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Szanowni Państwo!

Słowem wstępu / Spis treści
Granty na badania i rozwój—proste 3-4
dotacje dla podlaskich firm—informacje

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy w tym roku
numer Biuletynu projektu Enterprise Europe
Network, w którym publikujemy m.in.:
•

•

•

Współpraca biznesowa

Granty na badania i rozwój—proste
dotacje dla podlaskich firm. Nabór rusza
już w czerwcu!
Oferty i zapytania od kontrahentów
zagranicznych,
zainteresowanych
współpracą biznesową i technologiczną
z polskimi firmami,
Opis czym jest Enterprise Europe Network
i jak współpraca z nami przekłada się
na realne wyniki w biznesie.

- zapytania
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- oferty
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Współpraca technologiczna

Owocnej lektury!
Zespół Enterprise Europe Network
przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego
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- oferty
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Czym jest Enterprise Europe Network?
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Co zyskam dzięki waszemu wsparciu?
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Jak mogę nawiązać współpracę?
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Dane kontaktowe
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GRANTY NA BADANIA I ROZWÓJ
– proste dotacje dla podlaskich firm
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego od 3 czerwca 2019r. rozpocznie nabór wniosków o granty,
czyli dotacje na rozwój podlaskich firm. Środki finansowe przeznaczone na granty pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Do rozdysponowania jest blisko 9 mln zł.
Już teraz można się przygotować wnioski o granty, by móc aplikować już w czerwcu. O przyznaniu grantu będzie decydować prawidłowo przygotowany wniosek oraz kolejność wpływu wniosków do Fundacji.
Wnioski będą przyjmowane do 30.09.2020r. bądź do wyczerpania dostępnej puli środków.

Kto może otrzymać grant?
O powierzenie grantu mogą ubiegać się mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy, mający siedzibę lub
prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa podlaskiego, którzy zamierzają zrealizować
swój projekt rozwojowy na terenie województwa podlaskiego. Projekt rozwojowy musi dotyczyć prowadzonych prac badawczo-rozwojowych, które przyczyni się do opracowania nowych lub ulepszonych
produktów, procesów lub usług.
Ile można dostać?
Przedsiębiorstwo może uzyskać do 100 000,00 zł na realizację jednego projektu rozwojowego.
Wartość grantu na wsparcie jednego przedsięwzięcia może wynieść maksymalnie 100 000,00zł oraz od
75% wartości kwalifikowalnych wydatków.
Jeśli przedsięwzięcie spełnia dodatkowo poniższe warunki, wartość grantu może wynieść maksymalnie
85% wartości kwalifikowanych wydatków:
• wnioskodawca nie korzystał w charakterze beneficjenta ze wsparcia na realizację projektów w ramach
któregokolwiek z następujących Programów Operacyjnych:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013,
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013,
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020,
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013,
 Program Operacyjny Polska Wschodnia na lata 2014-2020
 przedsięwzięcie dotyczy sektora gospodarki zaliczanego do rdzenia specjalizacji regionu,
 przedsięwzięcie obejmuje zgłoszenie do Urzędu Patentowego RP prawa własności intelektualnej tj.
wynalazku, wzoru przemysłowego lub wzoru użytkowego.

Jakie branże mogą otrzymać grant na badania i innowacje ?
Granty można otrzymać na przedsięwzięcia, które są związane z przemysłem rolno-spożywczym, metalowo-maszynowym, szkutniczym, sektorem medycznym
oraz ekoinnowacjami. Są to tzw. inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego. Również działalność z zakresu tzw. krajowych inteligentnych specjalizacji
będzie wspierana w formie grantów.

