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Dobry wizerunek firmy służy eksportowi, zdobywaniu nowych rynków, jest ważnym motorem
rozwoju i wzrostu konkurencyjności. Wypromowanie usług, produktów wymaga wielu
zintensyfikowanych, często kosztownych działań. Dlatego też warto skorzystać z szansy jaką
stwarzają środki unijne.
KTO MOŻE OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE ?
Mikro, mali i średni przedsiębiorcy, jako beneficjenci będą mogli otrzymać dofinansowanie na
promocję swojej działalności poprzez uczestnictwo w targach krajowych i zagranicznych, imprezach
targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy, poprzez udział w misjach gospodarczych,
mających na celu wyszukiwanie i dobór klientów/kontrahentów na rynkach zagranicznych.
Celem uczestnictwa w targach wystawienniczych i misjach gospodarczych musi być zwiększenie
sprzedaży produktów czy usług na obszarze działalności przedsiębiorstwa jak i poza nim.
NA CO DOFINANSOWANIE ?
Proces aplikowania o środki unijne nie jest procesem łatwym, trzeba spełnić wiele kryteriów. Dlatego
bardzo ważne jest wnikliwe zapoznanie się z dokumentacją konkursową. Jednym z bardzo ważnych
kryteriów jest zgodność tematyki targów z zakresem działalności przedsiębiorcy. Udział w imprezie
targowo-wystawienniczej musi przynieść firmie wymierne korzyści w postaci chociażby podpisanych
kontraktów handlowych z podmiotami niezależnymi od wnioskodawcy.
Aby sięgnąć po środki unijne na promocję trzeba przygotować dokumentację w odpowiedzi na
ogłoszony konkurs. Niedostosowanie się do wytycznych konkursu skutkuje koniecznością poprawy
wniosku w trakcie oceny formalnej .Przy czym w trakcie oceny formalnej i merytorycznej ewentualne
poprawki i uzupełnienia dokonać jednokrotnie. Pod ogłoszeniem konkursowym umieszczona jest
zawsze dokumentacja konkursowa , z którą należy zapoznać się w sposób jak najbardziej
szczegółowy.
Regulamin konkursu określa kto może ubiegać się o dofinansowanie projektu, jaki jest poziom
dofinansowania oraz dokładnie precyzuje jakie projekty podlegają dofinansowaniu z podaniem
dokładnej listy kosztów kwalifikujących się do dofinansowania.
Przykłady kosztów kwalifikowanych:
 koszty wynajęcia powierzchni wystawienniczej,
 koszty wpisu do katalogu targowego, opłata rejestracyjna,
 koszty promocji integralnie związane z realizacją projektu (np. koszty reklamy w mediach
targowych, koszty organizacji konferencji prasowej),
 koszty wstępu na targi lub wystawy (maksymalnie dla dwóch przedstawicieli Wnioskodawcy)
– wyłącznie dla projektów związanych z udziałem w misjach gospodarczych związanych z
targami i wystawami za granicą,
 koszty projektu i zabudowy stoiska,
 koszty projektu i produkcji indywidualnych materiałów promujących produkty w językach
obcych oraz polskim, takich jak: katalogi, foldery, ulotki lub prezentacje na nośnikach
jednokrotnego zapisu,

 koszty transportu, ubezpieczenie oraz odprawa celna eksponatów,
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 koszt usługi tłumaczeń ,
 koszty przejazdu drogą lądową/morską/lotniczą oraz zakwaterowania potwierdzone fakturami
bądź rachunkami przedstawicieli uczestniczących w imprezie wystawienniczej w okresie
trwania targów oraz dwóch dni przed i jednego dnia po imprezie wystawienniczej,
 koszty organizacji i obsługi technicznej stoiska (montaż, demontaż stoiska, transport stoiska,
podłączenie i zużycie mediów).
Wydatkami niekwalifikowanymi są m.in. koszty ponoszone na:
 wyżywienie,
 koszty osobowe osób trzecich, np.: kierowcy wiozącego stoisko lub eksponaty,
 wynajem hostess,
 wynajem telewizorów LCD lub plazmowych,
 zakup telewizorów LCD lub plazmowych traktowany jako element zabudowy stoiska,
 zakup sprzętu nagłośnieniowego,
 zakup komputerów, laptopów,
 zakup ekspresów do kawy itp.
