Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 (WRPO)
Poddziałanie 1.4.1 „Kompleksowe wsparcie działalności na rynkach zagranicznych dla
przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu”
Poddziałanie 1.4.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 jest działaniem
skupionym na internacjonalizacji działalności lokalnych przedsiębiorstw poprzez wsparcie rozwoju
eksportu. Celem poddziałania 1.4.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ jest
wzrost międzynarodowej aktywności handlowej wielkopolskich mikro-, małych, średnich przedsiębiorstw.
Rozpoczęcie naboru wniosków w ramach poddziałania planowane jest na III kwartał 2015 roku. Projekt
składany przez wnioskodawcę, w ramach konkursu, musi być zgodny z aktualną Strategią Rozwoju
Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. Innym wymaganiem, umożliwiającym ubieganie się
o dotację w ramach poddziałania 1.4.1, jest posiadanie siedziby przedsiębiorstwa na terenie województwa
wielkopolskiego i/lub prowadzenie działalności na terenie tego województwa.
Maksymalny poziom dofinansowania w ramach poddziałania 1.4.1 wynosi 85% kosztów
kwalifikowanych projektu. Maksymalny poziom środków otrzymanych na sfinansowanie nakładów
inwestycyjnych wynosi 45% w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw oraz 35% w przypadku średnich
przedsiębiorstw.
Potencjalnemu wnioskodawcy zostały wyznaczone działania, których wykonanie jest warunkiem
otrzymania środków na działalność eksportową. Przedsiębiorca, starający się o wsparcie poddziałania 1.4.1
musi spełniać przynajmniej dwa z wyznaczonych działań, przy czym przynajmniej jedno musi mieścić się
w kryterium działań obowiązkowych.
 Działania obowiązkowe:
a) doradztwo i opracowania w zakresie wdrożenia nowych modeli biznesowych,
b) poszukiwanie partnerów na rynkach docelowych (analizy, opracowania);
c) uzyskanie dokumentów niezbędnych do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na
wybrane rynki docelowe (doradztwo, zakup);
d) doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej;
e) doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach;
f) wsparcie inwestycyjne w zakresie dostosowania produktów/usług do wymogów na rynkach
docelowych.
 Działania dodatkowe:
a) udział w zagranicznych imprezach targowo wystawienniczych w charakterze wystawcy;
b) organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą;
c) udział w międzynarodowych imprezach targowo wystawienniczych odbywających się na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze wystawcy;
d) organizacja misji gospodarczych przedsiębiorców zagranicznych u przedsiębiorcy.

Jesteś zainteresowany pozyskaniem środków w ramach działania 1.4.1?
Chcesz skorzystać z innej dotacji?
Skontaktuj się z DCF Dotacje-Consulting-Finanse !
tel. (61) 22 54 338
klukaszewska@dcfconsulting.eu

