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nazwa 

komórki 

RARR

źródło finansowania
Opis projektu, jeśli finansowanie jest 

z projektu 

1.
Papier do druku i kserowania (Format A4, gramatura 80 g/m², białość 161 CIE, klasa papieru 
A, zawartość opakowania/ryzy: 500 arkuszy, przeznaczenie do kolorowych wykresów i 
tekstu, wysokiej jakości czarno-białych dokumentów oraz korespondencji zewnętrznej. ryza 40

2. Cienkopis żelowy z płynnym tuszem żelowym, grubość końcówki 0,5 mm, grubość linii 
pisania 0,25 mm, niebieski sztuka 30

3.
Marker do płyt CD-R/ DVD-R - dwustronny marker permanentny z szybkoschnącym tuszem, 
piszący po każdej powierzchni - dwa rodzaje końcówek piszących: F - linia pisania 0,70 mm, 
długość linii 800 m oraz EF - linia pisania 0,40 mm, długość linii 1100 m sztuka 5

4. Teczka wiązana kartonowa A4 z białego kartonu sztuka 20

5.
Skoroszyt plastikowy sztywny zawieszony wykonany z najwyższej jakości folii, przód twardy 
przeźroczysty, tył twardy, kolorowy. Format A4, wymienny papierowy pasek do opisu. 
Opakowanie 10 sztuk, różne kolory opakowanie 5

6. Zszywki metalowe 23/10 do zszywaczy biurowych, ilość zszywanych kartek 40-60, ilość 
zszywek w opakowaniu 1000 opakowanie 2

7.
Koperty białe C5 SK 162x229 mm, samoklejące, gramatura 90 g/m², opakowanie 500 sztuk opakowanie 1

Projekt: "Fundusz Pożyczkowy dla 
MŚP RARR/RPO" Realizowany w 
ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2007-2013;                             

Informacje o projekcie: 
Numer i nazwa Priorytetu: Oś 

priorytetowa I "Konkurencyjna i 
innowacyjna gospodarka". 

Numer i nazwa Działania: Działanie 1.1 
"Wsparcie kapitałowe 
przedsiębiorczości".

Numer i nazwa Poddziałania: schemat 
A "Wsparcie kapitałowe funduszy" 
Instytucja w której został złożony 
wniosek: Urząd Marszałkowski 
Województwa Podkarpackiego 

Numer konkursu: WND-RPPK.01.01.00-
18-005/12-00 

Okres realizacji projektu: 29.10.2012 - 
nadal 

Obszar realizacji projektu: woj. 
podkarpackie 

Nazwa Beneficjenta: MŚP woj. p-
odkarpackiego 

Umowa o dofinansowanie projektu nr 
UDA-RPPK.01.01.00-18-005/12-00 

zawarta w dniu  29.10.2012 pomiędzy 
Województwem Podkarpackim - 

Instytucja Zarządzająca RPO a RARR 
S.A.                                                      

koszty administracji i 
zarządzania w projekcie 

pn. Fundusz Pożyczkowy 
dla MŚP RARR/RPO

CFK


