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OGÅOSZENIE

Szanowni PaÅ„stwo, Zwracam siÄ™ z uprzejmÄ… proÅ›bÄ… o dystrybucjÄ™ poniÅ¼szej wiadomoÅ›ci wÅ›rÃ³d firm, ktÃ³re znajdujÄ…
siÄ™ na terenie objÄ™tym zasiÄ™giem PaÅ„stwa dziaÅ‚ania. W zwiÄ…zku z informacjÄ… o moÅ¼liwoÅ›ci uruchomienia przez
Ministerstwo Gospodarki dodatkowego naboru wnioskÃ³w o dofinansowanie dla przedsiÄ™biorcÃ³w chcÄ…cych wziÄ…Ä‡ udziaÅ‚ w
branÅ¼owym programie promocji branÅ¼y polskich specjalnoÅ›ci Å¼ywnoÅ›ciowych (w ramach poddziaÅ‚ania 6.5.2 Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka) MG zwrÃ³ciÅ‚o siÄ™ do ARR z proÅ›ba o rozpoznanie zainteresowania udziaÅ‚em w projekcie.
MajÄ…c na uwadze powyÅ¼sze zwracam siÄ™ z proÅ›bÄ… o udzielenie informacji nt. PaÅ„stwa ewentualnego zainteresowania
zÅ‚oÅ¼eniem przedmiotowego wniosku, a takÅ¼e szacunkowej kwoty, o jakÄ… zamierzajÄ… siÄ™ PaÅ„stwo ubiegaÄ‡. BranÅ¼owy
program promocji branÅ¼y polskich specjalnoÅ›ci Å¼ywnoÅ›ciowych obejmuje okres od 14 maja 2012 roku do 31 maja 2015 roku.
DziaÅ‚ania promujÄ…ce organizowane w ramach programu realizowane sÄ… na terenie krajÃ³w: Rosja, Niemcy, Chiny, Francja,
Ukraina oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie. Uczestnikami BranÅ¼owego Programu Promocji mogÄ… byÄ‡ przedsiÄ™biorcy, ktÃ³rzy
prowadzÄ… dziaÅ‚alnoÅ›Ä‡ gospodarczÄ… i majÄ… siedzibÄ™ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a ich podstawowa
dziaÅ‚alnoÅ›Ä‡ gospodarcza jest zgodna z nastÄ™pujÄ…cymi kodami Polskiej Klasyfikacji DziaÅ‚alnoÅ›ci 2007: - 10.11.Z â€“
Przetwarzanie i konserwowanie miÄ™sa, z wyÅ‚Ä…czeniem miÄ™sa z drobiu, - 10.12.Z â€“ Przetwarzanie i konserwowanie miÄ™sa z
drobiu, - 10.13.Z â€“ Produkcja wyrobÃ³w z miÄ™sa, wÅ‚Ä…czajÄ…c wyroby z miÄ™sa drobiowego, - 10.32.Z â€“ Produkcja sokÃ³w z
owocÃ³w i warzyw, - 10.39.Z â€“ PozostaÅ‚e przetwarzanie i konserwowanie owocÃ³w i warzyw, - 10.51.Z â€“ PrzetwÃ³rstwo mleka i
wyrÃ³b serÃ³w, - 10.61.Z â€“ Wytwarzanie produktÃ³w przemiaÅ‚u zbÃ³Å¼, - 10.71.Z â€“ Produkcja pieczywa, Å›wieÅ¼ych wyrobÃ³w
ciastkarskich i ciastek, - 10.72.Z â€“ Produkcja wyrobÃ³w ciastkarskich, - 10.73.Z â€“ Produkcja makaronÃ³w, - 10.82.Z â€“ Produkcja
kakao, czekolady i wyrobÃ³w cukierniczych, - 10.83.Z â€“ PrzetwÃ³rstwo herbaty i kawy, - 11.01.Z â€“ Produkcja wÃ³dek, - 11.03.Z
â€“ Produkcja cydru i pozostaÅ‚ych win owocowych, - 11.04.Z â€“ Produkcja pozostaÅ‚ych niedestylowanych napojÃ³w
fermentowanych, - 11.05.Z â€“ Produkcja piwa. PrzedsiÄ™biorcy mogÄ… uzyskaÄ‡ dofinansowanie maksymalnie 75 % kosztÃ³w
kwalifikowanych zwiÄ…zanych z udziaÅ‚em maksymalnie dwÃ³ch (2) przedstawicieli jednej (1) firmy w dziaÅ‚aniach promujÄ…cych
wskazanych w komponencie A (wykaz dziaÅ‚aÅ„ w zaÅ‚Ä…czeniu). Dofinansowanie udzielane jest w ramach pomocy de minimis,
ktÃ³rej wartoÅ›Ä‡ w przeciÄ…gu ostatnich 3 lat podatkowych nie moÅ¼e przekroczyÄ‡ rÃ³wnowartoÅ›ci 200 tys. euro
(wÅ‚Ä…czajÄ…c kwotÄ™ wnioskowanÄ… w ramach projektu). SzczegÃ³Å‚owe informacje nt. branÅ¼owego programu promocji
branÅ¼y polskich specjalnoÅ›ci Å¼ywnoÅ›ciowych moÅ¼na znaleÅºÄ‡ na stronie ARR w zakÅ‚adce BranÅ¼owy Program Promocji:
http://www.arr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1914&Itemid=74 Natomiast ogÃ³lne zasady PoddziaÅ‚ania
6.5.2. POIG â€žWsparcie udziaÅ‚u przedsiÄ™biorcÃ³w w programach promocjiâ€ znajdÄ… PaÅ„stwo na stronie Ministerstwa
Gospodarki: http://www.mg.gov.pl/Fundusze+UE/POIG/Dzialania/Dzialanie+652
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