Na co można pozyskać środki finansowe ?
Grant na badania i innowacje może być przyznany na dofinansowanie następujących wydatków netto:
• audyt technologiczny
• zakup usług badawczych
• nabycie licencji
• wydatki związane z przejściem procedury ochrony patentowej, w tym dokonywanie zgłoszeń: wynalazków, wzorów użytkowych lub wzorów przemysłowych oraz wydatki związane z uzyskaniem praw
ochronnych na wzór użytkowy lub uzyskaniem praw z rejestracji na wzór przemysłowy
nabycie wyników prac B+R, które może obejmować prawa własności intelektualnej, w tym patenty,
know-how lub inną nieopatentowaną wiedzę techniczną związaną z wdrażanym produktem lub usługą
Jak pozyskać grant ?
Aby otrzymać pieniądze, przedsiębiorca powinien mieć pomysł i plan na rozwój swojej firmy, a
także wybrać kontrahentów, którym zleci usługi i dostawy. Następnym krokiem jest wypełnienie
i złożenie do Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego prostego wniosku zawierającego opis
planu przedsięwzięcia, zestawienie planowanych wydatków i wskazanie wybranych wcześniej
wykonawców. Wniosek podlega ocenie zero - jedynkowej, czyli musi spełniać wszystkie kryteria obowiązkowe, by otrzymać wsparcie.
Jeżeli firma, przedsięwzięcie i zaplanowane działania spełniają wymagane warunki, projekt otrzyma promesę wypłaty grantu dofinansowania). Przedsiębiorca może realizować swój projekt rozwojowy maksymalnie 12 miesięcy, ale nie dłużej niż do 31.12.2020r.
Kiedy firma zrealizuje swój plan, składa do PFRR wniosek o wypłatę grantu wraz z potwierdzeniem rzeczowej i finansowej jego realizacji. Wypłata może nastąpić na rachunek firmy lub bezpośrednio do jej
kontrahenta - wykonawcy prac.

Nr oferty

Skrócony opis oferty

BRES20190110001

Hiszpański dystrybutor innowacyjnych materiałów medycznych dla sektora
stomatologicznego poszukuje dostawców produktów do dystrybucji na rynek
krajowy.

BRUK20171106001

Wyspecjalizowana firma tekstylna z Irlandii Północnej (Wielka Brytania)
poszukuje umów produkcyjnych z fabrykami w całej Europie, które mogą
produkować drukowane tkaniny w 100% z lnu i / lub 100% z bawełny. Szukają
również innowacyjnych produktów tekstylnych do kuchni, aby dodać ich do
swojego asortymentu.

BRFR20171110001

Francuska firma, zajmująca się sprzedażą materiałów wykończeniowych do
dachów i rozwiązań zewnętrznych, poszukuje producenta płyt pęcherzykowych z
PCW, płyt PCV, łączeń desek powięziowych, boazerii, kratek wentylacyjnych i
pasujących akcesoriów zgodnie z umową produkcyjną

BRFR20170607001

Francuska firma zajmująca się projektowaniem silników elektrycznych i
generatorów poszukuje podwykonawców w tym samym sektorze w Europie.
Firma ta dostosowuje produkty z różnymi opcjami dostosowanymi do wymagań
klientów i chce poszerzać swoje rozwiązania i wiedzę.

BRUK20171216001

Brytyjska hurtownia poszukuje średniej wielkości producentów kurczaków w całej
UE, którzy spełniają wszystkie wymagane standardy. Firma zamierza zwiększyć
swój export i w związku z tym poszukuje dostawców mrożących kurzych
wątróbek i żołądków w opakowaniach po 1-1,5 kg.
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Współpraca biznesowa — oferty
Nr oferty

Skrócony opis oferty

BOPE20180731001

Peruwiańska organizacja z doświadczeniem w produkcji i dystrybucji produktów
kosmetycznych na bazie roślin rodzimych, takich jak ungurahui, jojoba, calendula,
satureja, poszukuje dystrybutorów w Europie, aby tworzyć długoterminowe relacje z
produktami wysokiej jakości.

BOIT20190409002

Włoska rodzinna firma specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości butów w 100% z
Toskanii. Firma chce eksportować własną markę i poszukuje dystrybutorów z
kontaktami do sieci sklepów i sprzedawców detalicznych. Firma jest również
zainteresowana umowami produkcyjnymi dla innych marek poszukujących
producentów wysokiej jakości produktów.

BOSE20190130001

Szwedzka firma produkuje dwuścienne, izolowane próżniowo szejkery ze stali
nierdzewnej z dwoma inteligentnymi przegrodami i wbudowanym chłodniejszym
krążkiem do lodu dla osób, które ćwiczą i są aktywne. Firma poszukuje
dystrybutorów w Europie. Umowa dystrybucyjna może być z wyłącznością lub bez.

BOFR20180104001

Francuska firma projektuje, produkuje i dystrybuuje odzież sportową dla kobiet za
pośrednictwem sklepów koncepcyjnych, luksusowych hoteli luksusowych domów
towarowych, centrów fitness i Internetu. Francuska firma chciałaby się rozwijać na
rynku europejskim, dlatego poszukuje dystrybutorów.

