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1. Cele i opis 

Celem niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest pomoc nowym przedsiębiorcom UE 
w pogłębianiu doświadczeń, zdobywaniu wiedzy i nawiązywaniu kontaktów dzięki pobytom 
w przedsiębiorstwach kierowanych przez doświadczonych przedsiębiorców w innych państwach członkow
skich. Nadrzędnym celem tego działania przygotowawczego jest wspieranie przedsiębiorczości, umiędzyna
rodowienia i konkurencyjności rozpoczynających działalność potencjalnych przedsiębiorców oraz nowo 
założonych mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw w UE. Działanie to jest skierowane do osób, 
które mają zamiar rozpocząć własną działalność oraz do przedsiębiorców, którzy niedawno taką działalność 
rozpoczęli. 

Zaproszenie do składania wniosków składa się z dwóch części dotyczących dwóch różnych rodzajów 
działań: 

Część 1: Organizacje pośredniczące wspierające i ułatwiające mobilność przedsiębiorców rozpoczynających 
działalność. 

Część 2: Wsparcie, koordynacja i tworzenie sieci kontaktów organizacji pośredniczących realizujących 
działania wspomniane w części 1. 

2. Kwalifikujący się wnioskodawcy 

Wnioski mogą składać wszystkie jednostki publiczne lub prywatne działające w obszarze wspierania przed
siębiorstw. Mogą to być w szczególności: 

— władze publiczne odpowiedzialne za sprawy gospodarcze, przedsiębiorczość, wspieranie przedsiębiorstw 
i kwestie z tym związane lub działające w tych dziedzinach, 

— izby handlowo-przemysłowe, izby rzemieślnicze lub podobne organy, 

— organizacje wspierające działalność gospodarczą, ośrodki wspierające przedsiębiorstwa rozpoczynające 
działalność i inkubatory przedsiębiorczości, 

— stowarzyszenia przedsiębiorstw i sieci wspierające przedsiębiorstwa, 

— podmioty publiczne i prywatne oferujące usługi wspierające przedsiębiorstwa. 

Część 1: Wnioskodawcy mogą działać indywidualnie lub w ramach konsorcjum (spółki). Konsorcjum 
powinno się składać z co najmniej 2 niezależnych podmiotów prawnych z tego samego lub innego państwa 
członkowskiego UE. 

Część 2: Wnioskodawcy muszą działać indywidualnie. 

Wnioskodawcy muszą mieć swoją siedzibę w jednym z państw członkowskich UE.
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3. Budżet i czas trwania projektu 

Budżet całkowity przeznaczony na współfinansowanie projektów wynosi 4 300 000 EUR. Pomoc finansowa 
Komisji nie może przekroczyć 90 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych pojedynczego projektu. 

Część 1: Kwota żadnej z dotacji nie przekroczy 180 000 EUR w przypadku spółek oraz 150 000 EUR 
w przypadku wniosków indywidualnych. Maksymalny czas trwania projektów wynosi 21 miesięcy. 

Część 2: Maksymalna kwota dotacji wyniesie 350 000 EUR. Maksymalny czas trwania projektu wynosi 25 
miesięcy. 

Planowana data rozpoczęcia działania: dnia 1 lutego 2011 r. 

4. Termin składania wniosków 

Wnioski należy składać do Komisji najpóźniej do dnia 28 czerwca 2010 r. 

5. Więcej informacji 

Pełny tekst zaproszenia do składania wniosków oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na następującej 
stronie internetowej: 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4258 

Wnioski muszą spełniać wymogi określone w pełnym tekście zaproszenia i zostać złożone na formularzu 
przeznaczonym do tego celu.
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