Należy pamiętać , że wydatki niekwalifikowane związane z realizacją projektu ponosi beneficjent.
JAK PRAWIDŁOWO ZREALIZOWAĆ PROJEKT ?
Beneficjent zobowiązuje sie do realizacji projektu z należytą starannością,
w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie
z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa i procedurami . Beneficjent realizujący projekt polegający na
udziale w międzynarodowych targach/wystawach lub misjach gospodarczych poza granicami kraju,
powinien pamiętać o należytym dokumentowaniu ponoszonych wydatków w ramach realizowanego
przedsięwzięcia.
Aby prawidłowo rozliczyć poniesione wydatki należy przedstawić odpowiednie dokumenty:
Przykłady:
 umowa najmu lub zlecenie najmu powierzchni wystawienniczej
 faktury ze wynajem oraz faktury zakupowe należycie opisane ( zgodnie z wytycznym
Instytucji Pośredniczącej II stopnia)
 dokument zapłaty faktury za wykonaną usługę
 dokumentacja zdjęciowa przedstawiająca powierzchnię wystawienniczą
 próbki materiałów promocyjnych po jednym oryginalnym egzemplarzu
 nośniki magnetyczne (płyty CD, DVD, kasety) – w przypadku spotów reklamowych albo
innych form promocji w radiu lub telewizji
 oryginały informacji umieszczonych w prasie wraz z podaniem tytułu i numeru czasopisma
oraz daty jego publikacji
 dokumentacja zdjęciowa potwierdzająca spotkanie informacyjno – promocyjnego (np.
spotkania biznesowego),
 harmonogram i zakres tematyczny spotkania informacyjno – promocyjnego,
 lista organizatorów ze strony beneficjenta (przedstawicieli przedsiębiorcy) oraz lista
uczestników spotkania informacyjno – promocyjnego.
 polecenie podróży służbowej
 rozliczenie kosztów podróży służbowej wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi
zapłatę na rzecz odbywającego podróż służbową
 dokumenty potwierdzające przejazd i zakwaterowanie
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JAK PRAWIDŁOWO ZWIZUALIZOWAĆ PROJEKT?
Wszelkie materiały informacyjne i promocyjne (tablice informacyjne oraz broszury, ulotki, plakaty,
materiały prasowe itp.) dotyczące projektów realizowanych w ramach udziału w międzynarodowych
targach/wystawach lub misjach gospodarczych winny zawierać obowiązujący zestaw znaków
graficznych. W przypadku udziału w targach/wystawach oraz misjach gospodarczych muszą być
oznakowane:
- wynajęta powierzchnia wystawiennicza,
- materiały promocyjno – informacyjne,
- przedsięwzięcia promocyjne i informacyjne, np. konferencje prasowe, informacja prasowa, spotkania
informacyjne,
- wszystkie publikacje i narzędzia komunikacji audiowizualnej powinny zawierać na stronie tytułowej
lub wprowadzającej informacje o współfinansowaniu projektu środkami UE. Brak oznakowania może
skutkować uznaniem wydatku za niekwalifikowany, a tym samym brak refundacji kosztów.
Przygotowując samodzielnie dokumentację aplikacyjną czy rozliczeniową projektu należy poświęcić
na to nie mało czasu, ponieważ trzeba dotrzeć do odpowiednich rozporządzeń, ustaw, wytycznych
krajowych i zagranicznych. Efektywniej byłoby ten czas poświęcić na rzetelne opracowanie projektu,
a przy sporządzaniu dokumentacji wykorzystać pomoc specjalistów w tej dziedzinie. Warto
skorzystać z pomocy Agencji Informatyzacji i Rozwoju, , której wieloletnie doświadczenie w
bankowości oraz współpraca z fachowcami w dziedzinie analiz rynkowych ułatwi tę skomplikowaną
procedurę aplikowania o środki unijne. Współpracę zawsze rozpoczynamy od darmowych analiz.
Zainteresowanych współpracą odsyłamy do wypełnienia ANKIETY , która znajdziecie na stronie :
www.aiir.pl
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