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
Oś priorytetowa I Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie
Działanie 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy
Włączenia1
Beneficjenci:


mikro przedsiębiorstwa;



małe przedsiębiorstwa;



średnie przedsiębiorstwa.

Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinansowaniem:


celem działania jest ożywienie gospodarcze obszaru Specjalnej Strefy Włączenia;



w wyniku realizacji projektu wspartego w ramach niniejszego działania minimalna liczba
utworzonych miejsc pracy wynosi 10 etatów (EPC);
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Specjalną Strefę Włączenia rozumieć należy jako strefę obszarów o najbardziej niekorzystnych wskaźnikach
rozwoju społeczno – gospodarczego. SSW ma na celu wsparcie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich,
powstrzymanie i odwrócenie niekorzystnych trendów społeczno0gospodarczych i demograficznych oraz zwiększenie
regionalnej spójności społecznej, gospodarczej. Główne potrzeby rozwojowe SSW to:
- zwiększenie dostępności transportowej,
- zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług integracji społecznej, zdrowotnej i zawodowej,
- tworzenie nowych miejsc pracy,
- przystosowania MSP i pracowników do zmian,
- ograniczenie wykluczenia społecznego mieszkańców SSW.
Do wyznaczenia SSW przyjęto zestaw sześciu mierników syntetycznych wyznaczonych dla poszczególnych
obszarów problemowych (dostępność do usług publicznych, demografia, infrastruktura techniczna, problemy
miejscowości popegeerowskich, potencjał gospodarczy, ubóstwo) i w każdym z obszarów problemowych wskazano
gminy z deficytem. Przy ostatecznej delimitacji SSW, a więc obszaru o najbardziej niekorzystnych wskaźnikach
rozwoju społeczno - gospodarczego przyjęto zasadę kumulacji deficytów, co oznacza, że SWW winna obejmować
gminy, w których występują deficyty w co najmniej trzech obszarach problemowych.
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przedmiotem przedsięwzięć może być rozwój przedsiębiorstwa, inwestycje w nowoczesne
maszyny i urządzenia, linie produkcyjne oraz wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych.

Poziom i wysokość wsparcia:


maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie
projektu to 45%- średnie przedsiębiorstwa oraz 55%- mikro i małe przedsiębiorstwa;



minimalny wkład własny beneficjenta to 55%- średnie przedsiębiorstwa oraz 45%- mikro
i małe przedsiębiorstwa;



minimalna i maksymalna wartość projektu- nie dotyczy;



minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu- nie dotyczy.

Termin składania wniosków:



III kwartał 2015 r.

Alokacja przewidziana na całe działanie:


30 000 000 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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