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Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
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Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

Bezpłatna informacja o
możliwościach korzystania
z Funduszy Europejskich
w woj. łódzkim

Punkty informacyjne:
Łódź, ul. Moniuszki 7/9
Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16

Instytuty naukowe i badawcze
Uczelnie wyższe
Instytucje naukowe
Polska Akademia Nauk

Sieradz, ul. Kościuszki 6
Bełchatów, ul. Kościuszki 17
Łowicz, ul. Świętojańska 1

Pełne dane kontaktowe znajdzesz na:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty
Więcej informacji:
www.rpo.lodzkie.pl
www.poir.gov.pl

Innowacyjność w małych i średnich firmach

Rozwiń biznesowe skrzydła

Uwaga! Uwaga! Poszukiwani są odważni przedsiębiorcy, którzy chcą zdobywać nowe rynki. Środki unijne naprawdę
pozwalają na rozwój. Konkursów w ramach których można starać się o dofinansowanie jest w tej chwili sporo. Ministerstwo Rozwoju prowadzi nabór wniosków w ramach, którego będzie można dofinansować powstanie lub rozwój
centrów badawczo-rozwojowych. Podpowiadamy, nad którymi warto się zastanowić.

Do kogo skierowany jest ogólnokrajowy program Inteligentny
Rozwój? Może właśnie do Ciebie
przedsiębiorco, jeśli prowadzisz
mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo, jesteś nastawiony na
nowoczesność i, co najważniejsze,
masz pomysł na to, jak się rozwijać.

Rozwijaj się
inteligentnie
Do końca października Ministerstwo
Rozwoju prowadzi nabór wniosków
w ramach postępowania, które
daje możliwość dofinansowania powstających centrów badawczo-rozwojowych. Pieniądze z programu
Inteligentny Rozwój przeznaczone
są na aparaturę, sprzęt, nowe technologie. Wszystko, by tworzyć oryginalne i nowoczesne produkty oraz
usługi. Poza pieniędzmi na inwestycje można również uzyskać wsparcie
na doradztwo specjalistyczne, a także na zakup wszelkich materiałów,
niezbędnych do realizacji projektu.
Dzięki programowi można uzyskać
nawet do 70 proc. dofinansowania.
Dostępne są również środki na
unowocześnienie firmy w formie
korzystnego kredytu. Niemal do
połowy października Bank Go-

spodarstwa Krajowego prowadzi
nabór wniosków na tego typu
wsparcie. Na pomoc BGK mogą liczyć projekty, których celem jest
wdrożenie własnych, nowoczesnych rozwiązań technologicznych
lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych.
Przedsiębiorstwa, które będą ubiegały się o ten
kredyt muszą pamiętać, że trzeba
mieć wkład własny na poziomie 25
proc.

Biznes plus nauka

W Narodowym Centrum Badań
i Rozwoju do 2 listopada trwa nabór wniosków na wspólne projekty
instytutów naukowych i biznesu.
O wsparcie ubiegają się konsorcja
składające się z nie więcej niż 5 podmiotów. O ile wcześniej wspominane konkursy dotyczyły wdrożenia
wyników prac badawczo-rozwojowych, o tyle ten dotyczy ich przeprowadzenia. Na dofinansowanie
mogą liczyć badania przemysłowe
i eksperymentalne prace rozwojowe. Podobny profil ma jeszcze jeden
konkurs NCBiR, przeznaczony jednak
wyłącznie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. W tym przypadku czasu na składanie wniosków
jest więcej, bo do końca roku.

Unikaj błędów
Przy składaniu wniosków trzeba
być bardzo dokładnym, tak by podstawowe błędy nie skreśliły nas na
starcie.
- Przedsiębiorcy przed przystąpieniem do pisania wniosku powinni
najpierw wnikliwie zapoznać się
z pełną dokumentacją konkursową
dla danego działania. Podstawę
oceny formalnej stanowi zgodność
wniosku z regulaminem konkursu
i instrukcją jego wypełniania. Może
zdarzyć się tak, że w trakcie naboru kluczowe dokumenty zostaną
zmodyfikowane lub zaktualizowane – dlatego każdy beneficjent
powinien we własnym zakresie
kontrolować serwis internetowy
programu, by w czasie pisania
wniosku nie korzystać np. ze starego regulaminu. Proponowane we
wniosku działania muszą być zgodne z prawem, bo tylko takie kwalifikują się do dotacji - radzi Marta
Jóźwiak-Piotrowska, inspektor ds.
informacji o Funduszach Europejskich Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Łódzkiego.
Od uruchomienia programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 pojawiło się już 40 ogłoszeń o naborach

wniosków. Zainteresowanie nimi
wykazują nieco więksi przedsiębiorcy. Osoby, które prowadzą
mniejsze biznesy koncentrują się
bowiem na konkursach ogłaszanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego realizowanego w województwie łódzkim.

Pieniądze płyną
też z województwa
Do 10 listopada Centrum Obsługi
Przedsiębiorcy w Łodzi prowadzi
nabór wniosków w ramach konkursu “Innowacje w MŚP”. Brzmi
skomplikowanie? Strach ma wielkie oczy i – jak podkreślają eksperci ds. środków unijnych – bariera
związana z innowacjami w biznesie
jest tylko pozorna.
- Przedsiębiorcy boją się innowacji, ponieważ często utożsamiają
je z wielkimi projektami, a co się
z tym wiąże koniecznością poniesienia znacznych nakładów
finansowych, posiadaniem dużego kapitału. Niekoniecznie jest to
właściwe podejście. Mikro, małe
i średnie przedsiębiorstwa, chcąc
utrzymać swoją niezachwianą pozycję na rynku zdecydowanie powinny wprowadzać nowe rozwią-

zania i produkty najwyższej jakości,
a inwestycje w nowatorskie rozwiązania co najmniej w skali regionu powinny być uszyte na ich miarę i dostosowane do ich potrzeb
– podkreśla Paulina Ziemińska
z COP-u w Łodzi.
Ten konkurs umożliwi przedsiębiorcom prowadzącym mikro-,
małe lub średnie firmy zastosowanie efektów prac badawczo-rozwojowych, a także nowoczesnych
rozwiązań w zakresie produktów,
procesów czy usług, w tym ekologicznych. Jest o co powalczyć, bo
maksymalnie można otrzymać 55
proc. dofinansowania do inwestycji. Wszelkie wątpliwości w tym
zakresie mogą rozwiać pracownicy
COP-u.
- Warto podkreślić, że w Centrum
Obsługi Przedsiębiorcy działa
Punkt Konsultacyjny, do którego
wszyscy zainteresowani uzyskaniem dofinansowania mogą bezpłatnie zgłosić się po poradę w zakresie: założeń danego konkursu,
definicji podmiotów, które mogą
w nim brać udział, sposobu i formy
składania i wypełniania wniosku
o dofinansowanie, a także niezbędnych dokumentów - załączników
do wniosku. Potencjalni wnioskodawcy mogą to zrobić osobiście,
zadzwonić lub napisać maila. Zapraszamy do współpracy - dodaje
Ziemińska.
Przedsiębiorcy, do dzieła!
JOANNA CHRZANOWSKA
Więcej bezpłatnych informacji znajdziesz na
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
oraz w Punktach Informacyjnych
Funduszy Europejskich

Projekt jest współfinansowany w ramach Konkursu dotacji dla prasy lokalnej na działania dotyczące Funduszy Europejskich ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej

