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oświadczenie

Na stronie internetowej http://health-fit.com.pl pojawił się plakat oraz informacja nt. realizowanego

projektu:

Firma Health Fit Spółka Cywilna
Rafał Piwowar, Tomasz Jafernik
Ul. Wodzisławska 3A

44-24OŻory

Realizuje projekt ,,Wdrożenie nowych usług, w tym jednej opartej na wynikach prac B+R, w
mikroprzedsiębiorstwie zbranży fitness poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia diagnostycznegomedycznego, siłowo-oporowego i cardio oraz umożliwiającego pracę zdalną" współfinansowanV Ze

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi Priorytetowej: lll.
Konkurencyjność MŚp dla działania: 3.2. lnnowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego
Opis projektu: Przedmiotem projektu jest zakup urządzeń medyczno-diagnostycznych (urządzenie do
analizy w 3D postawy ciała oraz analizatora składu ciała) oraz urządzeń oporowo-siłowych i cardio, co
pozwoli na kompleksowe podejście do klientów firmy z branży fitness i umożliwi wprowadzenie
nowych usług (w tym jednej opartej na wdrożeniu prac B+R przy współpracy z AWF w Katowicach)
opartych na holistycznym podejściu do podopiecznego (od diagnozy postawy ciała, zbadania jego
składu po przygotowanie odpowiedniego planu dietetycznego oraz zindywidualizowanego programu
treningowego i rehabilitacyjnego). Dzięki dofinansowaniu możliwe będzie wdrożenie rozwiązań
ułatwiających pracę zdalną, a także nabycie środków ochrony osobistej dla klientów i pracowników,
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Celem głównym projektu jest wdrożenie nowych kom.pleksowych. usług poprzez wdroże.nie wyników
pńc ań (innowacja'orgańizacylna) oraz podniesienie konkurencyjności spółki na rYnku fitness

planowane efekty: wzrost zatrudnienia, liczba wprowadzonych innowacji, liczba wdroŻonYch
wyników prac B+R
Całkowita wartośćprojektu: 532 131,00 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 385 091,24 PLN
Wkład Funduszy Europejskich:32-7 3ż7 ,4'J, PLN

Jednocześnie informujemy, ze w obiekcie znajduje się plakat o rozmiarze 43, zgodnie z
podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójnoŚci 2OL4-ZOŻO w zakresie
informacji i promocji.

Zastosowano oznaczenia w postaci naklejek na urządzeniach i sprzęcie zakupionym w ramach
projektu zgodnie z zapisami umowv o dofinansowanie (zgodnie z wymogami rozporządzenia
ogólnego oraz zgodnie z zasadami wizualizacji projektów dla Regionalnego Programu OPeracYjnego
Województwa Śląskiego na lata ż01,4-2020\.
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