
SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA WNIOSKODAWCÓW DZIAŁAŃ:
1.2 POPW, 1.3.1 POPW, 3.2.1 POIR

TERMIN:

ZAPROSZENIE

 

10:00 - 10:30 Rejestracja gości (przerwa kawowa)

11:45 - 14:00

Powitanie uczestników10:30 - 10:45

10:45 - 11:30 Prezentacja ogólnej oferty funduszy pomocowych dostępnych 
dla przedsiębiorców

Przerwa kawowa11:30 - 11:45

7 czerwca 2018 (czwartek)

RAMOWY PROGRAM

FORMULARZ REJESTRACYJNY

LICZBA MIEJSC
OGRANICZONA!

Zapraszamy na stronę www.parp.gov.pl  

KONTAKT: 533 333 414 ELWIRA.WIELKOSIELEC@SZKOLENIA-POLSKA.PL

zaprasza na spotkanie
informacyjne

Dotacje dla małych i średnich przedsiębiorstw
– oferta Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Inkubator Technologiczny Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego AEROPOLIS,
Jasionka 954, 36-002 Jasionka (budynek IT, sala konferencyjna duża)

Warsztaty – praktyczne wskazówki aplikowania o wsparcie:

Badania na rynek (3.2.1 POIR) – dotacje dla małych i średnich �rm na wprowa-
dzenie na rynek nowego produktu lub usługi opartego na pracach badawczo-
-rozwojowych

Wdrażanie innowacji przez MŚP (1.3.1 POPW) – dotacje dla małych i średnich 
�rm działających w powiązaniach kooperacyjnych na inwestycje w nowe 
produkty lub usługi oparte na pracach badawczo-rozwojowych

Internacjonalizacja MŚP (1.2 POPW) – dotacje dla mikro, małych i średnich 
�rm prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, 
na kompleksowe, pro�lowane pod odbiorcę działania związane z opracowaniem 
i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego 
z internacjonalizacją działalności

Sesja pytań i odpowiedzi

Zapraszamy na spotkanie, na którym otrzymają Państwo aktualną informację nt. funduszy europejskich 
dla przedsiębiorców w Państwa regionie. Eksperci w I części spotkania omówią, kto i na co może 
otrzymać wsparcie, jakie warunki musi spełniać wnioskodawca, oraz ile i jakie wydatki można 
�nansować ze środków pomocowych. W drugiej części spotkania zapraszamy na warsztaty, gdzie pod 
okiem ekspertów PARP będą Państwo mieli okazje omówić wniosek o do�nansowanie w ramach 
poddziałania 1.2 POPW, 1.3.1 POPW oraz 3.2.1 POIR. Eksperci omówią kryteria oraz udzielą odpowiedzi 
na pytania. Dodatkowo, wskażą najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu wniosków oraz 
zaprezentują dobre praktyki do każdego z działań. Podczas rejestracji prosimy o wskazanie 
interesujących Państwa działań w kontekście organizowanych warsztatów.


