Renata Granowska - Dyrektor DIP:
W październiku weszły na rynek preferencyjne
pożyczki rozwojowe na zakup środków
trwałych i inwestycje dla dolnośląskich
przedsiębiorców. Pożyczki są dostępne u
Pośredników
Finansowych
w
ramach
podpisanej przez DIP umowy z Bankiem
Gospodarstwa Krajowego.
Serdecznie zachęcam do skorzystania.
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.

RZEMIEŚLNICY NA START

W październiku
rozstrzygnięto i ogłoszono wyniki czterech
konkursów. Łącznie 128 przedsiębiorców otrzyma kwotę 16 229
570,24 zł dofinansowania na:
1.4 A horyzontalny - Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP
1.4 B ab – ZIT WrOF - Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP
poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia
ekspansji na rynki zewnętrzne
1.2.2A – ZIT WrOF- Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć
lub rozwinąć działalność B+R
1.2.2B - ZIT WrOF - Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R
przedsiębiorstw

Piąty października – start naboru wniosków
na wsparcie
innowacyjności dla rzemieślników.
W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty
inwestycyjne realizowane w środki trwałe lub wartości niematerialne
i prawne. Projekty muszą dotyczyć wdrożenia innowacji produktowej
i procesowej MŚP oraz być powiązane z dziedziną rzemiosła, której
dotyczy świadectwo kwalifikacji zawodowej rzemieślnika.
Maksymalna wartość projektu to 50 000 zł. Poziom dofinansowania
wynosi do 85% wydatków kwalifikowanych. (schemat 1.5.A )

http://www.dip.dolnyslask.pl/wiadomosci/838-rozstrzygnieto-konkurs-1-4-1-a.html
http://www.dip.dolnyslask.pl/wiadomosci/831-rozstrzygnieto-konkurs-1-4-2-b-ab-zitwrof.html
http://www.dip.dolnyslask.pl/wiadomosci/797-rozstrzygnieto-konkurs-1-2-2-a-zit-wrof-oraz1-2-2-b-zit-wrof.html

http://www.dip.dolnyslask.pl/wiadomosci/825-instrumenty-finansowe-nowa-formadofinansowania-dla-msp.html

TERMOMODERNIZACJA

POŻYCZKI

Około 750 gospodarstw domowych na terenie Jeleniej Góry i Złotoryi
skorzysta dzięki przyznanym środkom na termomodernizację.
Budynki zostaną zabezpieczone przed utratą ciepła i zmniejszy się
zapotrzebowanie na energię dla tych budynków.

Dla przedsiębiorców z Dolnego Śląska udostępniono w ramach
środków unijnych pożyczki. Jej otrzymanie wiąże się z mniejszymi
wymaganiami i formalnościami. Pożyczki posiadają bardzo niskie
oprocentowanie i atrakcyjne warunki spłaty. W tym systemie
pieniądze będą mogły być wykorzystywane wielokrotnie przez
przedsiębiorców, a nie jak w przypadku dotacji – tylko raz. Pomoc
będzie udzielana także po roku 2020.

http://www.dip.dolnyslask.pl/wiadomosci/820-zlotoryja.html

http://www.dip.dolnyslask.pl/wiadomosci/746-ogloszono-konkurs-o-dofinansowanieprojektow-dot.html

