gazeta goleniowska - reklamy i ogłoszenia

18

18.11.2016 r.

Z cyklu: Fundusze Europejskie są blisko Ciebie - odc. 6

Innowacje? Dlaczego warto
W latach 2014-2020 środki z Funduszy Europejskich wspierają również projekty badawczo-rozwojowe (B+R),
które pomogą jak najszybciej wprowadzić innowacje na skalę przemysłową. Jest to szansą na rozwój technologiczny
również dla małych i średnich przedsiębiorstw.
B+R - dlaczego warto
się temu przyjrzeć
Każdy przedsiębiorca chcący
nadążyć za rozwojem technologicznym, powinien próbować
pozyskiwać środki zewnętrzne
na finansowanie swoich inwestycji. Tym bardziej, że nowoczesny
sprzęt to niebagatelny wydatek
rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych - mówi nam pan Grzegorz
Kowalczyk, przedsiębiorca, który skorzystał z dofinansowania
z Funduszy Europejskich przeznaczonych na wspieranie innowacyjności. Stosowanie najnowszych technologii w swojej
branży, to niezbędny warunek
utrzymania się na wymagającym
wysokiej jakości rynku. Oczekiwaną jakość produktu czy usługi
połączoną z efektywnością wytwarzania (cena) może zapewnić
innowacyjność. Często spotykaną barierą, zwłaszcza w przypadku małych firm, jest zarówno
dostęp do kapitału jak i do najnowszych technologii. Fundusze
Europejskie umożliwiają pokonanie obu tych barier. Przekonał
się już o tym pan Grzegorz.
B+R- w czym rzecz?
Projekty B+R muszą łączyć
naukę z szeroko rozumianym
przemysłem. To połączenie powinno dawać konkretne efekty
związane m.in. z wprowadzeniem innowacyjnych rozwiązań,
opracowanych np. na uczelniach
wyższych do konkretnych przed-

Najtrudniejszy
pierwszy krok

grafika własna

siębiorstw. - mówi w rozmowie
z nami dr inż. Jakub Szpon,
prof. nadzw. Wyższej Szkoły
Integracji Europejskiej. Fundusze Europejskie umożliwiają
nawiązanie współpracy między
naukowcami, i firmami, by w
ten sposób stworzyć innowacyjny produkt, który znajdzie
nabywców na rynku.
B+R - szczegóły działań 1.1
Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą - to do Ciebie są skierowane Fundusze Europejskie! Na działania innowacyjne i badawczo-rozwojowe
możesz je pozyskać w ramach
konkursów wojewódzkich lub
ogólnopolskich. W województwie zachodniopomorskim
Urząd Marszałkowski ogłasza
takie konkursy w ramach tzw.
Regionalnego Programu Operacyjnego. W Działaniu 1.1,
możliwe jest otrzymanie środków na zakup usług badawczo-rozwojowych, związanych
z opracowaniem nowego lub
ulepszonego produktu/usługi/
technologii produkcji/projektu wzorniczego. Jednak możliwość otrzymania dofinansowania ograniczono tutaj do przedsięwzięć realizowanych w branżach wpisanych w Założeniach
do Inteligentnych Specjalizacji
Województwa Zachodniopomorskiego (patrz tabela 1) Nabór
wniosków trwa od 16.01.2017
do 16.03.2017 r.

