concept
Jesteśmy firmą doradczo – konsultingową. Specjalizujemy się między innymi w kompleksowej obsłudze
i pozyskiwaniu dotacji unijnych, opracowujemy wstępne prekwalifikacje projektów, biznesplany,
studia wykonalności, audyty energetyczne, analizy finansowo – ekonomiczne, jak również rozliczamy
beneficjentów sporządzając wnioski o płatność.
Przedstawiamy Państwu propozycję opracowania kompleksowej dokumentacji aplikującej
o dotację w ramach

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020
Oś priorytetowa I Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie
Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych
specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji
Beneficjenci
 mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa1;
Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinansowaniem:
 w ramach działania wspierane będą projekty polegające na wdrażaniu innowacji
produktowych, procesowych i organizacyjnych przez przedsiębiorstwa prowadzące
inwestycje we wskazanych specjalizacjach lub w obszarach ściśle z tymi
specjalizacjami powiązanymi2;
 wsparcie zostanie ukierunkowane na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań
technologicznych poprzez inwestycje w maszyny, urządzenia, sprzęt produkcyjny
i wartości niematerialne i prawne, prowadzące do:
o wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/usługi,
o zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
o zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego;
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Dotyczy przedsiębiorstw, które chcą rozwijać swoją działalność w obszarach regionalnych specjalizacji
lub inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego.
2
5 głównych obszarów – regionalnych specjalizacji, które mogą brać udział w konkursie: biogospodarka, oparta
o naturalne zasoby regionu i jego potencjał gospodarczy oraz naukowo-badawczy; działalność morska i logistyka,
w tym technika morska, branża, która jest mocno osadzona w regionie ale która musi odpowiadać na współczesne
wyzwania; przemysł metalowo-maszynowy, w regionie przybywa firm z tego sektora, zwiększa się oferta parków
przemysłowych, dodatkowym atutem są cenne doświadczenia związane z przemysłem okrętowym;
usługi przyszłości, dynamicznie rozwijająca się branża ICT, IT, KPO, czy przemysły kreatywne; turystyka
i zdrowie, oparta na wykorzystaniu zasobów przyrodniczych i dorobku kulturowego.
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organizowane będą odrębne konkursy dedykowane poszczególnym specjalizacjom,
równocześnie planowane są konkursy celowane, tj. ukierunkowane na określoną
specjalizację i jednocześnie ukierunkowane terytorialnie.

Poziom i wysokość wsparcia:
 maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie
projektu to 45% dla średnich przedsiębiorstw, 55% dla mikro i małych przedsiębiorstw;
 minimalny wkład własny Beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych, to 55%
dla średnich przedsiębiorstw, 45% dla mikro i małych przedsiębiorstw;
 minimalna i maksymalna wartość projektu: nie dotyczy;
 maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 8 000 000 PLN.
Termin składania wniosków:
 IV kwartał 2015 r.
Alokacja przewidziana na całe działanie:
 42 100 000 EUR

Zapraszamy do współpracy
concept
ul. Podgórna 63
70-205 Szczecin
tel./fax: 91 48 99 180
kom. 505 910 438 kom. 666 051 515
kom. 662 642 591 kom. 784 892 003
doradca@concept.szczecin.pl
www.concept.szczecin.pl
dołącz do concept na facebook:
www.facebook.com/CONCEPTSZCZECINPL

Niniejsza informacja nie jest ofertą handlową, a jedynie zapytaniem o zgodę na przesyłanie ofert handlowych drogą
elektroniczną zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz.U. z 2002r. Nr 144, poz 1204 z późn. zm.).
Wiadomość wysłana przez firmę CONCEPT ul. Podgórna 63, 70-205 Szczecin.
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