Enterprise Europe Network
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów
e-mail:een@wsiz.rzeszow.pl
http://www.een.wsiz.pl
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ZDOBĄDŹ TYTUŁ MIKROPRZEDSIĘBIORCY ROKU 2015!
Ruszyła kolejna edycja konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku. Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
już po raz jedenasty wręczy nagrody najlepszym, polskim mikrofirmom. W tym roku w konkursie
uruchomiono nową kategorię "MŁODY BIZNES", stworzoną specjalnie dla młodych przedsiębiorców.
Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku skierowany jest do firm, które zatrudniają mniej niż 10 pracowników
i których roczne obroty lub suma bilansowa nie przekroczyły 2 mln euro. Zgłaszający się wybierają jedną
spośród trzech kategorii:

START - dla mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność po 1 stycznia 2012
roku,

PROGRES - dla mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność między 1 stycznia
2008 a 31 grudnia 2011 roku,

SENIOR - dla mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność przed 1 stycznia
2008 roku.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 kwietnia 2015 roku.
Spośród wszystkich zgłoszeń zostanie wyłoniony zwycięzca - Mikroprzedsiębiorca Roku 2015, który
otrzyma nagrodę główną - 40 000 zł. Dodatkowo najlepszym w kategoriach START, PROGRES,
SENIOR i MŁODY BIZNES Kapituła Konkursu przyzna wyróżnienia w wysokości 10 000 zł.

http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm

Mikroprzedsiębiorca Roku to konkurs, którego celem jest nagradzanie właścicieli przedsiębiorstw
prowadzących z sukcesem tradycyjny lub nowoczesny biznes, zakorzeniony w lokalnych
społecznościach.
Nagrodzeni w poprzednich latach zachęcają do udziału w konkursie - ich doświadczenia dowodzą, że
zwycięstwo i otrzymany tytuł mają pozytywny wpływ na prowadzony biznes.
Formularz zgłoszeniowy na stronie…
roku-2015.html

https://www.mikroprzedsiebiorcaroku.pl/mikroprzedsiebiorca-

Więcej informacji na stronie… http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/4026_14390.htm

NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA W RAMACH PROGRAMU WSPARCIE
W RAMACH DUŻEGO BONU – EDYCJA 2015 R.
PARP ogłasza nabór wniosków w ramach programu Wsparcie w ramach Dużego Bonu.
Program skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną
posiadających siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania,
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wsparcie w ramach Programu przeznaczone jest na zakup usługi polegającej na opracowaniu
nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu
wyrobu lub technologii produkcji.
Usługa ta może dodatkowo obejmować:
1) opracowanie:
a) oceny potencjału i otoczenia funkcjonowania przedsiębiorcy,
b) planu rozwoju przedsiębiorcy na podstawie nowych lub znacząco ulepszonych wyrobów lub
technologii produkcji,
c) prognozy rynku nowego wyrobu, projektu wzorniczego lub znacząco ulepszonego wyrobu,
d) strategii wprowadzenia nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu do obrotu;
2) wdrożenie nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo znacząco
ulepszonego wyrobu lub technologii produkcji.
Wykonawcą usługi mogą być jednostki naukowe.
Lista jednostek naukowych posiadających przyznaną kategorię naukową przedstawiona została
w komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 lipca 2014 r. o przyznanych kategoriach
naukowych jednostkom naukowym (Dz. Urz. MN i SzW z 2014 r., poz. 38). Komunikat Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego dostępny jest pod adresem: (link).

http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm

Kwota wsparcia udzielona jednemu przedsiębiorcy w ramach Programu nie może przekroczyć
50 000 zł, przy czym wielkość wsparcia może wynosić do 80% całkowitych wydatków
kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
Pomoc finansowa w ramach Programu udzielana jest w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego
i stanowi refundację.
Pomoc finansowa w ramach Programu stanowi pomoc de minimis i jest udzielana zgodnie z przepisami
rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L nr 352 z 24.12.2013
r.).
Wsparcie w ramach Programu może być udzielone przedsiębiorcy, który złożył tylko jeden wniosek
w ramach naboru wniosków – edycja 2015 r.
Przedsiębiorca, który w poprzednich edycjach Programu otrzymał wsparcie, może ubiegać się
o uzyskanie wsparcia po raz kolejny.
Nabór wniosków o udzielenie wsparcia trwa od dnia 10 marca 2015 r. do dnia 21 kwietnia 2015 r.
do godz. 16.00.
Dokumentacja dla programu Wsparcie w ramach dużego bonu dostępna jest na stronie internetowej …
http://www.parp.gov.pl/index/more/46430
W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 17 860 57 52

GIEŁDA KOOPERACYJNA DLA BRANŻY IT NA TARGACH CONHIT 2015, 15-16.04.2015,
BERLIN, NIEMCY
Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do
udziału w giełdzie kooperacyjnej conhIT Business Meetings 2015, która odbędzie się w dniach 1516.04.2015 r. w trakcie targów cohnIT w Berlinie w Niemczech.
Giełda kooperacyjna przeznaczona jest dla przedstawicieli firm i innych podmiotów działających
w sektorze IT dla branży medycznej, w szególności w dziedzinie:





rozwiązań IT dla działalności medycznej i laboratoryjnej;
oprogramowania komputerowego dla szpitali, klinik rehabilitacyjnych i domów opieki;
Sprzętu i infrastruktury IT;
rozwiązań związanych z telemedycyną.

