
Typ 3. Akcja adaptacja do zmiany

Wsparcie otrzymają projekty, które mają na celu adaptację przedsiębiorstw do nowych

uwarunkowań wymiany handlowej ze Zjednoczonym Królestwem, a także projekty, dzięki którym

firmy uzyskają profesjonalne doradztwo związane z możliwościami rozwojowymi na nowych rynkach.

Kto może ubiegać się o dotacje?

Typ projektu skierowany jest do dwóch grup Ostatecznych odbiorców:

GRUPA 1: przedsiębiorców, którzy zamierzają kontynuować współpracę ze Zjednoczonym Królestwem

i potrzebują podjąć działania związane z adaptacją swojego przedsiębiorstwa do nowych warunków

wymiany handlowej w związku z zapisami „Umowy o handlu i współpracy między UE

i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem, z drugiej

strony”.

Dofinansowaniu podlegają koszty zakupu środków trwałych, usprawniających procesy produkcyjne

i organizacyjne w przedsiębiorstwie, w celu dostosowania do zmian wywołanych wyłącznie

i bezpośrednio przez brexit, a także koszty szkoleń dla pracowników i usług doradczych w zakresie

przystosowania procesów w firmie do zmian pobrexitowych takich jak np.: nowe reguły celne, nowe

uwarunkowania w transporcie i logistyce.

GRUPA 2: przedsiębiorców, którzy ze względu na ograniczenia wprowadzone w „Umowie o handlu

i współpracy między UE i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym

Królestwem, z drugiej strony” muszą poszukiwać nowych rynków dla swoich produktów (wyrobów

i usług). Odpowiedzią na ten problem jest wprowadzenie zmian w sposobie funkcjonowania

przedsiębiorstw. Aby działania te były skuteczne muszą mieć charakter skoordynowany

i długofalowy. Jednak większość przedsiębiorców (w szczególności MŚP) nie posiada know-how,

niezbędnego do opracowania np. nowych modeli biznesowych, czy też zaplanowania spójnych,

efektywnych działań związanych z wejściem na nowe rynki. Pomoc dedykowana GRUPIE 2 ma na

celu wsparcie w zakresie dywersyfikacji rynku zbytu (w ujęciu produktowym i/lub geograficznym) dla

przedsiębiorstw, aby w ten sposób mogły one zniwelować negatywne skutki brexit i elastycznie

dopasować się do nowych uwarunkowań wymiany handlowej.
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Usługi doradcze dla przedsiębiorstw świadczone mogą być wyłącznie przez doradców

zewnętrznych posiadających co najmniej 3 letnie doświadczenie w świadczeniu danych usług

doradczych.

Poziom dofinansowania

Jako pomoc de minimis:

-100 %  dla MŚP

-85% dla przedsiębiorców innych niż MŚP

Jako pomoc publiczna:

- jako pomoc publiczna : Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP” do 50 % wartości kosztów

kwalifikowalnych- możliwość skorzystania z tego wsparcia maja tylko MŚP

- jako pomoc publiczna : Pomoc szkoleniowa skierowana do podmiotów MŚP i

przedsiębiorców innych niż MŚP 50 % dofinansowania z możliwością zwiększenia do 70 % .

Warunki zwiększenia intensywności pomocy to:

* o 10 punktów procentowych w przypadku szkoleń dla pracowników niepełnosprawnych lub

znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji

* o 10 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz średniego przedsiębiorstwa

i o 20 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz małego przedsiębiorstwa.

-jako regionalna pomoc inwestycyjna zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2022-2027 dla

podmiotów MŚP i przedsiębiorców innych niż MŚP.

