OGŁOSZENIE KONKURSU nr 2/G/2020
z dnia 10.07.2020 roku
w ramach Umowy nr WP-II-D.433.1.31.2018 o dofinansowanie projektu grantowego
pn. „FUNDUSZ EKSPORTOWY – granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu
Działania 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP
Poddziałania 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw,
Schemat: Wsparcie MŚP na rynkach międzynarodowych - projekty grantowe
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Grantodawca)
informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu

I.

Termin składania wniosków:

Termin, od którego można składać wnioski – 03.08.2020 r.
Termin, do którego można składać wnioski – 31.08.2020 r. do godz. 16:00
Przewidywany termin rozstrzygnięcia Konkursu – 30.10.2020 r.
II.

Kto może składać wnioski o powierzenie grantu

O powierzenie grantu w ramach Funduszu Eksportowego mogą ubiegać się podmioty spełniające
następujące wymogi:
•
•
III.

posiadające status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,
prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Na co można otrzymać dofinansowanie

Grantobiorca może ubiegać się o uzyskanie pomocy na:
o

o
o

udział w krajowych i zagranicznych międzynarodowych targach i wystawach w charakterze
wystawcy oraz organizację wyjazdowych i przyjazdowych wizyt studyjnych związanych
z targami i wystawami poza granicami kraju,
udział w międzynarodowych targach poza granicami kraju w charakterze zwiedzających,
usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej
w szczególności:
▪ projektowanie kampanii marketingowych i reklamowych,
▪ wsparcie prawne procesu negocjacji i zawierania kontraktów,
▪ adaptację produktów i procesów do eksportu poprzez certyfikację produktów i procesów
w zakresie norm technicznych, jakości oraz zgodności,
▪ dostosowanie wzornictwa, usług oraz opakowań do wymagań zagranicznych rynków.
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IV.

Kryteria wyboru projektów

Grantodawca dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o zasady wskazane w par. 9 Regulaminu
Konkursu oraz kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym
Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru
projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu.
V.

Maksymalny dopuszczalny poziom intensywności pomocy w formie grantu i maksymalna
wartość wsparcia

Maksymalny dopuszczalny poziom intensywności pomocy w formie grantu ze środków EFRR w ramach
Funduszu Eksportowego wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu, w przypadku
projektów objętych pomocą de minimis. W przypadku projektów objętych zasadami pomocy
publicznej maksymalny poziom intensywności pomocy w formie grantu wynosi 50% wydatków
kwalifikowalnych na poziomie projektu. Szczegółowe zasady określania maksymalnego poziomu
intensywności pomocy w formie grantu opisane są w par. 5 Regulaminu Konkursu.
Jedno przedsiębiorstwo może uzyskać w ramach Funduszu Eksportowego wsparcie niższe niż
równowartość kwoty 200 000,00 Euro, tj. 893 280,00 zł według kursu 4,4664 zł z dnia 29.06.2020 r. Na
moment złożenia wniosku o powierzenie grantu maksymalną wartość wsparcia ustala się wg kursu EBC
z przedostatniego dnia roboczego miesiąca, poprzedzającego miesiąc, w którym ogłoszono nabór.
Maksymalna wartość wsparcia wyrażona w PLN może ulec zmianie w zależności od wysokości
przyjętego kursu euro w momencie podpisania umowy o powierzenie grantu, z zastrzeżeniem, że nie
może być ona wyższa niż wnioskowana na etapie składania wniosku o powierzenie grantu, bez względu
na schemat pomocy. Szczegółowe zasady określania maksymalnej wartości wsparcia opisane są w § 5
Regulaminu Konkursu.
VI.

Ogólna pula środków przeznaczona na pomoc udzielaną w formie grantów w ramach
Konkursu nr 2/G/2020

Kwota środków przeznaczona na pomoc w formie grantów w ramach przedmiotowego Konkursu ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 20 000 000,00 zł (słownie:
dwadzieścia milionów złotych).
VII.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Grantobiorcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu wybieranego w trybie konkursowym,
przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku
o powierzenie grantu w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektów.
Protest jest to pisemne wystąpienie Grantobiorcy o weryfikację dokonanej oceny projektu w zakresie
zgodności oceny z kryteriami wyboru projektów lub naruszeń o charakterze proceduralnym, które
wystąpiły w trakcie oceny i miały wpływ na jej wynik. Protest może być złożony po każdym etapie oceny
wniosku o powierzenie grantu, po otrzymaniu przez Grantobiorcę informacji o wynikach jego
weryfikacji. Nie dopuszcza się możliwości kwestionowania w ramach protestu zasadności samych
kryteriów wyboru projektów.
Grantobiorca ma prawo wnieść protest od negatywnej oceny jego projektu w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o wyniku oceny.

Szczegółowe zasady, tryb i terminy zaskarżania wyników oceny i wyboru projektów, składanych
w odpowiedzi na przedmiotowy Konkurs opisane są w§ . 12 Regulaminu Konkursu.
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VIII.

Miejsce i sposób składania wniosków:

Formularz wniosku o powierzenie grantu na projekt wraz z załącznikami należy w pierwszej kolejności
wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o powierzenie grantu[1] dostępnym na stronie
internetowej: funduszeksportowy.tarr.org.pl
Termin, miejsce i forma składania wniosków o powierzenie grantu zostały szczegółowo opisane w § 3
i 6 Regulaminu Konkursu.
[1]

W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków, uwagi i błędy
należy zgłaszać na adres: grantynaeksport@tarr.org.pl.
IX.

Informacje na temat Konkursu

Szczegółowe informacje, wzory dokumentów oraz kryteria wyboru projektów zawiera Regulamin
Konkursu, dostępny na stronie internetowej Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
funduszeksportowy.tarr.org.pl.
Biuro projektu prowadzi Grantodawca:
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Włocławska 167 (budynek A), 87-100 Toruń,
tel. 56 699 54 86 i 56 699 54 84; email: grantynaeksport@tarr.org.pl
Informacji dotyczących Konkursu udzielają Punkty kontaktowe prowadzone przez Partnerów projektu:
✓ w Bydgoszczy: Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., ul. Unii Lubelskiej 4C (II piętro),
tel. 52 585 88 80; email: msp@barr.pl
dla przedsiębiorstw z Bydgoszczy i powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego,
nakielskiego, żnińskiego, sępoleńskiego, świeckiego, chełmińskiego oraz tucholskiego;
✓ w Toruniu: Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu, ul. Skłodowskiej-Curie 41 (I piętro),
tel. 56 658 62 90; email: biuro@iph.torun.pl
dla przedsiębiorstw z Torunia i powiatów: toruńskiego, brodnickiego, golubsko-dobrzyńskiego,
grudziądzkiego, rypińskiego, wąbrzeskiego, aleksandrowskiego, lipnowskiego, radziejowskiego,
włocławskiego oraz Grudziądza i Włocławka.
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