Innowacje w biznesie mile widziane!
Serdecznie zapraszamy na spotkanie z ekspertami CRIDO, którzy przedstawią możliwości
wsparcia przedsiębiorców na drodze do innowacyjnego rozwoju.
Tworzenie i wdrażanie innowacji kojarzy się z ponoszeniem przez firmę dodatkowych kosztów. Nie ma wątpliwości,
że tak jest, jednak warto wiedzieć, że innowatorzy mogą skorzystać z różnych form wsparcia zewnętrznego.
Niezależnie od tego czy interesuje nas dotacja, zwolnienia podatkowe czy pomoc doświadczonego mentora, aby
otrzymać wsparcie przedsiębiorcy muszą spełniać szereg kryteriów i przestrzegać obowiązujących w danych
instrumentach zasad. Odnalezienie się w gąszczu zapisów to czasem nie lada wyzwanie. Czy warto je podjąć
i inwestować w innowacje? Z pewnością TAK. Nowatorskie pomysły, rozwój oparty o nowe procesy, produkty czy
współpracę z nauką, przekładają się nie tylko na pozycję firmy, ale też na wzrost innowacyjności całej gospodarki,
dlatego mają duże szanse na pozyskanie finansowania.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną możliwości wsparcia takich projektów z programów UE
oraz środków krajowych. Dodatkowo, porozmawiamy o Instrumencie MŚP z programu Horyzont 2020,
który łącząc aspekty technologiczne i biznesowe, pozwala na kompleksowe przygotowanie nowych
produktów do wdrożenia na rynek UE.

Agenda spotkania:
1. Innowacyjne wdrożenia – Badania na Rynek, Kredyt na innowacje technologiczne
2. Instrument MŚP – zbuduj portfolio innowacji
3. Praktyczne wskazówki czyli jakich błędów nie popełniać
4. Indywidualne konsultacje

REJESTRACJA

Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 18 października 2018 roku na adres:

monika.wachnik@crido.pl
+48 22 324 57 40
Jeśli są tematy, które szczególnie Państwa interesują,
prosimy o podanie takiej informacji w mailu z potwierdzeniem obecności.
Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Prosimy o zgłaszanie maksymalnie dwóch osób z firmy.

22 października (poniedziałek)
godz. 10.00 - 13.00
Wrocław, ul. Duńska 9,
sala konferencyjna budynku Delta

PRELEGENCI
Michał Gwizda
partner zarządzający odpowiedzialny
za zespół Doradztwa Biznesowego
i Zarządzania Innowacjami w CRIDO

Monika Gruszecka
menadżer w zespole Doradztwa
Biznesowego
i Zarządzania Innowacjami w CRIDO

crido.pl

Mamy nadzieję, że powyższa informacja jest dla Państwa interesująca, jeśli nie, mogą się Państwo wypisać.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Crido Sp. z o.o., ul. Grzybowska 5a, 00-132 Warszawa, NIP: 525-274-18-27 tel. +48 22 324 59 00, fax +48 22 324 59
01, crido@crido.pl, crido.pl Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000721614, wysokość kapitału zakładowego: 2 055 000,00 PLN, lub
inna spółka z grupy Crido (aktualny wykaz spółek z grupy Crido dostępny tutaj) w zależności od celu przetwarzania danych osobowych. Wszelkie informacji dotyczące
przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Tobie praw, jako osobie, której dane dotyczą, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności i Klauzuli
Informacyjnej, w każdym czasie dostępnej tutaj.

