Pozvánka na seminář
Máte v úmyslu:
-

vyvinout nový produkt a úspěšně jej prodávat?
inovovat prodávané výrobky a zlepšit tak jejich technické či uživatelské parametry?
vyřešit technické problémy a zlepšit jakost a trvanlivost vašich výrobků?
vybudovat nové nebo rozšířit stávající vývojové oddělení?
spolupracovat s univerzitami či jinými výzkumnými institucemi na inovačních projektech?
rozběhnout novou divizi nebo firmu (start-up) k realizaci inovačního podnikatelského záměru?

Chybí vám pro tyto vaše záměry finanční zdroje?

Blíží se KONEC OBDOBÍ, kdy můžete čerpat některé DOTACE!
Sdružení OK4Inovace vás proto zve ve spolupráci s partnery, VTP UP
a Okresní hospodářskou komorou v Olomouci na informační seminář:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ FIREMNÍHO VÝVOJE,
INOVACÍ A SPOLUPRÁCE S VÝZKUMEM
KDY: Pátek 24. 11. 2017 od 9:00 hod. (do cca 14:15 hod.)
KDE: Olomouc, Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 1. patro – kongresový sál

Účast je pro registrované účastníky ZDARMA.
Registrujte se on-line nejpozději do ÚT 21. 11. 2017 zde:

www.Akce4inovace.cz
Kapacita je omezena – registrujte se tedy co nejdříve.

Program semináře
9:00

Prezence a ranní občerstvení

9:30 – 9:35

Zahájení a úvod
Kamil Krč – OK4Inovace

9:35 – 10:00

Programy OP PIK na podporu firemního vývoje a inovací
Vojtěch Marek – Agentura pro podnikání a inovace (API)

10:00 – 10:20 ITI Olomoucké aglomerace – zvýhodněný přístup k dotacím z Operačních programů
Jitka Gregorová – Magistrát města Olomouce
10:20 – 10:55 Programy Technologické agentury ČR a CzechInvestu pro inovativní firmy a start-upy
Martin Marek – CzechInvest
10:55 – 11:15 Zvýhodněné daňové odpočty firemních nákladů na výzkum a vývoj
Miroslav Palička – SmarTech Solutions
11:15 – 11:45 PŘESTÁVKA – POLEDNÍ OBČERSTVENÍ
11:45 – 12:15 Národní inovační fond (NIF) – rizikový kapitál pro začínající inovativní podnikatele
Pavel Laube – Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
12:15 – 12:45 SME Instrument – evropský dotační program pro excelentní start-up projekty
Monika Vrbková – Jihomoravské inovační centrum (JIC)
12:45 – 13:10 Program INOSTART pro začínající podnikatele a s ním související procesy
Hana Švábenská - Erste Grantika Advisory
13:10 – 13:30 Program Start UP - podpora pro začínající podnikatele
Milan Sedláček – Česká spořitelna
13:30 – 14:00 Provozní a Investiční financování
Petr Vavřík – Česká spořitelna
14:00 – 14:15 Dotazy a ukončení akce

