysokoÊci 20
tys. z∏, które jednoczeÊnie nie mo˝e stanowiç wi´cej ni˝ 50% poniesionych i udokumentowanych fakturami oraz dokumentami potwierdzajàcymi poniesienie wydatków kwalifikowanych netto uczestnictwa
w targach lub wystawach za granicà.
Do wydatków kwalifikowanych zalicza
si´ koszty:
1) wynaj´cia powierzchni wystawienni-

czej i zabudowy stoiska podczas imprezy targowo-wystawienniczej;
2) transportu eksponatów ∏àcznie z ich
ubezpieczeniem i odprawà celnà;
3) przygotowania i druku materia∏ów promocyjnych w zwiàzku z udzia∏em
w imprezie targowo-wystawienniczej
(ulotki, katalogi, foldery, p∏yty CD, reklama wyrobów/us∏ug w prasie miejscowej, przygotowanie i emisja spotu reklamowego promujàcego wyroby/us∏ugi
firmy);
4) przejazdu i zakwaterowania dwóch
przedstawicieli przedsi´biorcy uczestniczàcych w targach i wystawach poniesionych zgodnie z przepisami rozporzàdzenia Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 19 grudnia 2002 r.
w sprawie wysokoÊci oraz warunków
ustalania nale˝noÊci przys∏ugujàcych
pracownikom zatrudnionym w paƒstwowej lub samorzàdowej jednostce
sfery bud˝etowej z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr
236, poz. 1991 z póê. zm.);
5) wpisu do katalogu targowego i op∏aty
rejestracyjnej;
6) koszty promocji projektu zgodnie z rozporzàdzeniem Komisji (WE) nr
1159/2000 (Dz. Urz. WE L 130 z dnia
31.05.2000) – tzw. logotypy.
Aby uzyskaç dofinansowanie, przedsi´biorca jest obowiàzany do z∏o˝enia wniosku o dofinansowanie nie póêniej ni˝ na
6 tygodni przed terminem rozpocz´cia targów lub wystaw. W przypadku akceptacji
wniosku o dotacj´ przedsi´biorca jest zo-
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tel.: 022 693 46 88 (weryfikacja formalna)
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bowiàzany podpisaç umow´ o dofinansowanie najpóêniej na 2 tygodnie przed wyjazdem na targi.

Dofinansowanie udzia∏u
w misjach gospodarczych
W przypadku procedury aplikacyjnej
dotyczàcej misji gospodarczych sytuacja
jest troch´ bardziej skomplikowana. Wynika to przede wszystkim z tego, ˝e przedsi´biorcy mogà sk∏adaç wnioski o wsparcie
udzia∏u tylko w ramach tych misji, których organizator otrzyma∏ pozytywnà decyzj´ o obj´ciu danego projektu systemem
refundacji. W zwiàzku z powy˝szym nale˝y uzyskaç informacj´ o organizatorach
misji, a nast´pnie z∏o˝yç wniosek o dofinansowanie do ministra w∏aÊciwego do
spraw gospodarki nie póêniej ni˝ na 6 tygodni przed terminem rozpocz´cia misji
gospodarczej.
Nale˝y pami´taç, ˝e obecnie na rynku
jest co najmniej kilka podmiotów specjalizujàcych si´ w „dalekich” wyjazdach biznesowych, organizujàcych równie˝ misje
gospodarcze do Chin.
Przedsi´biorstwo mo˝e otrzymaç wsparcie na udzia∏ w danej misji tylko jednego
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swojego przedstawiciela. W ciàgu roku kalendarzowego przedsi´biorca mo˝e otrzymaç dofinansowanie kosztów uczestnictwa maksymalnie w 5 misjach.
Refundacj´ mo˝na otrzymaç na wydatki
do 50% ca∏oÊci kosztów kwalifikowanych,
jednak˝e górnà kwota dofinansowania jest
suma 7,5 tys. z∏.
Do wydatków kwalifikowanych nale˝à
koszty:
1) przejazdu i zakwaterowania jednego
przedstawiciela przedsi´biorcy uczestniczàcego w misji, poniesione zgodnie
z przepisami rozporzàdzenia Ministra
Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 19
grudnia 2002 r. w sprawie wysokoÊci
oraz warunków ustalania nale˝noÊci
przys∏ugujàcych pracownikowi zatrudnionemu w paƒstwowej lub samorzàdowej jednostce sfery bud˝etowej z tytu∏u
podró˝y s∏u˝bowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991 z póê. zm.);
2) biletu wst´pu w celu zwiedzenia targów
lub wystawy zwiàzanych z danà misjà
gospodarczà;
3) przygotowania i druku materia∏ów promocyjnych w zwiàzku z udzia∏em
w misji gospodarczej (ulotki, katalogi,

foldery, p∏yty CD, reklama wyrobów/us∏ug w prasie miejscowej, przygotowanie i emisja spotu reklamowego
promujàcego wyroby/us∏ugi firmy);
4) obs∏ugi technicznej misji gospodarczej
(w tym wynaj´cie sali konferencyjnej,
oprawa multimedialna, t∏umacze);
5) koszty promocji projektu zgodnie z rozporzàdzeniem Komisji (WE) nr
1159/2000 (Dz. Urz. WE L 130 z dnia
31.05.2000) – tzw. logotypy.
Wnioski o dofinansowanie nale˝y przygotowywaç w specjalnej aplikacji komputerowej – tzw. generatorze wniosków. Wi´cej informacji na temat procedury aplikacyjnej, realizacji projektu oraz jego
rozliczenia, a tak˝e list´ targów i misji obj´tych dofinansowaniem mo˝na uzyskaç,
odwiedzajàc stron´ internetowà www.eksporter.gov.pl.
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