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NABÓR WNIOSKÓW DO DZIAŁANIA 8.2 PO IG - I KONKURS 2012 ROKU
17.02.2012.

Polska
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca Działanie 8.2
&bdquo;Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B&rdquo; w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 &ndash; 2013 działając na podstawie
rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w
sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy
finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 ogłasza konkurs
projektów w ramach Działania 8.2 &bdquo;Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu
typu B2B&rdquo;.

Wniosek
o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w
Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl
w terminie: od 6 lutego do 2 marca 2012 r., w dniu zamknięcia naboru &ndash; do godziny 16:30.

W
ramach Działania 8.2 przewidziano dofinansowanie wdrażania elektronicznego
biznesu typu B2B z przeznaczeniem na realizację projektów o charakterze
technicznym, informatycznym i organizacyjnym, które prowadzą do realizacji
procesów biznesowych w formie elektronicznej. Wsparcie może być udzielone
przedsiębiorcy, który planuje rozpoczęcie lub rozwój współpracy w oparciu o
rozwiązanie elektroniczne, w szczególności przez dostosowanie własnych systemów
informatycznych do systemów informatycznych przedsiębiorców, z którymi
kooperuje, w celu umożliwienia automatyzacji wymiany informacji między
systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorców. Typowy projekt
obejmuje integrację systemów informatycznych przedsiębiorstw lub wdrażanie
nowych systemów mających na celu umożliwienie automatyzacji wymiany informacji
pomiędzy systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorstw. Projekty
mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące.
Podmioty
uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
O
dofinansowanie w ramach Działania 8.2 mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy,
mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i posiadający
siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy
będącego osobą fizyczną &ndash; miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, współpracujący na zasadzie zawartych umów, z co najmniej dwoma innymi
przedsiębiorcami, planujący współpracę biznesową w oparciu o rozwiązania
elektroniczne.
Budżet
i poziom dofinansowania:
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Budżet
Działania wynosi 460 817 882,00 EUR.
Kwota środków przeznaczonych na konkurs projektów wynosi 390 816 800,00 PLN*.

Poziom
i wysokość wsparcia:
Kwota
wsparcia na projekt w zakresie wspierania wdrażania elektronicznego biznesu
typu B2B nie może być niższa niż 20 000 złotych i jednocześnie nie może
przekraczać 2 000 000 złotych. Intensywność wsparcia jest zróżnicowana w
zależności od m.in. statusu przedsiębiorcy, lokalizacji projektu i kategorii
wydatków kwalifikowalnych.
Termin
poinformowania o wynikach konkursu:
Rozstrzygnięcie
konkursu i poinformowanie Wnioskodawców o wynikach konkursu nastąpi nie później
niż w 180 dni po zakończeniu naboru wniosków. Długość tego okresu może ulec
skróceniu w zależności od liczby wniosków złożonych w ramach konkursu
projektów.
Pełna
dokumentacja dla Działania 8.2 dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (link)
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