Zapraszamy na bezpłatne spotkanie na temat
możliwości skorzystania z dofinansowania w ramach działania
„Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”

Termin i miejsce spotkania: Conart Sp. z o.o. Katowice, ul. Barbary 21
03 luty 2012r. godz. 10
Cel:
Przybliżenie informacji na temat dotacji w ramach POIG „Wspieranie wdrażania elektronicznego
biznesu typu B2B” dla Mikro, Małych i Średnich firm, w celu stymulowania rozwoju wspólnych
przedsięwzięć biznesowych prowadzonych w formie elektronicznej.
W ramach tego działania wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem, są min.:
1. nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know – how,
nieopatentowanej wiedzy technicznej, w szczególności oprogramowania niezbędnego do wdrożenia
rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B,
2. zakup nowych środków trwałych z wyjątkiem nieruchomości,
3. raty spłat wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, oraz środków trwałych, przez
korzystającego, należne finansującemu z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia
własności tych wartości lub środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego,
4. zakup analiz przygotowawczych oraz usług doradczych o charakterze informatycznym
technicznym, wdrożeniowym, prawnym i innych usług eksperckich związanych z projektem, w
szczególności w zakresie reinżynierii procesów biznesowych, reorganizacji przedsiębiorstw,
wydzielania funkcji, wydzielania zadań oraz tworzenia wirtualnych przedsiębiorstw, świadczonych
przez doradców zewnętrznych,
5. działania informacyjne o udziale finansowym środków budżetu Unii Europejskiej w realizowanym
projekcie objętym wsparciem,
6. obsługę instrumentów zabezpieczających realizację umowy o udzielenie wsparcia, określonych w
umowie o udzielenie wsparcia,
7. pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem przez beneficjenta odrębnego rachunku
bankowego lub subkonta na rachunku bankowym, przeznaczonych do obsługi projektu lub
płatności zaliczkowych,
8. zakup szkoleń specjalistycznych niezbędnych do wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu
typu B2B do wysokości nieprzekraczającej 10 % całkowitych wydatków o których mowa w Pkt. 1-7

Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące.
Kwota wsparcia na projekt nie może być niższa niż 20 000,00 PLN i jednocześnie nie może
przekraczać 2 000 000,00 PLN. Dofinansowanie może wynieść 50-60% kosztów.
Serdecznie zapraszamy na spotkanie.
Prosimy o potwierdzenie obecności na spotkaniu do dnia 01.02.2012r.
e-mailem: efs1@conart.pl, telefonicznie lub faxem: 32/ 253 71 33
Kontakt: Jolanta Piec
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ul. Barbary 21, 40-053 Katowice
Tel./fax: (0 32) 253 71 33
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