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Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020  

Działanie 2.4 "Współpraca gospodarcza i promocja" 
 

Planowany termin otwarcia naboru wniosków: III kwartał 2015  

 

Dla kogo: Mikro, Małe, Średnie Przedsiębiorstwa mające siedzibę na terenie województwa 

opolskiego. 

Preferowane będą firmy działające w sektorze inteligentnej specjalizacji regionalnej: 

 technologie chemiczne,  

 budownictwo i drewno,  

 przemysł maszynowy i metalowy,  

 przemysł energetyczny (w tym OZE),  

 technologia rolno-spożywcza,  

 zdrowa żywność. 

  

Cel: Zwiększona ekspansja firm na rynki zagraniczne, dywersyfikacja geograficzna prowadzonej 

działalności, zwiększona dochodowość przedsiębiorstw oraz liczba nawiązywanych kontaktów 

zagranicznych, a w szczególności umów z partnerami zagranicznymi.  

 

Wysokość dofinansowania: do 350 tys. zł  

Poziom dofinansowania: 70% kosztów kwalifikowanych  

Typy przedsięwzięć:  

- wsparcie opracowania nowych modeli biznesowych, w tym strategii dla działań międzynarodowych, 

otwierania nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej;  

- wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym;  

- promocja przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w 

targach, pokazach technologii, jedynie jako mniejsza część projektu, znajdująca uzasadnienie w 

strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonym nowym modelu biznesowym. 

 

DLACZEGO MY? 
 
Jako firma działamy na rynku usług doradczych od roku 2005. Ostatnie dziesięć lat działalności były 
niezwykle owocne i przyniosły miarodajne wyniki, prawie 90 mln dofinansowania dla Klientów 
DOBREGO PROJEKTU. 
 
Jako firma, posiadamy wdrożony system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001-2008 w 
zakresie pozyskiwania dotacji unijnych i środków inwestycyjnych, rozliczania i obsługi projektów, 
zarządzania projektami oraz szkoleń.  
W 2010 i 2012 roku zostaliśmy uznani za najbardziej skuteczną firmę w rankingu ogólnokrajowym 
branżowego pisma Fundusze Europejskiej w kategorii – POKL Liczba projektów zakwalifikowanych do 
dofinansowania. 
 

Zapraszam serdecznie do współpracy! 
 

Joanna Kasprzak-Dżyberti  
Właściciel 


