Masz pomysł na biznes internetowy – sięgnij po dotacje !!!

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła nabór wniosków o dotację
w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki
elektronicznej”. W ramach naboru można pozyskać dotację na poziomie 500 000 zł na
realizacje biznesowych pomysłów. Nabór potrwa do 1 marca 2013 roku.
W ramach Działania 8.1 przewidziano dotacje w dziedzinie gospodarki elektronicznej
z przeznaczeniem na realizację projektów polegających na świadczeniu e-usługi, przy czym
projekty te mogą obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do
świadczenia e-usługi. Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24
miesiące. Wymaganym produktem projektu kwalifikowanego do wsparcia jest
przygotowanie, wdrożenie i świadczenie co najmniej jednej nowej e-usługi.
O dotacje w 2013 roku w ramach Działania 8.1 mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy lub
mali przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, którzy złożą wniosek o udzielenie wparcia:
1. nie później niż przed upływem 1 roku od dnia:
•uzyskania wpisu przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego, licząc od dnia tego
wpisu, albo
•rozpoczęcia działalności gospodarczej zgodnie z zaświadczeniem z Ewidencji Działalności
Gospodarczej lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, licząc od
dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej,
2. po upływie 1 roku i nie później niż przed upływem 2 lat od dnia:
•uzyskania wpisu przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego, licząc od dnia tego
wpisu, albo
•rozpoczęcia działalności gospodarczej zgodnie z zaświadczeniem z Ewidencji Działalności
Gospodarczej lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, licząc od
dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej,
pod warunkiem, że siedziba, a w przypadku osoby fizycznej - miejsce zamieszkania,
mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy, znajduje się na terenie jednego
z następujących województw: dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego,
opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego,
warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego.
Limit dostępnych środków wynosi 385 635 294,00 EUR.
Więcej informacji na stronie DofinansowanieDlaFirm.pl oraz na stronach Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości.
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