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RPO Mazowsze: Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałanie 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw
Wsparcie w ramach Działania 3.2 skierowane jest do przedsiębiorców w zakresie wzrostu ich
internacjonalizacji.
Typ projektów: „Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
Kwota dofinansowania: do 50 % kosztów kwalifikowanych projektu.
Minimalna wartość dofinansowania projektu: 50 000 PLN
Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi:
400 000 PLN gdy beneficjentem jest jedno przedsiębiorstwo;
350 000 PLN dla każdego partnera (łącznie maksymalnie 1 050 000 PLN), gdy przedsiębiorca występuje w
formule partnerstwa z innymi przedsiębiorcami (maksymalnie 3 podmioty).
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 30 716 000,00 PLN
Z działania mogą skorzystać: mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa.
Na co można otrzymać dofinansowanie:
Udział m.in. w misjach gospodarczych, krajowych i międzynarodowych imprezach targowowystawienniczych, czy też w ramach wizyt studyjnych.
Wdrożenie nowego modelu biznesowego.
Przewiduje się wsparcie od etapu koncepcyjnego, przez implementację pomysłu na internacjonalizację
działalności i podjęcia międzynarodowej współpracy gospodarczej.
Udział MŚP w szczególności w imprezach targowo-wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o
charakterze międzynarodowym, misjach gospodarczych, wizytach studyjnych, wyszukiwaniu i doborze
partnerów biznesowych na rynku docelowym.
Podstawą realizacji projektu jest dokument o charakterze strategicznym zawierający analizę oraz
uzasadnienie dla nowych rynków docelowych działalności eksportowej firmy oraz wskazujący zmianę modelu
biznesowego w zakresie umiędzynarodowienia. Opracowanie ww. dokumentu może być przedmiotem
współfinansowania.
Za kwalifikowalne uznaje się wszystkie wydatki niezbędne do realizacji projektu, zgodne z zasadami
określonymi w części ogólnej wytycznych programowych w zakresie kwalifikowalności wydatków, w tym w
szczególności wydatki na:
opracowanie strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa,
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realizacja strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa, w
szczególności: kampanie promocyjne w kraju i za granicą, koszty, udziału w targach / imprezie
wystawienniczej / misji gospodarczej,
koszty uzyskania niezbędnych dokumentów, uprawniających do wprowadzenia towarów lub usług na
wybrane rynki docelowe,
elementy uzupełniające: zakup baz danych oraz oprogramowania, wraz z jego konfiguracją,
wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi wynikającymi z umowy o dofinansowanie
dotyczące promocji środków unijnych.
Więcej informacji dotyczących kosztów kwalifikowanych w ramach Poddziałania 3.2.2 dostępnych jest w
Regulaminie Konkursu punkt 4.3 (link)
Jak złożyć wniosek o dofinansowanie RPO Mazowsze?
Miejsce składania wniosków: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74,
03-301 Warszawa, strona www.mazowia.eu
Sposób składania wniosków o dofinansowanie: Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami
należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis
RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu. Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o
dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w
Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub
przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.
Wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu wnioskodawca jest zobowiązany dołączyć między
innymi strategię biznesową w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa, którą
skutecznie opracujemy dla Państwa firmy na wybrane rynki zagraniczne.
Planowane terminy:
Termin rozpoczęcia naborów wniosków o dofinansowanie: 30 czerwca 2016 roku.
Termin zakończenia naborów wniosków o dofinansowanie: 31 sierpnia 2016 roku godz. 15.00.
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: styczeń 2017 r.
Więcej informacji:
Regulamin konkursu dostępny jest w serwisie RPO WM: www.funduszedlamazowsza.eu oraz portalu Funduszy
Europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl, a także pod linkiem (link).
Pliki do pobrania dotyczące konkursu dostępne są w serwisie www.funduszedlamazowsza.eu (link)
Świadczymy innowacyjne usługi w ramach kosztów kwalifikowanych wspierające rozwój firm na rynku
polskim i międzynarodowym obejmujące działania i poddziałania krajowych i regionalnych programów
operacyjnych (RPO).
Zapewniamy pełen profesjonalizm działania oraz indywidualne podejście do każdego Klienta.
Korzystając z naszych usług towarzyszyć będzie Państwu poczucie pewności działania oraz osiągnięcia
zamierzonych celów. Nasi eksperci reprezentują wiele dziedzin i posiadają udokumentowane doświadczenie w
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realizacji konkretnych działań oraz poddziałań. Interdyscyplinarność i swoboda komunikacji umożliwiają nam
pozyskanie informacji z każdego rynku docelowego, bez względu na różnice językowe.
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