
 

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie informacyjne: 
 

Dotacje na: 

 wdrażanie wyników prac B+R,  

 tworzenie i rozwój infrastruktury B+R,  

 innowacje produktowe, oraz  

 bony na innowacje dla MŚP. 
 

w dniu 17-08-2015 r. (poniedziałek) godz. 11:30 

Dolnośląska Izba Gospodarcza, ul. Świdnicka 39 (I piętro), Wrocław 

organizator 

Resulto Sp. z o.o. - Spółka Doradztwa Gospodarczego 

W trakcie spotkania poruszone zostaną tematy dotyczące: 

1. Przygotowania projektów i przedsiębiorstw do aplikowania o dotacje na projekty 

inwestycyjne dla przedsiębiorstw: 

a. 1.3.1 „Wdrażanie innowacji przez MSP”, 

b. 2.3.1 „Bony na innowacje”, 

c. 3.2.1 „Badania na rynek”, 

d. 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R”. 

ogłoszone w ramach PO Inteligentny Rozwój oraz PO Polska Wschodnia. 

 

Podstawą sukcesu przedsiębiorstwa, jest m.in. pozyskanie korzystnego finansowania dla 

projektów rozwojowych oraz sprawne zarządzanie kwestiami formalno-prawnymi, 

związanymi z realizacją projektów. Odpowiednie przygotowanie firmy, pozwoli 

Państwu skutecznie aplikować o fundusze unijne i poprawnie rozliczyć pozyskane 

środki. 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 
 

Koszt uczestnictwa w spotkaniu:  

dla członków DIG: 0 zł,  

dla pozostałych uczestników: 99 zł + VAT. 
 



 

 

 

Program spotkania  
 

17 sierpień 2015 - poniedziałek 

11.15 Rejestracja 

11.30-11.40  

 
1. Prezentacja organizatora  

11.40-13.00  

 
2. Omówienie cech Poddziałań 1.3.1, 2.3.1, 3.2.1 oraz 

działania 2.1, tj. dotacje na wdrożenie wyników prac 

B+R, tworzenie i rozwój infrastruktury B+R, innowacje 

MSP oraz bony na innowacje MSP: 

a. Kto może ubiegać się skutecznie o dotację? 

b. Przedmiot inwestycji, który może zostać dotowany,  

c. Kwalifikowalność wydatków, 

d.      Wymogi wobec Wnioskodawców, 

e.      Harmonogram naborów,  

f. Komentarz i wnioski z poprzednich, podobnych 

naborów dotacyjnych. 

13.00-13.15  

 
Przerwa kawowa 

13.15-14.00 

 
3. Omówienie harmonogramu naborów dotacyjnych do 

Regionalnego Programu Operacyjnego Dolnego Śląska – 

szansa na wsparcie rozwoju dolnośląskich przedsiębiorstw 

14.00-15.00  

 
4. Poczęstunek i dyskusje w kuluarach 

 

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w spotkaniu, prosimy o potwierdzenie 

mailowe na adres: biuro@resulto.pl (dane: imię i nazwisko uczestnika, dane do faktury 

(ewentualnie), telefon, adres mailowy). Faktury zostaną Państwu wręczone w dniu 

uczestnictwa. Szczegółowych informacji udziela, jak i przyjmuje zgłoszenia, Pan Wojciech 

Mielczarek – tel. 535 373 736. Liczba miejsc jest ograniczona - decyduje kolejność 

zgłoszeń. 
 

Zgłoszenia na spotkanie prosimy przesyłać do dnia 15 sierpnia 2015 r. 


