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Dofinansowanie promocji firm z Mazowsza
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Niezbędnik firmowy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zamierza ogłosić po raz kolejny konkurs w

Kalkulatory

ramach Działania 1.7 "Promocja gospodarcza" Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
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Celem Działania jest wypromowanie Mazowsza jako regionu przyjaznego dla przedsiębiorców i nowych
technologii. W konkursie wspierane będą wyłącznie projekty, których celem będzie zwiększenie przez
przedsiębiorców sprzedaży swoich produktów i/lub usług zarówno na terenie, jak i poza województwem
mazowieckim. Przedsiębiorcy będą więc mogli uzyskać dofinansowanie przeznaczone na:
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l

uczestnictwo w targach, imprezach targowo - wystawienniczych w charakterze wystawcy;

l

udział w branżowych misjach gospodarczych, mających na celu wyszukiwanie i dobór klientów na
rynkach docelowych.

Istotne jest to, że firmy w ramach jednego wniosku o dofinansowanie mogą otrzymać wsparcie na udział w
kilku misjach gospodarczych, bądź w imprezach targowo – wystawienniczych. Pozwoli to bardziej skutecznie i
kompleksowo zaplanować działania. Przedsiębiorcy ubiegający się o dofinansowanie są zobowiązani do
posiadania siedziby i prowadzenia działalności na terenie województwa mazowieckiego.
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Poziom dofinansowania wynosi maksymalnie 50 % tyzw. kosztów kwalifikowalnych. Jednocześnie wielkość
dotacji została określona od 30.000 PLN do 150.000 PLN. Istotne jest to, że początek okresu
kwalifikowalności następuje po dniu złożenia wniosku, a więc przedsiębiorcy mogą rozpocząć projekt „na własne
ryzyko”, co w przypadku pozytywnej informacji o przyznaniu dofinansowania będzie skutkować refundacją
poniesionych wydatków. Beneficjent w ramach ogłoszonego konkursu może złożyć tylko jeden wniosek o
dofinansowanie projektu. Bardzo ważne jest to, że okres realizacji projektu nie może przekroczyć 31 grudnia
2013 roku.
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