Ważne terminy:
Rejestracja uczestników i profilu trwa do 12 kwietnia 2015
Wybór partnerów do spotkań trwa od 23 marca do 12 kwietnia 2015
Spotkania odbędą się w dniach 15-16 kwietnia 2015
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm

Wszelkie pytania dotyczące udziału w giełdzie kooperacyjnej proszę kierować na adres:
slawomir_biedermann@parp.gov.pl
Więcej
informacji
na
stronach…
https://www.b2match.eu/conhit2015;
http://www.een.org.pl/index.php/Europa/articles/gielda-kooperacyjna-dla-branzy-it-na-targach-conhit-2015-1516042015-berlin-niemcy.html

RUSZA WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z NOWEJ PULI FUNDUSZY!!!
Znamy harmonogram konkursów w Programie Inteligentny Rozwój. Pierwszy z nich zostanie ogłoszony
2 kwietnia 2015 r., a nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 4 maja do 31 grudnia 2015 r.
Skierowany jest on do małych i średnich przedsiębiorstw.
Harmonogram przewiduje przeprowadzenie w 2015 roku czternastu konkursów w ramach dwunastu
instrumentów (działania/poddziałania) programu. W sumie uruchomionych zostanie osiem z dziewięciu
działań planowanych do realizacji w trybie konkursowym, w tym trzy konkursy zostaną ogłoszone
w bieżącym roku, a nabory wniosków zostaną przeprowadzone w 2016 r. Orientacyjna kwota
przewidziana na nabory w 2015 r. to blisko 5,06 mld zł.
Pierwszy konkurs dotyczyć będzie poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe
realizowane przez przedsiębiorstwa, w ramach I priorytetu Programu Inteligentny Rozwój
Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa.
MŚP będą mogły uzyskać wsparcie na realizację badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac
rozwojowych, mających na celu opracowanie nowych lub istotnie ulepszonych rozwiązań oraz
osiągnięcie gotowości do ich skomercjalizowania. Budżet konkursu wyniesie 1,6 mld zł. Jego
organizatorem jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W kwietniu ogłoszone zostaną jeszcze dwa
konkursy, a kolejne sukcesywnie w następnych miesiącach, zgodnie z przyjętym harmonogramem.
W 2015 roku planowane jest uruchomienie następujących działań programu:









1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw,
1.2 Sektorowe programy B+R,
2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw,
2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw,
3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego
ryzyka,
3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R,
4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe,
4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 17 860 57 52
Harmonogram naboru wniosków można znaleźć na stronie internetowej Programu Inteligentny Rozwój
w zakładce Harmonogram naborów wniosków.
Informacja zaczerpnięta ze strony… http://www.poir.gov.pl/strony/wiadomosci/rusza-wsparcie-dla-przedsiebiorcow-znowej-puli-funduszy

http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm

GIEŁDA KOOPERACYJNA DLA FIRM Z BRANŻY BUDOWLANEJ - WILNO, 23 KWIETNIA
2015
Ośrodki Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Izbie
Przemysłowo – Handlowej i Rzemiosła w Wilnie, serdecznie zapraszają do udziału w 5 edycji
Międzynarodowej Giełdy Kooperacyjnej, organizowanej 23 kwietnia br. w Wilnie, podczas 22
Międzynarodowych Targów Budownictwa RESTA 2015.
Celem giełdy jest pomoc firmom z sektora budownictwa oraz firmom współpracującym z tym sektorem
w znalezieniu odpowiedniego partnera, a także stworzenie warunków do spotkania i rozmów nt.
możliwości podjęcia współpracy biznesowej lub technologicznej.
Do kogo kierowana jest giełda - główne sektory:












materiały i wyroby budowlane oraz wykończeniowe,
okna, drzwi, bramy,
urządzenia wentylacyjne i grzewcze,
systemy i urządzenia wodociągowe oraz odprowadzania ścieków,
instalacje elektryczne w budynkach,
systemy bezpieczeństwa budynków,
maszyny, urządzenia i narzędzia budowlane,
stolarka, konstrukcje drewniane oraz inne konstrukcje,
usługi remontowo-budowlane, projektowanie, konsultacje,
zagospodarowanie i utrzymanie terenów wokół budynków,
budownictwo energooszczędne i przyjazne środowisku.

Dlaczego warto wziąć udział:






możliwość spotkania potencjalnych partnerów do współpracy,
zapoznanie się z nowymi trendami i technologiami w branży,
znalezienie nowych rozwiązań dla swoich pomysłów i projektów,
wymiana informacji na poziomie międzynarodowym,
znalezienie partnerów do wspólnych projektów.

Ważne daty i terminy:
do 9 kwietnia: rejestracja/wprowadzenie profilu firmy on-line na stronie
https://www.b2match.eu/resta2015
10 – 15 kwietnia:
- dobór partnerów do spotkań bilateralnych (katalog on-line)
23 kwietnia: spotkania bilateralne
Główny organizator:
Izba Przemysłowo-Handlowa i Rzemiosła w Wilnie
Ośrodek Enterprise Europe Network
Osoba do kontaktu: Rasa Milinavičiūtė, tel. +37 05 2135450, rasa.milinaviciute@cci.lt

http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm

Współorganizator:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Ośrodek Enterprise Europe Network
Osoba do kontaktu:
Anna Awdiejewa, tel.: 22 432 71 95, anna_awdiejewa@parp.gov.pl
Informacje zaczerpnięte ze strony… http://www.een.org.pl/index.php/Europa/articles/resta_2015.html
Więcej informacji na stronie organizatora Giełdy… https://www.b2match.eu/resta2015

http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm

