
Województwo Śląskie. 

Dofinansowanie udziału w targach dla sektora MŚP 

http://www.scp-slask.pl/index.php?grupa=19&id_kon=28 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE W RAMACH RPO WSL, NR: SCP-01 .02.04-017/11 

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości informuje, Ŝe dnia 15 kwietnia 2011 roku 
ogłoszony zostanie konkurs otwarty nr SCP-01.02.04-017/11 na składanie wniosków o 
dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2007 – 2013 projektów w ramach Priorytetu I Badania i rozwój technologiczny (B+R), 
innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 
1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa” 8 typ projektu „Udział przedsiębiorców w 
targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i 
wystawami za granicą”  

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości informuje, Ŝe dnia 15 kwietnia 2011 
roku ogłoszony zostanie konkurs otwarty nr SCP-01.02.04-017/11 na składanie 
wniosków o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów w ramach Priorytetu I Badania i 
rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. 
„Mikroprzedsi ębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa” 8 typ projektu „Udział przedsi ębiorców w targach i wystawach 
międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za 
granicą”  
 
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów są: 
Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w 
Szczegółowym opisie priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2007-2013).  
Przewidziane do wsparcia typy projektów:  
 
8. Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach 
gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą  
Konkurs ma charakter otwarty- wnioski o dofinansowanie projektu moŜna składać  
w godzinach od 7.30 do 15.30  
w dniach od poniedziałku do piątku  
od 15 kwietnia 2011 roku do czasu wyczerpania alokacji przeznaczonej na konkurs lub 
do zamknięcia konkursu decyzją Dyrektora Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości 
osobiście, pocztą lub przesyłką kurierską na adres:  
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości 
ul. Katowicka 47, I piętro  
41-500 Chorzów  
 
Decyduje data wpływu wniosku w formie papierowej do Śląskiego Centrum 
Przedsiębiorczości.  
 
Wielkość środków, przewidziana do alokacji w ramach konkursu dla Mikroprzedsiębiorstw 
wynosi 600 000 Euro (słownie: sześćset tysięcy Euro), co stanowi 2 392 800 złotych*. 
Wielkość środków, przewidziana do alokacji w ramach konkursu dla Małych i Średnich 
przedsiębiorstw wynosi 1 200 000 Euro (słownie: jeden milion dwieście tysięcy Euro), co 
stanowi 4 785 600 złotych*. 
Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 wynosi:  
- 60% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych 
Przedsiębiorstw,  



- 50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Średnich Przedsiębiorstw,  
 
Maksymalna kwota wsparcia dla projektów wynosi:  
- 50 000 PLN na projekty związane z udziałem przedsiębiorców w targach i wystawach 
międzynarodowych 
 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2013 roku.  
W systemie realizacji RPO WSL przewidziano, iŜ wnioskodawcy, którego wniosek został 
odrzucony na etapie oceny formalnej lub merytoryczno-technicznej, bądź otrzymał 
pozytywną ocenę merytoryczno-techniczną i został umieszczony na liście rezerwowej, 
przysługuje prawo wniesienia protestu, który jest rozpatrywany przez IZ RPO WSL. Od 
negatywnego rozpatrzenia protestu, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do 
wojewódzkiego sądu administracyjnego. Ponadto, od decyzji wojewódzkiego sądu 
administracyjnego wnioskodawca lub IZ RPO WSL moŜe wnieść skargę kasacyjną do 
Naczelnego Sądu Administracyjnego.  
 
Informacje o środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w ramach systemu 
realizacji programu operacyjnego reguluje ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z 
6 grudnia 2006r. (tekst jedn. Dz. U 2009, nr 84, poz. 712 z późn. zm. ).  
 

Na stronie http://www.scp-slask.pl/index.php?grupa=19&id_kon=28  znajdują się do pobrania 
następujące dokumenty:  
-Regulamin konkursu  
-Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami  
-Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie  
-Lista obowiązkowych załączników  
-Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami  
-Kryteria wyboru projektów  
-Przewodnik po kryteriach wyboru projektów  
-Definicja sektorów wykluczonych  
-URPO WSL na lata 2007-2013  

 Wydatki kwalifikowalne 

1 Wynajęcie powierzchni wystawienniczej 
2 Wpis do katalogu targowego, opłata rejestracyjna 

3 
Promocja integralnie związana z realizacją projektu (np. koszty reklamy w mediach 
targowych, koszty organizacji konferencji prasowej);  

4 
Wstęp na targi lub wystawy (maksymalnie dla dwóch przedstawicieli Wnioskodawcy) – 
wyłącznie dla projektów związanych z udziałem w misjach gospodarczych związanych 
z targami i wystawami za granicą  

5 Projekt i zabudowa stoiska  

6 
Projekt i produkcja indywidualnych materiałów promujących produkty w językach obcych, 
takich jak: katalogi, foldery, ulotki lub prezentacje na nośnikach jednokrotnego zapisu  

7 Transport, ubezpieczenie oraz odprawa celna eksponatów  
8 Usługa tłumaczeń  

9 

Przejazd drogą lądową/morską/lotniczą oraz zakwaterowanie, potwierdzone fakturami bądź 
rachunkami, maksymalnie dwóch przedstawicieli uczestniczących w imprezie 
wystawienniczej w okresie trwania targów oraz dwóch dni przed i jednego dnia po imprezie 
wystawienniczej 

10 
Organizacja i obsługa techniczna stoiska (montaŜ, demontaŜ stoiska, transport stoiska, 
podłączenie i zuŜycie mediów) 

 
 


