PO Inteligentny Rozwój
jak zdobyć dofinansowanie?
warsztaty, 25 listopada 2014 r., Warszawa

WSkorzystaj z nowego Programu Operacyjnego!
WNawiąż współpracę z naukowcami!
WZwiększ innowacyjność swej firmy!

Jak ugryźć 11 mld zł?
Już wiemy, jak będą wyglądać unijne działania w II osi (z pięciu) Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój (POIR) na lata 2014-20. To aż 2,688 mld EUR (11,3 mld zł). Ta potężna kwota zostanie
przeznaczona na wsparcie innowacji, czyli inwestycje w firmach.
Główny cel nowego instrumentu? Pobudzić innowacyjność, a szczególnie wzmocnić ich współpracę
z jednostkami naukowymi, czego efektem ma być wyższy poziom komercjalizacji wyników prac
badawczych.
→→

Czym nowy Program różni się od dotychczasowego – Innowacyjnej Gospodarki?

→→

Jak przygotować projekt badawczo rozwojowy?

→→

Jakie są najczęściej popełniane błędy?

→→

Gdzie szukać najtańszego finansowania projektu?

→→

W jaki sposób skonstruować umowę między jednostką naukową a przedsiębiorstwem?

→→

Czego uczelnie oczekują od biznesu?

i wreszcie:
→→

Dlaczego innowacyjność jest tak ważna dla gospodarki?

Te praktyczne informacje otrzymają Państwo podczas naszego wyjątkowego szkolenia. Udało nam się
zgromadzić wybitnych ekspertów, przedstawicieli świata finansów, administracji państwowej, funduszy
europejskich i nauki, którzy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania!

Na warsztat szczególnie zapraszamy:
Wwłaścicieli firm i kadrę zarządzającą; Wmenedżerów ds. rozwoju i strategii; Wspecjalistów ds.
funduszy europejskich; Wpełnomocników ds. finansowania projektów; Wprzedstawicieli świata nauki;
Woraz wszystkich, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie finansowania funduszami
europejskimi!

Warsztat dla wszystkich, którzy kiedykolwiek rozważali
finansowanie firmy z funduszy unijnych!
W imieniu Pulsu Biznesu, serdecznie zapraszam!
Marcin Dobrowolski
O nas
„Puls Biznesu” wydawany jest przez spółkę Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
należącą do szwedzkiego koncernu Bonnier Group. To jedyny dziennik na polskim
rynku poświęcony wyłącznie gospodarce. „Puls Biznesu” stara się być źródłem
właściwych decyzji dla czytelników, rzecznikiem biznesu i przedsiębiorczości.
„Puls Biznesu” jest również organizatorem licznych konferencji dla środowiska
biznesowego. Umożliwiając polskim biznesmenom spotkania ze światowymi
autorytetami, wydawca nie zapomina o promocji rodzimych firm. Dla nich
organizujerankingi i plebiscyty – Gazele Biznesu, Filary Polskiej Gospodarki czy
Giełdowa Spółka Roku. Puls Biznesu” jest częścią grupy Bonnier, koncernu medialnego
łączącego od ponad 200 lat wiedzę i doświadczenie 175 firm w 16 krajach.

Organizator

Patroni medialni

KONTAKT

Marcin Dobrowolski – Project Manager
T +48 22 333 9777, F +48 22 333 9778
m.dobrowolski@pb.pl

PROGRAM - 25 listopada 2014 r.
08:30 Rejestracja, poranna kawa
08:55

Powitanie i przedstawienie agendy
Marcin Dobrowolski, Puls Biznesu;

09:00 Czas na POIR - co trzeba wiedzieć?
Łukasz Małecki, kierujący zespołem ds.
programowania, Ministerstwo Infrastruktury
i Rozwoju;

→→ Zapewnienie przedsiębiorcom dostępu
do finansowania działalności o wysokim
i podwyższonym ryzyku przy wykorzystaniu
gwarancji.
12:15

Oczami nauki. Jak uniknąć problemów relacji
biznesowych środowiska akademickiego
z przedsiębiorcami?
Krzysztof Wieczorek, główny specjalista pełnomocnik Rektora ds. inżynierii finansowania
projektów, Politechnika Warszawska;