Twoja szansa na innowacyjność w ramach działania 1.5
Kolejną okazją w ramach, której mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą pozyskać fundusze
na rozwój i innowację jest konkurs Inwestycje przedsiębiorstw
wspierające rozwój regionalnych
specjalizacji oraz inteligentnych
specjalizacji (działanie 1.5).
W ramach tego konkursu dofinansowanie można otrzymać
na wdrażanie innowacji zarówno w zakresie produkcji, jak i jej
organizacji. Tutaj również w grę
wchodzą branże zgodne z „Założeniami do regionalnych oraz
inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego” W ramach konkursu możliwe jest otrzymanie wsparcia
w kwocie do 4 mln i 55% kosztów projektu. Całkowity budżet
konkursu wynosi 52 640 000
zł. II nabór wniosków trwa od
01.12.2016 do 31.01.2017 r.
Wracamy do rozmowy z Grzegorzem Kowalczykiem przedsiębiorcą, który otrzymał dofinansowanie w pierwszym naborze
tego konkursu. Pan Grzegorz
dzieli się swoimi doświadczeniami, które mogą bardzo pomóc
Tym co rozważają ubieganie się
o Fundusze Europejskie:
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Procedura przygotowania dokumentów o dofinansowanie
nie jest trudna, lecz bardzo czasochłonna. - mówi pan Grzegorz . Dlatego bardzo przydatne
okazały się szkolenia z zakresu
pozyskiwania Funduszy Europejskich oraz pomoc osób obsługujących klientów w punkcie
informacyjnym Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego. Dzięki pomocy wymienionych wyżej instytucji, mikro
przedsiębiorca jest w stanie sam,
poświęcając trochę wolnego czasu, napisać wniosek o dofinansowanie. A także zdobyć wszystkie
niezbędne określone w regulaminie konkursu dokumenty, zarówno dotyczące oddziaływania na
środowisko oraz obszarów chronionych i wodnych.- kontynuuje
nasz rozmówca. Pan Grzegorz
Kowalczyk otrzymał dofinansowanie na wprowadzenie na
rynek lokalny innowacji w postaci kartonowych opakowań
ekologicznych, dopasowanych
do indywidualnych potrzeb
klienta (wzornictwo oraz tekstura). Ważne przy tworzeniu
wniosku w ramach działania 1.5
jest określenie czego oczekuje
rynek. Przy tworzeniu wniosku

należy także zbadać zapotrzebowanie na określone produkty, ale
posiadając bazę stałych klientów
nie jest to dużym problemem. podsumowuje p. Grzegorz.
Co jeszcze będzie w ramach
B+R w naszym województwie
W ramach RPO WZ nie ogłoszono jeszcze naboru na działania - 1.3 Rozwój publicznej infrastruktury B+R i 1.4 -Wdrażanie
wyników prac B+R.
Jeśli masz pomysł, warto śledzić stronę informacyjną Funduszy Europejskich Urzędu
Marszałkowskiego w Szczecinie
www.rpo.wzp.pl Tam zostaną
ogłoszone też terminy naborów
do nowych konkursów. Polecam
śledzenie uruchamianych konkursów i staranie się o środki z
Funduszy Europejskich. – zachęca pan Grzegorz.
Konkursy na B+R nie tylko
w województwie...
Instytucje krajowe organizują konkursy na projekty z obszaru B+R. Skierowane są do
przedsiębiorców ze wszystkich
województw. Polska Agencja
Rozwoju Przedsiębiorczości
ogłosiła konkurs na „Bony na
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więc przeanalizować jego możliwe oddziaływanie na środowisko oraz konieczność uzyskania
stosownych decyzji. W tym celu
należy przeprowadzić postępowanie o ocenie oddziaływania
planowanej inwestycji na środowisko oraz obszar Natura 2000.
Szczegółowy opis niezbędnych
załączników wymaganych na
etapie składania wniosku o dofinansowanie znajduje się zawsze
w regulaminie konkursu.

Wnętrze firmy pana Grzegorza Kowalczyka, przedsiębiorcy, który zrealizował projekt innowacyjny z działania 1.5

innowacje dla MŚP”. Dofinansowanie przeznaczone jest na
realizację projektów, obejmujących zakup od wykonawcy
usługi, polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco
ulepszonego wyrobu, usługi,
technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego,
zaś wykonawcą tej usługi muszą być jednostki naukowe. Nabór trwa od 06 czerwca 2016
roku do 30 stycznia 2017r. Celem programów krajowych jest
również m.in. finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z
wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka, czy wejście
na rynki międzynarodowe.
O współfinansowanie swoich
projektów ubiegać się mogą, w
zależności od konkursu (co zawsze jest określone w regulaminie) mikro, małe, średnie lub
duże przedsiębiorstwo. Informacji o terminach konkursów
ogłaszanych w ramach poszczególnych działań należy szukać
na stronach www.funduszeeu-

ropejskie.gov.pl, a także www.
rpo.wzp.pl

tyczące programów NCBiR są na
stronie www.ncbir.gov.pl.

Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju - to też dla Ciebie
Warto zainteresować się możliwościami, jakie stwarzają liczne
programy badawcze prowadzone
przez NCBiR (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju), które są
również finansowane z Funduszy Europejskich. Pozwalają one
zoptymalizować w firmie wydatki na: wynagrodzenia pracowników delegowanych do prac B+R,
realizację badań przemysłowych
i prac rozwojowych, zakup wyników badań od jednostek naukowych, tworzenie prototypów,
opracowywanie nowych technologii i produktów, stworzenie
instalacji demonstracyjnych (pilotażowych), ochronę własności
przemysłowej, komercjalizację
wyników badań zakup aparatury
oraz sprzętu badawczego (infrastruktura B+R), utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w
przedsiębiorstwie. Szczegóły do-

Środowisko potrzebuje
lepszych technologii
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (WFOŚiGW)
organizuje konkursy na projekty cieszące się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców. Są
to działania 2.9 (zastępowanie
konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi) oraz
2.10 (zwiększenie wykorzystania
odnawialnych źródeł energii).
Najważniejsze informacje o konkursach znajdują się w regulaminach na stronie www.rpo.wzp.
pl. Należy pamiętać, iż realizacja
inwestycji wiąże się z koniecznością spełnienia określonych wymogów środowiskowych oraz z
uzyskaniem odpowiednich, niejednokrotnie wyprzedzających
inwestycję, decyzji administracyjnych związanych z ochroną
środowiska. Już na etapie planowania przedsięwzięcia należy

B+R - bądź na bieżąco
Instytucje odpowiedzialne
za wdrażanie Funduszy Europejskich stale informują o harmonogramach i procedurach.
W najbliższym okresie odbędą
się spotkania informacyjne dla
przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem unijnego dofinansowania. Najbliższe z nich to:
- Spotkanie informacyjne dla mikro, małych, średnich przedsiębiorstw (22 listopada, w godz.
9.30-12.30, sala 308, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział
Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, ul. Wyszyńskiego 30, Szczecin).
- omówienie zasad aplikowania
w ramach Działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające
rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji RPO WZ na lata 20142020, także omówienie szczegółowych założeń konkursu dla
Działania 1.5. Formularz zgłoszeniowy na to bezpłatne spotkanie; należy przesłać e-mailem
na adres gpi@wzp.pl do dnia 18
listopada br., do godz. 15:00.
- Spotkanie informacyjne dla
przedsiębiorców „Innowacyjna
firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich.

Temat to: oferty wsparcia dla
przedsiębiorców z Programu Inteligentny Rozwój na wszystkich
etapach realizacji: od startupu,
poprzez działalność badawczo-rozwojową, przygotowanie do
wdrożenia, inwestycje produktowe, na działaniach powdrożeniowych kończąc. Możliwości,
jakie dają innowacyjnym firmom inne formy wsparcia. Korzyści płynące z innowacyjnego
podejścia do biznesu oraz możliwości podejmowania innowacyjnych wyzwań, formy wsparcia partnerstwa pomiędzy biznesem a nauką. Termin: 14 grudnia
w Poznaniu, szczegóły na stronie
http://www.ncbir.gov.pl/
Dane teleadresowe:
Centralny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich
ul. Żurawia 3/5,
00-503 Warszawa
pn. - pt. 8.00-18.00,
sob. 10.00-14.00
infolinia: 22 626 06 32
Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a,
00-999 Warszawa
Urząd Marszałkowski
Województwa
Zachodniopomorskiego
Główny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich
w Szczecinie
ul. Kuśnierska 12B,
70-536 Szczecin
Polska Agencja Rozwoju
Przemysłu
ul. Pańska 81/83 00-834
Warszawa
e-mail: biuro@parp.gov.pl
www.parp.gov.pl

Od pomysłu do innowacji - krok po kroku
I Faza koncepcyjna

II Faza realizacyjna

Rozeznanie
potrzeb
rynku

Przygotowanie
dokumentacji
aplikacyjnej

Opracowanie
zakresu
innowacji

Poznanie
możliwości
dofinansowań
z Funduszy
Europejskich

Złożenie
wniosku

Po decyzji
- wdrożenie
wszystkich
działań

Opracowanie
pełnej
koncepcji
realizacyjnej

Przygotowanie
montażu
finansowego
i harmonogramu

Rozliczenie
dotacji

Rynkowa
weryfikacja
słuszności
założeń?

Opracowanie własne
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 informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich, ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej
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