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Cel europieniądze
Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw, a także osoby, które dopiero rozkręcają własny biznes,
mogą się starać o pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego. Z początkiem tego tygodnia
rozpoczęły się dwa konkursy o dofinansowanie projektów w ramach zachodniopomorskiego RPO.
- Zainteresowanie konkursami jest duże - mówi Piotr Maras, p.o. zastępca dyrektora Wydziału Wdrażania
RPO w Urzędzie Marszałkowskim.
I trudno się temu dziwić, skoro przedsiębiorcy na tę chwilę czekali bardzo długo. Wielu z nich z
niepokojem jednak patrzy w przyszłość. Boją się nadmiernej biurokracji i kosztów, które będą musieli
ponieść starając się o unijne pieniądze. Urzędnicy uspokajają. - Przygotowaliśmy listę szkoleń dla
beneficjentów. Powiemy, jak wypełnić dokumenty. Odpowiemy także na wszystkie inne pytania
przedsiębiorców - wyjaśnia Maras.
Adresatami konkursów, które zostały ogłoszone 31 marca, są mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie
firmy. Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie (od 40 do 60 proc. wydatków) rozpocznie się 14
kwietnia, a zakończy 29 maja br. Czasu nie jest więc dużo. Tymczasem nie wiadomo jeszcze, kiedy
rozpoczną się szkolenia informacyjne.
- Czy szkolenia będą jeszcze przed rozpoczęciem przejmowania wniosków? Raczej nie, ale na pewno
rozpoczną się w kwietniu - mówi Kornelia Pakuła z Wydziału Wdrażania RPO. - Szkolenia będą bezpłatne i
otwarte dla wszystkich potencjalnych wnioskodawców. Informacje o terminach podamy na stronie
internetowej.
W internecie (na stronie: www.rpo.wzp.pl) znajdują się już wzory dokumentów niezbędnych do złożenia
wniosków. Przedsiębiorcy zastanawiają się, czy dwa miesiące wystarczą na załatwienie wszystkich
formalności i przygotowanie kompletu dokumentów? - Zdecydowanie tak - zapewnia Piotr Maras.
Maksymalne dofinansowanie, na które mogą liczyć mikroprzedsiębiorcy, to 1 mln zł, a małe i średnie
firmy - 2 mln zł. Przewidywany termin rozstrzygnięcia obu konkursów to czwarty kwartał tego roku.
W komunikatach o ogłoszeniu konkursów szczegółowo określono rodzaj projektów podlegających
dofinansowaniu. Na liście znalazły się: rozszerzenie zakresu działalności gospodarczej, dywersyfikacja
produkcji lub świadczenia usług przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów
i usług, zmiana produktu lub usługi, działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian procesu
produkcyjnego lub zmianę w sposobie świadczenia usług oraz uruchomienie działalności nowo powstałego
przedsiębiorstwa.
Więcej informacji o dotacjach udzielają pracownicy Wydziału Wdrażania RPO w Urzędzie Marszałkowskich
w Szczecinie (pl. Hołdu Pruskiego 8, pokoje 8 i 9) oraz urzędnicy Wydziału Zamiejscowego w Koszalinie
(ul. Andersa 34).
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