13:00

Przerwa na obiad

09:45 Wsparcie na projekty badawczo-rozwojowe
Bogusława Mazurek, senior manager, Crido
Taxand;

14:00

Wsparcie na inwestycje (duże firmy, MSP)
Szymon Żółciński, partner w Crido Taxand, Dział
Doradztwa Europejskiego;

→→ Nowe kierunki w zakresie kreowania rynku B+R
→→ Pomoc publiczna na projekty B+R – najważniejsze
zasady
→→ Koszty kwalifikowane
→→ Jak przygotować projekt B+R pod kątem wymogów
programu wsparcia – praktyczne wskazówki
→→ Wybrane programy wsparcia z PO IR

→→ Nowe zasady pomocy publicznej dla projektów
inwestycyjno-wdrożeniowych
→→ Koszty kwalifikowane, ważne definicje
→→ Jak przygotować projekt inwestycyjno-wdrożeniowy
pod kątem wymogów programu wsparcia –
praktyczne wskazówki
→→ Wybrane programy wsparcia z PO IR

→→
→→
→→
→→
→→

Perspektywa finansowa 2014-2020;
Podstawowe informacje nt PO IR;
Cele i beneficjenci;
Zakres wsparcia;
Komplementarność z innymi programami.

10:30

Jak obudzić innowacyjność?
Aleksander Kwiatkowski, menedżer, specjalista
w zakresie finansowania innowacyjnych projektów
biznesowych;

→→ Czym jest innowacyjność? Jak zdobyć finansowanie
na innowacyjne projekty? Jakie rozwiązania
dominują w Polsce, a jakie za granicą?
11:15

Przerwa kawowa

11:30

Formy wsparcia innowacji przez Bank
Gospodarstwa Krajowego
Dr Piotr Kuszewski, prezes, TFI BGK

Podczas prelekcji omówione będą m.in. następujące
instrumenty:
→→ Fundusz funduszy dokonujący inwestycji
kapitałowych i quasi-kapitałowych w fundusze
podwyższonego ryzyka w celu zwiększenia
aktywności inwestorów prywatnych w zakresie
dokonywania inwestycji w MŚP realizujące
innowacyjne projekty o dużym potencjale
rynkowym.
→→ Kredyt na innowacje technologiczne – częściowo
spłacany przez BGK w formie premii z Funduszu
Kredytu Technologicznego – wspierający inwestycje
MSP w zakresie wdrożeń nowych technologii
i uruchamiania na ich podstawie produkcji /
świadczenia nowych lub znacząco ulepszonych
produktów lub usług.

14:45

Prawne formy ochrony własności intelektualnej
Norbert Walasek, adwokat w praktyce ochrony
własności intelektualnej, Wardyński i Wspólnicy;

→→ Czym jest ochrona patentowa wynalazków, wzorów
użytkowych, wzorów przemysłowych; czym różni się
ochrona polska od europejskiej;
→→ Jak przebiega proces ochrony własności
intelektualnej;
→→ W którym momencie prac badawczo rozwojowych
należy rozpocząć proces ochrony;
→→ prawo własności a licencja, czym jest umowa
licencyjna;
→→ Czy patent jest wieczny, czy należy opłacać go
jednorazowo czy regularnie;
→→ Czy istnieją wzorce, standardy podziału praw do
własności intelektualnej przy projektach nauki
i biznesu?

15:30

Okrągły stół nauki i biznesu

→→ Podczas sesji pytań i odpowiedzi eksperci
odpowiedzą na pytania uczestników dotyczące
skomplikowanego mechanizmu, jakim jest Program
Operacyjny Inteligentny Rozwój.
16:45

