RPO WD – ogłoszono konkurs dla działania 1.5 D Rozwój produktów i usług w MŚP (konkurs horyzontalny)
W dniu wczorajszym został ogłoszony konkurs na wsparcie MŚP ze środków unijnych,
Gmina Wrocław jako IP ZIT WrOF również dołożyła środki do tej puli.
Nabór skierowany do mikro i małych przedsiębiorców którzy na dzień 1 grudnia 2019 r. prowadzili
jako przeważającą działalność (co ma odzwierciedlenie w dokumentach rejestrowych, innych dokumentach)
w zakresie:
• Sekcja I, cały Dział 55 – Zakwaterowanie
• Sekcja I, cały Dział 56 – Działalność usługowa związana z wyżywieniem
• Sekcja N, cały Dział 79 – Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych
oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
• Sekcja R cały dział 90 – Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
• Sekcja R cały dział 91 - Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą
• Sekcja R cały dział 93 - Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna
W ramach naboru jeden wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie.
Osi priorytetowej 1-przedsiębiorstwa i innowacje
Działania 1.5„Rozwój produktów i usług w MŚP”
Poddziałania 1.5.1„Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny”
Typ 1.5.D - Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19
Termin składania wniosków:
od godz. 8.00 dnia 23.06.2020 r. do godz. 15.00 dnia 26.06.2020 r.
lub do przekroczenia 150% alokacji przewidzianej na nabór.
Celem projektu jest udzielenie wsparcia na utrzymanie działalności oraz płynności finansowej mikro i małego
przedsiębiorstwa, które odnotowało spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 50% w okresie
wybranego jednego miesiąca w roku 2020 roku, począwszy od 1 marca 2020 do 31 maja 2020 roku, w porównaniu
do uśrednionych miesięcznych obrotów (przychodów ze sprzedaży) w roku 2019 r., poprzez finansowanie kapitału
obrotowego.
Wsparcie udzielane jest w formie dotacji.
Dotacja będzie bezzwrotna w przypadku utrzymania działalności przedsiębiorstwa przez okres co najmniej
3 miesięcy kalendarzowych licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o wsparcie.
Całkowita kwota pomocy dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć równowartości 800 tys. euro brutto.
Maksymalna kwota wsparcia = stawka jednostkowa (obejmuje koszt finansowania kapitału obrotowego
przez 1 miesiąc kalendarzowy) x liczba miesięcy uwzględniana do wyliczenia kwoty wsparcia (3 miesiące).
Na realizację Działania 1.5 typu D przewidziano 13 600 000,00EUR
SZCZEGÓŁY POD DEDYKOWANYM NR TELEFONU: BIURO ZIT WROF -> 539-672-085
LUB NA STRONIE
http://www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/1485-1-5-d-wsparciedla-msp-dotknietych-skutkami-epidemii-covid-19-konkurs-horyzontalny-399-20.html

