OGŁOSZENIE KONKURSU nr 1/UD/2019
z dnia 1 marca 2019 r.
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. (Usługodawca)
informuje o możliwości składania wniosków na usługi doradcze – polegające na opracowaniu
strategii internacjonalizacji działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

I.

Przedmiot Konkursu:

Przedmiotem Konkursu jest wybór projektów obejmujących usługi doradcze, polegające na opracowaniu
strategii internacjonalizacji działalności gospodarczej Wnioskodawcy.
W wyniku naboru Usługodawca udzieli wsparcia na rzecz 40 Usługobiorców.
II.

Wnioskodawca:

Do składania wniosków o usługi doradcze w ramach Funduszu Eksportowego uprawnione
są przedsiębiorstwa:
- posiadające status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,
- prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko - pomorskiego,
- będące startującymi eksporterami.
III.

Termin składania wniosków:

Konkurs jest podzielony na cztery rundy. Wnioski mogą być składane w następujących terminach:
1)
2)
3)
4)

dla rundy I – nabór wniosków od 25 marca do 7 kwietnia 2019 roku;
dla rundy II – nabór wniosków od 8 kwietnia do 5 maja 2019 roku;
dla rundy III – nabór wniosków od 6 maja do 9 czerwca 2019 roku;
dla rundy IV – nabór wniosków od 10 czerwca do 7 lipca 2019 roku.

Nabór wniosków ma charakter ciągły i jest prowadzony do wyczerpania ustalonego limitu środków, jednak
nie dłużej niż do 7 lipca 2019 roku.
Nabór wersji elektronicznych jest prowadzony do momentu złożenia wniosków przez 150% potencjalnych
Usługobiorców, tj. 60 Wnioskodawców. Usługodawca zamieści ogłoszenie o wstrzymaniu naboru wniosków.
Od momentu zamieszczenia ogłoszenia o wstrzymaniu naboru, wnioski są przyjmowania przez kolejne 3 dni
kalendarzowe, jednak nie później niż do daty granicznej przewidzianej dla danej rundy.

IV.

Wartość wsparcia:

Kwota środków przeznaczonych na wsparcie projektów wynosi 984 000,00 zł (słownie: dziewięćset
osiemdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100).
Wsparcie zostanie udzielone w sposób wyłączający przepływy finansowe pomiędzy Usługobiorcą
i Usługodawcą i będzie stanowiło pomoc de minimis. Wartość udzielonej pomocy de minimis w odniesieniu
do każdego projektu wyniesie 24 600,00 zł, co stanowi 100% wartości usługi doradczej.
V.

Kryteria wyboru projektów:

Ocena projektów dokonywana jest w oparciu o kryteria wyboru określone w załączniku nr 1 do Regulaminu
Konkursu oraz zasady wskazane w §10 Regulaminu Konkursu.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia rundy Konkursu wynosi 21 dni kalendarzowych od dnia zamknięcia
naboru wniosków o usługę doradczą w danej rundzie Konkursu.
VI.

Miejsce składania wniosków:

A) wersja elektroniczna
Wniosek należy złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy wnioski.tarr.org.pl w terminie
wskazanym w punkcie III. Platforma wnioski.tarr.org.pl będzie dostępna od pierwszego dnia naboru, tj. od
25.03.2019 r. Za termin wpływu wniosku uznaje się datę i godzinę zamieszczenia skompresowanego /
spakowanego folderu na platformie wnioski.tarr.org.pl.
Folder musi zawierać: 1. skan z podpisanej wersji wniosku; 2. Oświadczenie o tożsamości wersji
elektronicznej i papierowej oraz 3. wersję edytowalną wniosku tożsamą z wersją podpisaną.
B) wersja papierowa
Wersję papierową wniosku wraz z oryginałem Oświadczenia o tożsamości wersji elektronicznej i papierowej
należy złożyć w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wersji elektronicznej. Za datę złożenia wersji
papierowej uznaje się datę wpływu do siedziby Usługodawcy lub Partnerów projektu grantowego:
1) Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Włocławska 167 (budynek A), 87-100 Toruń,
2) Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., ul. Unii Lubelskiej 4C (II piętro),
85-059 Bydgoszcz,
3) Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu, ul. Skłodowskiej-Curie 41 (I piętro), 87-100 Toruń.
Wniosek o usługę doradczą zostaje odrzucony, jeżeli Wnioskodawca nie dostarczy wersji papierowej.
VII.

Informacje na temat konkursu

Szczegółowe informacje, wzory dokumentów oraz kryteria oceny projektów zawiera Regulamin Konkursu,
dostępny na stronie internetowej Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. www.tarr.org.pl
Biuro projektu prowadzi Usługodawca:
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.