Zakończenie konferencji, wręczenie certyfikatów

PRELEGENCI

Dr Piotr Kuszewski
prezes, TFI BGK
Jest Prezesem Zarządu TFI BGK, członkiem RN Krajowego Funduszu Kapitałowego oraz adiunktem
w Instytucie Bankowości i Ubezpieczeń Gospodarczych KZiF SGH. W BGK nadzorował inwestycje
kapitałowe i infrastrukturalne. W latach 2007-2010 był wiceprezesem i CFO PZU Życie SA. Piotr
Kuszewski jest absolwentem Northwestern University i SGH.
Aleksander Kwiatkowski
menedżer, specjalista w zakresie finansowania innowacyjnych projektów biznesowych
Od dwudziestu lat związany z branżą konsultingową. W przeszłości członek zarządów Deloitte,
PwC, IBM, prezes A.T. Kearney w Polsce. Zarządzał projektami w sektorach IT, energii odnawialnej
i FMCG. Pomógł wielu firmom w poprawieniu ich efektywności dzięki wprowadzeniu nowych
procesów i struktur organizacyjnych. Stworzył i sfinansował kilka start-upów z branży IT oraz opieki
zdrowotnej, był Aniołem Biznesu dla Outsourcing Solutions, która stała się jedną z czołowych firm
outsourcingowych.
Łukasz Małecki
kierujący zespołem ds. programowania, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Członek korpusu Służby Cywilnej, od 2007 r. związany zawodowo z rozwojem regionalnym w ramach
funduszy europejskich. Odpowiadał m.in. za prowadzenie spraw dotyczących wsparcia społeczeństwa
informatycznego w ramach PO IG. Od kwietnia 2013 r. realizuje zadania związane z przygotowaniem
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.
Bogusława Mazurek
senior manager, Crido Taxand
Specjalizuje się w pozyskiwaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorstw na wsparcie nowych
inwestycji, działalności szkoleniowej oraz badawczorozwojowej. Jest autorką artykułów, publikacji,
raportów z zakresu krajowych i unijnych środków pomocowych, m.in. w Harvard Business Review,
Pulsie Biznesu oraz C.H. Beck, a także współautorką raportu stworzonego we współpracy z PAIiIZ
“Rynek B + R w Polsce – wsparcie działalności badawczorozwojowej przedsiębiorstw”.
Norbert Walasek
adwokat w praktyce ochrony własności intelektualnej, Wardyński i Wspólnicy;
Doradza klientom, w szczególności producentom elektroniki użytkowej, maszyn i narzędzi, a także
firmom z branży IT w sprawach dotyczących ochrony praw własności przemysłowej i zwalczania
nieuczciwej konkurencji, m.in. w zakresie ochrony znaków towarowych, wzorów przemysłowych
i patentów. Uczestniczy w sporach sądowych cywilnych i karnych, ma także doświadczenie
w negocjowaniu ugód. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Jego praca magisterska pt. „Ochrona patentowa programów komputerowych w prawie europejskim
i polskim” została nagrodzona przez Ministra Gospodarki w konkursie organizowanym przez
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Odbył studia podyplomowe z zakresu prawa własności
intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji UW.
Krzysztof Wieczorek
główny specjalista – pełnomocnik Rektora ds. inżynierii finansowania projektów, Politechnika
Warszawska;
Zajmuje się przygotowaniem modeli biznesowych dla start-upów uczelnianych, tematyką zarządzania
własnością intelektualną uczelni oraz praktycznymi aspektami procesów komercjalizacji wyników
badań naukowych.
Szymon Żółciński
partner w Crido Taxand, Dział Doradztwa Europejskiego
Posiada bogate doświadczenie w zakresie zagadnień związanych z ubieganiem się o środki
finansowe na realizację projektów inwestycyjnych, w szczególności projektów związanych z ochroną
środowiska oraz projektów z branży energetycznej. Doświadczenie zdobywał w Biurze Rozliczeń
Międzynarodowych oraz Ernst & Young. W Crido Taxand od 2005 r

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PO Inteligentny Rozwój
jak zdobyć dofinansowanie?
warsztaty, 25 listopada 2014 r., Warszawa
siedziba „Pulsu Biznesu"
Warunki uczestnictwa:

Wypełnij poniższy formularz i wyślij na nr faksu 22 333 97 78
lub zarejestruj się online na stronie konferencje.pb.pl

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w warsztatach wynosi
895 zł + 23% VAT – przy rejestracji do 24 października 2014 r.
1095 zł + 23% VAT – przy rejestracji po 24 października 2014 r.

TAK, chcę wziąć udział w warsztatach PO INTELIGENTNY ROZWÓJ
Termin:
Cena:

2. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy
kawowe, lunch.

