„Szybka i skuteczna aplikacja projektów o dofinansowanie UE”
Spotkanie informacyjne i warsztatowe poświęcone funduszom UE dla MŚP i dużych firm w 2019 r.
Termin: 27 marca 2019 (środa), godz. 10.30 – 12.30,
Miejsce: Podkarpackie Centrum Innowacji ul. Lenartowicza 4, 35-051 Rzeszów
Wydarzenie kierowane jest do przedsiębiorstw zainteresowanych rozwinięciem działalności
oraz inwestycjami na terenie woj. podkarpackiego oraz pozyskaniem dotacji na:
•
•

zakup infrastruktury B+R oraz finansowanie prac B+R
wdrożenia nowych technologii w działalności produkcyjnej i usługowej

Uczestnicy spotkania poznają aktualne możliwości dofinansowania inwestycji oraz dowiedzą się
jak zbudować i wykorzystać współpracę z technologicznymi firmami typu start-up, Instytucjami
Otoczenia Biznesu oraz Jednostkami Naukowymi. Podczas części warsztatowej zostaną omówione
i przećwiczone szybkie i skuteczne metody aplikacji projektów z zakresu inwestycji w infrastrukturę
B+R oraz wdrożeniową (produkcyjną). Szczególnie polecamy udział przedstawicielom firm z sektorów
takich jak lotnictwo, automotive, spożywczy, tworzyw sztucznych oraz ICT.
PROGRAM SPOTKANIA:
10.00 – 10.30 Rejestracja i poranna kawa
10.30 – 11.00 Wsparcie projektów B+R oraz innowacyjnych w 2019 r.
•
•
•
•

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (2.1 POIR oraz 1.2 RPO)
SZYBKA ŚCIEŻKA (1.1.1 POIR)
Kredyt na innowacje technologiczne (3.2.1 POIR)
Badania na rynek (3.2.2 POIR)

11.00 – 11.30 Ekosystem współpracy B+R oraz kreowania innowacji
•
•
•

Technologiczne firmy typu start-up (Idea Global)
Doradztwo i transfer technologii (Sieć Otwartych Innowacji ARP)
Wsparcie łączenia nauki z biznesem (Podkarpackie Centrum Innowacji)

11.30 – 12.30 WARSZTAT: Skuteczne przygotowanie wniosku i Agendy Badawczej krok po kroku
Omówienie wybranych Case Study oraz warsztaty praktyczne z uczestnikami dot. szybkiej i sprawnej
organizacji projektów aplikacyjnych o dofinansowanie UE.
W trakcie całego dnia będzie prowadzony NETWORKING
Instytucje Otoczenia Biznesu: Podkarpackie Centrum Innowacji, Samsung Inkubator, Huge Tech,
Agencja Rozwoju Przemysłu.
Akceleratory: Start in Podkarpackie, Idea Global
PRELEGENCI:
•
•
•

Jacek Kubrak i Bartosz Jadam - Podkarpackie Centrum Innowacji
Rafał Cencora I Daniel Dereniowski - Huge Tech / Samsung Inkubator
Michał Wielgos – broker technologii

Wśród gości razem z którymi omawiane będą CASE STUDY będą przedstawiciele podkarpackich firm
które realizują projekty B+R i wdrożeniowe przy wsparciu finansowym z UE. Przedsiębiorstwa
te podzielą się z pozostałymi uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny, prosimy o potwierdzenie udziału do dnia: 25 marca 2019 na email:
biuro@hugetech.pl

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW PRZYJEŻDZAJĄCYCH SAMOCHODEM.
Dla Państwa komfortu zachęcamy do pozostawienia pojazdu na parkingu PODPROMIE oddalonym
3 minuty pieszo od budynku Podkarpackiego Centrum Innowacji [PCI].
Parking jest bezpłatny i dysponuje wieloma wolnymi miejscami w ciągu całego dnia.
Załączona mapka lokalizacyjna

