
Jak rozpocząć działania po otrzymaniu akredytacji w systemie SPEKTRUM?

Jak aplikować o grant w systemie SPEKTRUM?

Jak prawidłowo rozliczyć usługę doradczą objętą grantem i otrzymać środki?

Do kiedy można złożyć wniosek o grant?

Ile razy można ubiegać się o grant?

Masz pytania?

Dla firm doradczych

Zdobywaj klientów za pośrednictwem wizytówki swojej firmy w bazie specjalistycznych usług doradczych arp.gda.pl/spektrum

Poszukuj klientów także we własnym zakresie oraz informuj ich o ścieżce ubiegania się o grant w systemie SPEKTRUM

Kiedy twój klient otrzyma grant w wysokości 50% kosztu zakupu specjalistycznej usługi doradczej, wykonaj dla niego usługę*

Grant jest przekazywany na konto klienta po wykonaniu usługi i jej prawidłowym rozliczeniu

* Usługa musi zostać wykonana zgodnie z zapisami w umowie o powierzenie grantu, dlatego weź je pod uwagę  
zanim przystąpisz do jej realizacji

Zgłoś swoje przedsiębiorstwo do nieodpłatnego badania wstępnego za pośrednictwem elektronicznego formularza –  
link znajdziesz na stronie arp.gda.pl/spektrum

Podczas badania wstępnego sprawdzisz, czy przedsiębiorstwo spełnia wszystkie kryteria udziału w systemie SPEKTRUM

Podczas badania zostanie przydzielony konsultant, który poinformuje o dalszych krokach

Po zakończonym badaniu wstępnym znajdź potrzebną usługę doradczą w katalogu  
na stronie arp.gda.pl/spektrum

Złóż wniosek o grant zgodnie z wytycznymi podanymi w aktualnym ogłoszeniu o konkursie – informację  
o naborze znajdziesz na stronach arp.gda.pl

Wyniki w aktualnym konkursie grantowym są zamieszczane na stronach arp.gda.pl  
oraz przekazywane wnioskodawcy pisemnie

W przypadku udzielenia grantu na dofinansowanie kosztów zakupu usługi doradczej z firmą jest podpisywana umowa –  
w niej zostają zawarte:

• przedmiot specjalistycznej usługi
• harmonogram i termin zakończenia usługi

Po odebraniu usługi wykonanej przez akredytowaną w systemie SPEKTRUM firmę doradczą dokonujesz oceny jej jakości –  
warunek konieczny rozliczenia grantu (musisz także pokryć jej wynagrodzenie, również w części objętej dofinansowaniem)

Składasz wniosek o płatność – grant zostanie przekazany na konto twojej firmy niezwłocznie po zweryfikowaniu prawidłowo  
złożonego wniosku wraz z załącznikami

Informację o aktualnym konkursie grantowym można znaleźć na stronie arp.gda.pl/spektrum

Dzwoń, pisz, spotkaj się z nami (także online)

tel. 58 32 33 106, 601 688 364, 607 970 007

spektrum@arp.gda.pl

Dla mikroprzedsiębiorstw,
małych i średnich przedsiębiorstw

z siedzibą w województwie pomorskim

Każde przedsiębiorstwo spełniające warunki udziału w systemie SPEKTRUM może ubiegać się o granty wielokrotnie