Regionalna pomoc inwestycyjna udzielana jest na inwestycję początkową, a w przypadku dużego

przedsiębiorcy w województwach: dolnośląskim i wielkopolskim oraz na obszarach regionu

warszawskiego stołecznego należących do gmin: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria,

Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy,

Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz,

Zakroczym i Żabia Wola – wyłącznie na inwestycję początkową na rzecz nowej działalności

gospodarczej, po spełnieniu warunków określonych w art. 14 ust. 16 Rozporządzenia Komisji (UE) nr

651/2014 (przeniesienie zakładu). Pomoc nie może być udzielona na inwestycję prowadzącą

wyłącznie do odtworzenia zdolności produkcyjnych.
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Koszty kwalifikowalne, czyli na co można otrzymać dofinansowanie.

Za koszty kwalifikowalne uznaje się:

−kosztów usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, w celu opracowania

nowego/zaktualizowanego modelu biznesowego/strategii/planu rozwoju przedsiębiorstwa,

−wyszukiwania potencjalnych partnerów zagranicznych i doprowadzenia do etapu negocjacji

handlowych (z wyłączeniem usług pośrednictwa handlowego oraz doradztwa związanego z

bezpośrednim uczestnictwem doradcy w negocjacjach),

−doradztwa w zakresie projektowania dopasowania produktu do potrzeb rynku docelowego (w tym

m.in. badanie marketingowe na rynku docelowym),

−doradztwa w zakresie projektowania kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia

formalno-prawnego umożliwiającego wejście na dany rynek,

−doradztwa w zakresie uzyskania certyfikacji, akredytacji, koncesji lub innego typu dokumentów i

praw niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej/ sprzedaży produktów na docelowym

rynku (z wyłączeniem kosztów finalnego uzyskania dokumentów uprawniających do wprowadzenia

produktów na wybranym rynku docelowym),

−projektowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej (w tym kampanii w Internecie),

−projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych oraz stron internetowych przeznaczonych

do promocji i sprzedaży produktów, których dotyczy projekt,

−projektowania wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów,

projektowania logotypów i marek produktowych, tworzenia regulaminów usług, gwarancji

produktowych i projektowania innych dokumentów niezbędnych dla wprowadzenia produktu na

nowy rynek,

−doradztwa w zakresie uzyskania ochrony własności przemysłowej za granicą w przypadku

produktów przeznaczonych do sprzedaży na rynkach zagranicznych,

−innych usług doradczych związanych bezpośrednio z przygotowaniem do wdrożenia nowej strategii

działania przedsiębiorstwa np. w zakresie: badań i testów (technicznych, fizycznych, chemicznych lub

biologicznych) produktów, projektowania procesów technologicznych lub logistycznych,

−zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych usprawniających procesy (np.

produkcyjne, organizacyjne) w przedsiębiorstwie (koszty inwestycyjne),

−szkolenia pracowników, którzy zajęli się nowymi obszarami działania firmy wynikającymi ze

zmienionych okoliczności wymiany handlowej ze Zjednoczonym Królestwem,
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−zakupu usług doradczych dotyczących adaptacji do zmian, jakie zaszły w wyniku brexit w handlu z

rynkiem Zjednoczonego Królestwa np. w zakresie: dostępu do specjalistycznych baz danych i źródeł

informacji, tłumaczeń, badań i testów (technicznych, fizycznych, chemicznych lub biologicznych)

produktów, projektowania procesów technologicznych lub logistycznych.

Ważne informacje na temat projektu:

Okres realizacji projektu rozpoczyna się po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Zakończenie realizacji projektu musi nastąpić najpóźniej w dniu 31 lipca 2023 r. Ponadto w przypadku

projektów objętych regułami pomocy publicznej zachowany musi być efekt zachęty, co oznacza, że

rozpoczęcie prac może nastąpić po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Rozpoczęcie realizacji projektu powinno być zaplanowane nie później niż 5 miesięcy od daty

złożenia wniosku o dofinansowanie. W przypadku rozpoczęcia realizacji projektu po dniu złożenia

wniosku o dofinansowanie, lecz przed dniem zawarcia umowy o dofinansowanie wnioskodawca

realizuje projekt na własne ryzyko.

Trwałość projektu- 5 lat od płatności końcowej z możliwością skrócenia do 3 lat.
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