OGŁOSZENIE O KONKURSIE DO ETAPU I
DZIAŁANIA 1.4 POPW W 2017 R.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa,
jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 1.4 „Wzór na konkurencję" w ramach I Osi
priorytetowej „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia" Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
2014 - 2020, działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 217, z późń. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego
Polska Wschodnia 2014 – 2020 (Dz.U. poz. 1007, z późn. zm.) ogłasza konkurs na
dofinansowanie projektów w ramach Etapu I Działania 1.4 „Wzór na konkurencję”.
Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Etapu I należy złożyć wyłącznie w wersji
elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem
strony internetowej PARP1 w terminie: od 13 września do 15 listopada 2017 r. (w ostatnim dniu
naboru do godz. 16:00:00).
W ramach Etapu I działania 1.4 POPW dofinansowanie mogą uzyskać projekty obejmujące
przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej.
Koszty kwalifikowalne obejmują koszty usług doradczych świadczonych przez doradców
zewnętrznych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii
wzorniczej. O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria
mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy2 prowadzące działalność gospodarczą
na terytorium Polski Wschodniej.
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 5 000 000,00 zł.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 100 000,00 zł.
Maksymalna intensywność dofinansowania projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.
Pomoc finansowa w ramach działania 1.4 I etap jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia
finansowego.
Dofinansowanie w ramach Etapu I stanowi pomoc de minimis, udzielaną zgodnie z
rozporządzeniem KE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z
24.12.2013, str. 1).
Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie
internetowej PARP w zakładce Centrum Pomocy PARP lub na adres poczty
elektronicznej: info@parp.gov.pl lub telefonicznie pod numerami 22 432 89 91-93.
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