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Wsparcie dla przedsi?biorców
Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy wraz z Partnerami og?asza II nabór
wniosków o powierzenie grantu w ramach projektu „Granty na us?ugi doradcze dla MSP z
Obszaru Legnicko-G?ogowskiego” Termin naboru (sk?adania wniosków): od 14.09.2018 r.
od godz. 8.00 do 28.09.2018 r. do godz. 14.00. Projekt jest wspó?finansowany ze ?rodków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolno?l?skiego na lata 2014-2020, O? priorytetowa 1 Przedsi?biorstwa i
innowacje, Dzia?anie 1.3 Rozwój Przedsi?biorczo?ci. Poddzia?anie 1.3.1 Rozwój
przedsi?biorczo?ci – konkursy horyzontalne (OSI) Schemat 1.3.C2 Doradztwo dla MSP – projekty
grantowe IOB.
Cel i przedmiot projektu:
G?ównym celem projektu „GRANTY NA US?UGI DORADCZE DLA MSP Z OBSZARU LEGNICKOG?OGOWSKIEGO” jest wsparcie 61 MSP z Legnicko-G?ogowskiego Obszaru Interwencji (LGOI),
w tym MSP znajduj?cych si? we wczesnej fazie rozwoju (do 24 miesi?cy) i MSP dzia?aj?cych w
obszarze inteligentnych specjalizacji regionu, w zakresie us?ug doradczych ?wiadczonych przez
Instytucje Otoczenia Biznesu. Dostarczenie wsparcia merytorycznego oraz ?rodków finansowych
na skorzystanie z us?ug doradczych ma na celu wzmocnienie M?P i u?atwienie ich rozwoju.
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Katalog Grantobiorców:
O powierzenie grantu w ramach naboru mog? ubiega? si? mikro, ma?e i ?rednie
przedsi?biorstwa, które spe?niaj? kryteria okre?lone w Za??czniku I do rozporz?dzenia Komisji
WE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznaj?cego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z
rynkiem wewn?trznym w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r. ) i
które posiadaj? siedzib? lub co najmniej zak?ad lub oddzia? w granicach Legnicko
G?ogowskiego Obszaru Interwencji.
W sk?ad Legnicko-G?ogowskiego Obszaru Interwencji wchodz? gminy: miejskie – Chojnów,
G?ogów, Jawor, Lubin, Legnica; wiejskie – Chojnów, Gaworzyce, G?ogów, Gr?bocice,
Jerzmanowa, Kotla, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Lubin, Marciszów, M?cinka, Mi?kowice,
M?ciwojów, Paszowice, P?c?aw, Radwanice, Rudna, Ruja, W?dro?e Wielkie, Z?otoryja, ?ukowice,
oraz miejsko-wiejskie – Bolków, Chocianów, Polkowice, Prochowice, Przemków, ?cinawa.
Jeden Grantobiorca mo?e z?o?y? tylko jeden wniosek o powierzenie grantu.