25 listopada 2014 r.

3. Przesłanie do Bonnier Business Polska faxem lub pocztą
elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza
zgłoszeniowego, stanowi zawarcie wiążącej umowy
pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business Polska. Faktura
pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana e-mailem
po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego.

895 zł + 23% VAT – do 24 października 2014 r.
1095 zł + 23% VAT – po 24 października 2014 r.

TAK, chcę otrzymać więcej informacji o warsztatach PO INTELIGENTNY ROZWÓJ

4. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od wysłania
zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem
warsztatów.

NIE, nie wezmę udziału w prezentowanych warsztatach, jednak proszę

5. Wpłaty należy dokonać na konto:

o informowanie mnie o planowanych wydarzeniach o podobnej tematyce.

1.

Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1, 03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371

Imię i nazwisko: ..................................................................................................................................................................................
Stanowisko: ........................................................................................................................................................................................
Departament: ....................................................................................................................................................................................

2.

Imię i nazwisko: ..................................................................................................................................................................................
Stanowisko: .........................................................................................................................................................................................

3.

7. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed
rozpoczęciem warsztatów obciążymy Państwa opłatą
administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.
8. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni
przed rozpoczęciem warsztatów pobierane jest 100% opłaty
za udział.

Departament: .....................................................................................................................................................................................

9. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztatach
powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Firma: ..................................................................................................................................................................................................

10. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją
z udziału.

Ulica: ....................................................................................................................................................................................................
Kod pocztowy: ......................................................Miasto: .................................................................................................................
Tel: .......................................................................... Fax: .....................................................................................................................
E-mail: ..................................................................................................................................................................................................
4.

6. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na
adres organizatora.

Dane nabywcy, potrzebne do wystawienia Faktury VAT:
Nazwa firmy: ......................................................................................................................................................................................
Siedziba: ..............................................................................................................................................................................................
Adres: ..........................................................................................................NIP:.................................................................................
Osoba kontaktowa: ............................................................................................................................................................................

11. Zamiast zgłoszonej osoby w warsztatach może wziąć udział
inny pracownik firmy.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie
oraz do odwołania warsztatów.
13. Wszystkie treści zawarte w programie konferencji stanowią
własność Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz powiązanych z nią
podmiotów. O ile Organizator nie postanowi inaczej, nie wolno
żadnych materiałów stanowiących własność Bonnier Business
Polska odtwarzać, wykorzystywać, tworzyć pochodnych prac na
bazie materiałów umieszczonych w programie, ani też ponownie
ich publikować, zamieszczać w innych materiałach czy też w
jakikolwiek inny sposób rozpowszechniać bez uprzedniej pisemnej
zgody Bonnier Business Polska.

Tel: .......................................................................... E-mail: ................................................................................................................
Fakturę pro-forma prześlemy do Państwa e-mailem
5.

Komu jeszcze zdaniem Pana/Pani możemy przesłać informacje o tym wydarzeniu:
Imię i nazwisko: .................................................................................................................................................................................
Stanowisko: .......................................................................................................................................................................................

Bonnier Business (Polska) Spółka z o.o. wydawca dziennika biznesowego
Puls Biznesu i portalu pb.pl, z siedzibą w Warsza-wie, 03-738, ul. Kijowska
1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS 24847, numer NIP 113-01-55210, REGON: 011823316, kapitał zakładowy: 2 000 000,00 PLN

Departament: ....................................................................................................................................................................................

pieczątka i podpis:

Tel: .......................................................................... Fax: ....................................................................................................................
E-mail: ................................................................................................................................................................................................
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997r. Nr 133 poz. 833) Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej Bonnier),
informuje, że jest administratorem danych osobowych. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez
Bonnier, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów Bonnier. Wyrażamy również zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz
informacji handlowych dotyczących Bonnier oraz klientów Bonnier. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych,
które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania.
Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy.



Adres do korespondencji
Bonnier Business Polska Sp. z o.o.
ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa



Tel.
+48 22 333 97 77



Faks
+48 22 333 97 78



konferencje.pb.pl
szkolenia@pb.pl

