DORADZTWO W POZYSKANIU
WSPARCIA FINANSOWEGO
DLA INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW
CHORZÓW, 20 marca 2012 roku
HOTEL ARSENAL PALACE

CAPITAL-ECI to niezależna grupa ekspertów
w dziedzinie prawa, finansów i inwestycji.
Tworzymy zespół, aby w pełni sprostać Państwa
oczekiwaniom i wypełnić nałożone na nas
obowiązki w dziedzinie pozyskiwania źródeł
finansowania oraz koordynacji przedsięwzięć
inwestycyjnych i rozwojowych.
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Wady i zalety dotacji unijnych

Zalety:
- Preferowane firmy z sektora MSP;
- Uzyskanie bezzwrotnego
pieniądza;
- Duży wybór programów i
inicjatyw;
- Finansowanie do 85% wartości
projektu;
- Stymulowanie szybszego rozwoju.

Wady:
- Rozbudowany formalizm wniosków;
- Długi okres rozpatrywania
wniosków;
- Mała elastyczność wydawanych
pieniędzy;
- Nieprecyzyjne reguły;
- Kontrole poprawnego
wydatkowania.

Rolą doradcy finansowego podczas współpracy z przedsiębiorcą jest
zapewnienie, aby powyższe wady zostały zniwelowane poprzez
kompleksowe wsparcie procesu pozyskania, obsługi oraz rozliczenia
dotacji
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Dotacje dostępne dla przedsiębiorstw
w roku 2012

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, w szczególności:

- Działanie 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki
elektronicznej;
- Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B;
- Wsparcie na wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej - konkurs pilotażowy;
- Działanie 4.3: Kredyt Technologiczny

Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w szczególności:
- Program Innotech: Ścieżka Intech

Inne
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Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Działanie 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej
w dziedzinie gospodarki elektronicznej

- Dofinansowanie na e-usługi.
- Dla przedsiębiorstw „młodych” (do roku funkcjonowania na rynku).
- Przedsięwzięcia dofinansowywane mogą być przez maksymalnie 24 miesiące.
- Wielkość wsparcia może wynosić do 80%.

- Wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, nie może być niższa
niż 20 tysięcy złotych i nie może przekroczyć 700 tysięcy złotych.

Termin najbliższego naboru:
26 marca 2012 r. - 20 kwietnia 2012 r.

www.capital-eci.com

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Działanie 8.2: Wspieranie działalności gospodarczej
w dziedzinie gospodarki elektronicznej

- Wsparcie na procesy B2B.
- Projekt musi dotyczyć współpracy co najmniej dwoma innymi przedsiębiorcami
partnerskimi wnioskodawcy.
- Dofinansowanie mogą uzyskać przedsięwzięcia o charakterze zarówno
technicznym (informatycznym), jak i organizacyjnym.

- W ramach wydatków inwestycyjnych przedsiębiorcy mogą uzyskać do 70%
dofinansowania.
Termin najbliższego naboru:
11 czerwca 2012 r. - 6 lipca 2012 r.
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Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Wsparcie na wdrożenie wynalazku w działalności
gospodarczej - konkurs pilotażowy

- Wsparcie może być udzielone wyłącznie na pierwsze wdrożenie wynalazku.
- Wsparcie przeznaczone będzie dla małych i średnich przedsiębiorców.
- Maksymalna wartość wsparcia na jeden projekt będzie wynosić 20 mln zł.
- Maksymalna intensywność wsparcia - 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia
wsparciem, minimalna wartość kosztów kwalifikowanych - 4 mln zł.
- Całkowita wartość projektu maksymalnie 50 mln EUR.
Termin najbliższego naboru: Marzec/Kwiecień 2012
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Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Działanie 4.3: Kredyt Technologiczny

- Wsparcie na zakup i wdrożenie technologii stosowanej na świecie nie dłużej niż 5
lat oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco
ulepszonych towarów, procesów lub usług.
- Odbiorcą MSP posiadające zdolność kredytową.
- Wsparcie nie może być udzielane na środek trwały, w którym została wdrożona
nowa technologia będąca przedmiotem projektu.
- Intensywność pomocy zależy od wielkości przedsiębiorstwa oraz od lokalizacji jego
siedziby.
Termin najbliższego naboru:
III/IV kwartał 2012
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Program Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Program Innotech: Ścieżka Intech

- Przedmiotem projektu jest rozwiązanie innowacyjne w skali krajowej lub
międzynarodowej.
- Rodzaje zadań: Badania przemysłowe, prace rozwojowe, prace przygotowawcze
do wdrożenia.
- Wnioskodawcy: Konsorcja naukowe z udziałem przedsiębiorcy, przedsiębiorcy
(MŚP i duże firmy), centra naukowo – przemysłowe.
- Maksymalne dofinansowanie projektu: 10 mln zł.
- Intensywność wsparcia zależy od fazy realizacji projektu oraz od wielkości
przedsiębiorstwa.
Termin najbliższego naboru: kwiecień 2012
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Inne źródła dotacji

Dostępne są również dotacje z innych źródeł takich jak:
- Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski
Mechanizm Finansowy.
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- Regionalne Programy Operacyjne.
- Inne źródła.

Wybór danego źródła dotacji dla przedsiębiorstwa zależy od specyfiki
zarówno przedsiębiorstwa – wnioskodawcy, szczegółów planowanego
przedsięwzięcia jak i poziomu poszukiwanego kapitału
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ I ZAPRASZAM DO
WSPÓŁPRACY Z NAMI
MARCIN JAROŚ – EKSPERT CAPITAL-ECI DS.POZYSKWIANIA WSPARCIA
KAPITAŁOWEGO DLA PRZEDSIĘBIORSTW
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KONTAKT:
CAPITAL – Europejski Consulting Inwestycyjny
Biuro CAPITAL-ECI: ul. Warszawska 36 (p. III), 40-010 Katowice
Biuro handlowe: ul. Żurawia 6/12, 00-503 Warszawa
tel.: 784-087-238
e-mail: biuro@capital-eci.com
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