Wydatki Grantobiorcy, które b?d? uznane za kwalifikowane:
Wydatkami kwalifikowanymi w powierzonych grantach s? koszty specjalistycznych us?ug
doradczych, ?wiadczonych przez doradc? zewn?trznego – Instytucj? Otoczenia Biznesu, które nie
maj? charakteru ci?g?ego ani okresowego, nie s? te? zwi?zane ze zwyk?ymi kosztami
operacyjnymi przedsi?biorstwa, takimi jak rutynowe us?ugi doradztwa podatkowego, regularne
us?ugi prawnicze lub reklama.
Kwalifikowane mog? by? wydatki ponoszone przez Grantobiorców dopiero po wyborze projektu
grantowego do dofinansowania i podpisaniu umowy o powierzenie grantu.
Mo?liwy zakres specjalistycznych us?ug doradczych:
1. a) us?ugi w zakresie szeroko rozumianego wsparcia doradczego, zgodnie ze
zdiagnozowanymi potrzebami przedsi?biorstwa, m.in. doradztwo dotycz?ce:
wsparcia pocz?tkowej fazy rozwoju firmy (np. opracowanie biznesplanu, strategii rozwoju
przedsi?biorstwa, monitorowanie biznesu);
uzyskiwania i odnawiania certyfikatów zgodno?ci dla wyrobów, us?ug, surowców, maszyn i
urz?dze?,
aparatury kontrolno-pomiarowej;
projektowania, wdra?ania i doskonalenia systemów zarz?dzana jako?ci? i zarz?dzania
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?rodowiskowego;
wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych w przedsi?biorstwie;
wdra?ania specjalistycznych instrumentów zarz?dzania i mapowania ryzyk/ryzyka w
organizacji oraz tworzenia strategii zarz?dzania ryzykiem;
wdra?ania systemów ukierunkowanych na aspekty ?rodowiskowe oraz odpowiedzialno??
spo?eczn? przedsi?biorstw (np. FSC/PEFC, SBP i in.);
doradztwa prawno-podatkowego zwi?zanego z rozwojem przedsi?biorstwa na rynku;
doradztwa proinnowacyjnego w obszarze kreowania i wspierania postaw innowacyjnych,
audytów innowacyjno?ci;
pomocy we wdra?aniu innowacji i nowych technologii, pomocy w nawi?zaniu wspó?pracy z
jednostkami naukowo–badawczymi;
doradztwa w obszarze budowy sieci kooperacyjnych, w tym inicjatyw klastrowych;
doradztwa w obszarze promocji, marketingu i sprzeda?y, public relations, brandingu;
analizy i badania rynku;
doradztwa strategicznego (np. zmiana modelu biznesowego, strategia konkurencji,
wdro?enie strategii);
HR (nie maj?cy charakteru ci?g?ego ani okresowego).
1. b) pozyskiwanie zewn?trznych ?róde? finansowania dzia?alno?ci przedsi?biorstw (równie?
w pocz?tkowe fazie rozwoju), w tym przygotowanie dokumentów i analiz niezb?dnych do
pozyskania zewn?trznego ?ród?a finansowania, pomoc w pozyskaniu inwestora, analiza
potrzeb i identyfikacja ?róde? finansowania projektu – z wy??czeniem dokumentacji
zwi?zanej z aplikowaniem o ?rodki Funduszy Europejskich;

Okres realizacji grantów
Realizacja grantu mo?e trwa? nie d?u?ej ni? 3 miesi?ce od dnia podpisania umowy o powierzenie
grantu.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach (ze wzgl?du na specyfik? us?ugi) przed?u?enie
terminu realizacji grantu b?dzie ustalane indywidualnie, przy czym realizacja grantu musi
zako?czy? si? do 6 miesi?cy od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu, nie pó?niej ni? do
31.05.2019 r.

Informacje o ?ród?ach finansowania
Granty finansowane s? z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach dz. 1.3
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolno?l?skiego 2014-2020
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Informacja o pomocy publicznej
Wsparcie dla Grantobiorcy w formie grantu b?dzie udzielone na podstawie Rozporz?dzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie udzielania pomocy de
minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 i stanowi? b?dzie
pomoc de minimis.
Zak?adany poziom dofinansowania: do 85% wydatków kwalifikowanych.

W przypadku gdy Grantobiorca nie b?dzie móg? skorzysta? z pomocy de minimis wsparcie
udzielane b?dzie na podstawie Rozporz?dzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 wrze?nia
2015 w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsi?biorcom, ma?ym i ?rednim przedsi?biorcom na
us?ugi doradcze oraz udzia? w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata
2014-2020 i stanowi? b?dzie pomoc publiczn?,
Zak?adany poziom dofinansowania: do 50% wydatków kwalifikowanych.

Informacja o wk?adzie w?asnym Grantobiorcy
Grantobiorca zobowi?zany jest do wniesienia wk?adu w?asnego wy??cznie w formie pieni??nej w
wysoko?ci co najmniej:
- 15 % wydatków kwalifikowanych w przypadku uzyskania pomocy de minimis
- 50% wydatków kwalifikowanych w przypadku uzyskania pomocy publicznej
Dofinansowanie w formie grantu jest przekazywane jako refundacja poniesionych i
udokumentowanych wydatków kwalifikowanych. Nale?y mie? na uwadze konieczno??
odpowiedniego udokumentowania poniesionych wydatków w ramach projektu (umowy z
wykonawc?, faktury, protoko?y odbioru, inne dokumenty ksi?gowych o równowa?nej warto?ci
dowodowej) w okresie kwalifikowalno?ci z uwzgl?dnieniem okresu realizacji grantu,
po?wiadczaj?cego mi?dzy innymi, i? zosta?y one dokonane w sposób oszcz?dny, tzn.
niezawy?ony w stosunku do ?rednich cen i stawek rynkowych, i spe?niaj?cy wymogi uzyskiwania
najlepszych efektów z danych nak?adów. W przypadku uznania przez Grantodawc? wydatków za
niekwalifikowane, Grantobiorca b?dzie musia? zapewni? ?rodki w?asne na ich sfinansowanie.
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Alokacja
Kwota przeznaczona na dofinansowanie w formie grantów w II naborze wynosi 774.000,00 z?

Wska?niki
W ramach naboru planowane jest udzielenie wsparcia finansowego w formie grantów 30
Grantobiorcom
w kwocie maks. 25.800,00 z?. W przypadku niewyczerpania alokacji,
Grantodawca zastrzega sobie prawo do zwi?kszenia liczby grantów udzielonych w ramach naboru.

W ramach naboru zdefiniowano nast?puj?ce wska?niki do monitorowania realizacji projektu:
Liczba przedsi?biorstw otrzymuj?cych dotacj? – wska?nik ukazuje liczb? przedsi?biorstw, które
skorzystaj? z dotacji w formie grantu
Liczba przedsi?biorstw wspartych w zakresie doradztwa specjalistycznego – wska?nik ukazuje
liczb? przedsi?biorstw, które zosta?y wsparte w zakresie doradztwa specjalistycznego przy udziale
dotacji w formie grantu
Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsi?biorstwach - wska?nik ukazuje wzrost zatrudnienia w
przedsi?biorstwach (nowe miejsca pracy brutto wyra?one w ekwiwalencie pe?nego czasu pracy EPC) b?d?cy bezpo?rednim skutkiem realizacji grantu w stosunku do wielko?ci sprzed realizacji
grantu.

Forma, termin oraz miejsce sk?adania wniosków
Wniosek o powierzenie grantu nale?y przygotowa? w formie pisemnej, na wzorze udost?pnionym
przez Grantodawc? na stronie projektu www.arleg.eu/granty, na której zamieszczona jest pe?na
dokumentacja projektu i naboru.
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Wniosek wraz z wymaganymi za??cznikami powinien by? trwale spi?ty w skoroszycie w komplet
dokumentów .
Wniosek nale?y z?o?y? w oryginale. Wszystkie oryginalne dokumenty powinny by? podpisane
przez osoby reprezentuj?ce Wnioskodawc?, a za??czniki b?d?ce kopiami dokumentów powinny
by? potwierdzone „za zgodno?? z orygina?em” i podpisane przez osoby reprezentuj?ce
Wnioskodawc?.
Ponadto do wniosku nale?y za??czy? no?nik elektroniczny (p?yta CD, pami?? usb) zawieraj?cy
skan podpisanego wniosku wraz z za??cznikami w formacie PDF.

Wniosek nale?y z?o?y? w jednym egzemplarzu, w zaklejonej kopercie w Biurze Projektu
Grantodawcy b?d? Partnerów w terminie od 14.09.2018 r. od godz. 8.00 do 28.09.2018 do godz.
14.00
Na kopercie nale?y umie?ci?:
nazw?, dane teleadresowe i NIP Przedsi?biorcy (Wnioskodawcy)
nazw? projektu - „GRANTY NA US?UGI DORADCZE DLA MSP Z OBSZARU LEGNICKOG?OGOWSKIEGO”
napis – „Wniosek o powierzenie grantu – nabór II”

Przez „z?o?enie wniosku” nale?y rozumie? wp?yw jego papierowej wersji (podpisanej zgodnie z
reprezentacj?) w zaklejonej kopercie do jednego z biur Projektu – decyduje data wp?ywu
podpisanego wniosku.
Za dzie? skutecznego dor?czenia wniosku uznaje sie?:
1. a) w przypadku dor?czenia osobistego do biura Projektu – dat?? przyj?cia dokumentów
zg?oszeniowych,
2. b) w przypadku dor?czenia za po?rednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej –
dat? dor?czenia dokumentów zg?oszeniowych przez operatora/firme? do jednego z biur
Projektu.

Biura projektu:
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AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO ARLEG S.A. Biuro w Legnicy
1. Rataja 26, 59-220 Legnica

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO ARLEG S.A. Biuro w G?ogowie
1. Budowlanych 6A, 67-200 G?ogów

Biura partnerów:
LEGNICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.
1. ?w. Maksymiliana Kolbe 14, 59-220 Legnica

Stowarzyszenie LOKALNA GRUPA DZIA?ANIA „KRAINA ??GÓW ODRZA?SKICH”,
Plac Kopernika 6, 59-230 Prochowice

Szczegó?owe informacje o projekcie oraz naborze wniosków dost?pne s? na stronie internetowej
projektu:
www.arleg.eu/granty

7/8

Gmina Jawor
www.jawor.pl
http://jawor.pl

8/8
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

