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Zaproszenie na spotkanie informacyjne 

DOTACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

Z WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 

9 lutego 2017 r. 

Centrum Wystawienniczo Kongresowe w Opolu 

Szanowni Państwo, 

Nowy budżet unijny 2014-2020 ruszył pełną parą. W najbliższych dwóch latach do zdobycia jest 

ogromna ilość środków unijnych przeznaczonych dla przedsiębiorców. Środki te mogą pochodzić 

zarówno z Regionalnego Programu, jak i programów krajowych, szczególnie tych ukierunkowanych na 

rozwój przedsiębiorstw i wdrażanie innowacji. Terminy naborów są znane, warunki aplikowania 

również, podobnie jak kryteria wyborów projektów. Chcemy podczas spotkania omówić najważniejsze 

z nich, pokazując dotychczasowe doświadczenia i omawiając sposób przygotowania do aplikowania o 

dofinansowanie. Mamy nadzieję, że przedstawione zagadnienia pozwolą Państwu lepiej zaplanować 

inwestycje i skutecznie pozyskać dotacje unijne. 

AGENDA SPOTKANIA: 

9.45-10.00  Rejestracja, powitalna kawa 

10.00 – 10.30 Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki 

Marcin Kula 

Główny Specjalista - Dział Informacji Europejskiej  
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Najważniejsze nabory w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

 Główne założenia, priorytety, regionalne specjalizacje inteligentne województwa 

opolskiego. 

 Dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych w latach 2017-2020. Działanie 1.1 

Innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 2.1.4 Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii 

Społecznej, Działanie 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja,  

Poddziałanie 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych 

 Jak skutecznie przygotować się do uzyskania dofinansowania – dobre praktyki, przykłady 

projektów. 
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10.30 – 11.15 

 

ZAGA Fundusze Europejskie 

Grzegorz Stolarczyk  

Partner Zarządzający ZAGA Fundusze Europejskie 
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Program Operacyjny Inteligentny Rozwój jako alternatywa dla RPO WO 2014-2020 

 Główne założenia, priorytety, krajowe inteligentne specjalizacje 

 Dofinansowanie projektów badawczo – rozwojowych ze środków Narodowego 

Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) 

 Dofinansowanie do projektów inwestycyjnych – dlaczego właśnie innowacje i 

nowe technologie, wdrażanie wyników prac i innowacji w przedsiębiorstwie? 

Omówienie najpopularniejszych działań dla przedsiębiorców, w tym „Badania na 

rynek” i „Kredyt na  innowacje technologiczne” 

 Jak skutecznie przygotować się do uzyskania dofinansowania – dobre praktyki 

11.15 – 12.00 mBank 

Jarosław Fordoński –  

Dyrektor ds. Unii Europejskiej w mBank 

Obszar 

tematyczny 

Rola Banku w pozyskiwaniu Funduszy Unijnych 

 Klasyfikacja MSP 

 Przykłady montaży finansowych 

 Najczęściej popełniane błędy 

 

12.00 – 13.00 Podsumowanie, dyskusja, pytania i odpowiedzi 

Poczęstunek 

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.  

Prosimy o potwierdzenie przybycia i rejestrację wysyłając formularz zgłoszeniowy na adres: 

invest@ocrg.opolskie.pl  

Do dnia 2 lutego 2017r. 

Prosimy o zgłaszanie maksymalnie 2 osób z firmy. 

Liczymy na Państwa obecność! 

Serdecznie ZAPRASZAMY! 

 

mailto:invest@ocrg.opolskie.pl
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