BORU20190110002

Rosyjska firma specjalizuje się w produkcji okien z tworzyw sztucznych (okna
dowolnego formatu dla dowolnych obiektów, od apartamentów i domów prywatnych
po fabryki i fabryki) i poszukuje partnerów zagranicznych do podpisania umowy o
świadczenie usług dystrybucyjnych.
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Współpraca technologiczna — zapytania
Nr oferty

Skrócony opis oferty

TRIL20180719001

Izraelska firma chemiczna poszukuje technologii biobójczych i / lub produktów
o następujących cechach: 1. Materiały zapobiegające tworzeniu się i
powstawaniu biofilmu na powierzchniach mających kontakt z wodą. 2.
Bromowane biocydy lub materiały zwiększające biobójczą aktywność
bromowanych biocydów z dodatkową funkcjonalnością. Firma dąży do
podpisania umowy partnerskiej na podstawie JV / licencji / współpracy
badawczej. Zidentyfikowani partnerzy otrzymają fundusze na rozwój
technologii

TRIT20170705001

Włoska firma specjalizująca się w oprogramowaniu do marketingu
internetowego opracowała innowacyjną aplikację do przeglądania stron
internetowych i poszukuje kamery internetowej 360 ° zintegrowanej z
producentem telefonu komórkowego, aby zawrzeć umowę handlową z
pomocą techniczną lub umową licencyjną.

TRBE20170828001

Belgijska firma z sektora dóbr konsumenckich poszukuje produktu lub
technologii nietoksycznych wabików na owady, które są wdrożonych na rynek.
Produkt przeznaczony ma być do użytku domowego i być bezpiecznym dla
ludzi i zwierząt domowych. Poszukiwany jest partner przemysłowy lub z
jednostki naukowo badawczej, z którym zostanie nawiązana kooperacja
techniczna lub współpraca techniczna na dużą skalę.

TRGR20180220001 Niemiecka firma specjalizująca się w trójwymiarowej (3D) wizualizacji i
animacji anatomii człowieka oraz rozwiązań opartych na rozszerzonej i
wirtualnej rzeczywistości poszukuje partnerów do opracowania rynkowego
oprogramowania do celów medycznych i edukacyjnych. Firma poszukuje
współpracy w ramach joint venture i umów o współpracy badawczej.
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Współpraca technologiczna — oferty
Nr oferty

Skrócony opis oferty

TODE20180817002

Niemiecki uniwersytet oferuje innowacyjny sposób optymalizacji morfologicznej
grzybów. Odbywa się to poprzez inżynierię podstawową dla procesów
biotechnologicznych. Nowy proces umożliwia łatwiejsze i bardziej stabilne procesy z
grzybami drożdżopodobnymi. Partnerzy przemysłowi z dziedziny biotechnologii są
poszukiwani w ramach umów licencyjnych.

TOKR20180129002

Koreański instytut opracował urządzenie do rozpraszania promieniowania. Wymyślili
technologię, ponieważ zdają sobie sprawę, że zarówno lekarze, jak i pacjenci są łatwo
narażeni na promieniowanie, podczas gdy działa fluoroskopia z ramieniem c.
Urządzenie otacza promieniowanie rentgenowskie i zmniejsza ilość promieniowania
docierającego do oczu, głowy i dłoni osoby o około 60% bez obniżania jakości
obrazów fluoroskopowych. Instytut szuka porozumienia handlowego z pomocą
techniczną.

TOES20170314001

Hiszpański Uniwersytet opracował nową metodę opartą na kodach QR dla uzyskiwania
poufnych informacji przy użyciu urządzeń przenośnych, aby specjaliści ds. Awaryjnej
mogli uzyskać dostęp do tych informacji i działać, gdy użytkownicy znajdą się w
sytuacji zagrożenia lub niebezpiecznych sytuacji. Faza pilota jest stosowana na
Majorce (Hiszpania). Grupa badawcza poszukuje instytucji państwowych i prywatnych,
o porozumienie o współpracy technicznej w celu wdrożenia tej technologii w dziedzinie
bezpieczeństwa i turystyki.
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Rozwiń swój pomysł
na biznes!

Otwórz swój biznes
na globalny rynek!

Nawiąż kontakt
z biznesem
z zagranicy!

Zwiększ szansę
swojej firmy
na rozwój!

Skorzystaj z wsparcia
wykwalifikowanych
konsultantów!

Zyskaj finansowo
na współpracy
międzynarodowej!

Nawiąż współpracę
z nowym
kontrahentem
zagranicznym!

Odnieś światowy
sukces!
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Czym jest Enterprise Europe Network?
Enterprise Europe Network to największa na świecie sieć ośrodków wspierających małe i średnie
przedsiębiorstwa, oferująca kompleksowe usługi, które mają pomóc ambitnym MŚP w pełni
rozwinąć ich potencjał i zdolności innowacyjne poprzez powiązanie międzynarodowego
doświadczenia sieci ze znajomością lokalnych rynków.
Sieć tworzy ponad 3000 wykwalifikowanych konsultantów działających w 600 ośrodkach
afiliowanych przy instytucjach wspierających rozwój przedsiębiorczości w ponad 60 krajach na całym
świecie. Enterprise Europe Network jest także pośrednikiem umożliwiającym instytucjom Unii
Europejskiej pełniejszą orientację w potrzebach MŚP.
Dzięki finansowaniu sieci ze środków publicznych, wsparcie oferowane przez ośrodki Enterprise
Europe Network jest dla MŚP nieodpłatne.
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Co zyskam dzięki waszemu wsparciu?
Zyskasz kontakt do partnera z zagranicy i:
•

Zaistniejesz w naszej wewnętrznej bazie kooperacyjnej, gdzie będziemy AKTYWNIE
PROMOWAĆ Twoje produkty i usługi, a także SZUKAĆ dla Ciebie potencjalnych partnerów do
współpracy.

•

Weźmiesz udział w giełdach kooperacyjnych, np. b2b matchmaking, brokerage event, w trakcie
których rozwiniesz sieć kontaktów międzynarodowych i rozszerzysz wachlarz możliwości dla
przyszłej współpracy.

•

Weźmiesz udział w misjach gospodarczych, gdzie bezpośrednio poznasz funkcjonowanie firm z
Twojej branży oraz nawiążesz cenne relacje z przedsiębiorcami z zagranicy.

Zyskasz dostęp do fachowej wiedzy ekspertów i dowiesz się:
•

Jak założyć działalność gospodarczą?

•

Jakie są prawno-administracyjne aspekty prowadzenia biznesu w innym kraju?

•

Jakie są dostępne programy pomocowe i finansowania zewnętrznego,
oraz jak uzyskać dofinansowanie?

•

Jak zabezpieczyć i chronić swoje prawa intelektualne i autorskie w Europie?

•

Jak wprowadzić innowacyjne rozwiązania w swojej firmie?
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Jak mogę nawiązać współpracę?
Jeżeli poszukujesz:
•
•
•
•
•
•

partnerów handlowych z Unii Europejskiej,
dostawców lub odbiorców innowacyjnych technologii,
doradztwa z zakresu funduszy unijnych,
informacji z zakresu prawa własności intelektualnej, standaryzacji i prawodawstwa UE,
finansowania innowacji, transferu technologii,
pomocy przy rozwoju nowych produktów lub przy dostępie do nowych rynków zbytu.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy już dziś.
Nie czekaj!
Im szybciej Twoja oferta/zapytanie pojawi się w naszej bazie,
tym szybciej i częściej będziemy mogli informować potencjalnych
kontrahentów z zagranicy o Twojej firmie, produktach i usługach!

Pobierz

Wystarczy skontaktować się z konsultantem projektu (lista dostępna na ostatniej stronie biuletynu) i
przesłać wypełniony formularz e-mailem bądź faksem - resztą zajmiemy się MY!
Przypominamy, że usługi świadczone w ramach projektu są bezpłatnie.
Serdecznie zapraszamy.
zespół Enterprise Europe Network
przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego
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Konsultanci projektu Enterprise Europe Network
Białystok

Bielsk Podlaski

Karolina Anusiewicz
e-mail: anusiewicz@pfrr.pl
tel.: 85 740 86 81

Krystyna Biełach
e-mail: bielach@pfrr.pl
tel.: 85 730 18 42

Anna Wrzesińska
e-mail: wrzesinska@pfrr.pl
tel.: 85 740 86 77

Hajnówka

Sylwia Gleń
e-mail: glen@pfrr.pl
tel.: 85 740 86 73
Łukasz Sakowski
e-mail: sakowski@pfrr.pl
tel.: 85 740 86 89

Alicja Orzechowska
e-mail: orzechowska@pfrr.pl
tel.: 85 682 51 87

Łomża
Wojciech Szmit
e-mail: szmit@pfrr.pl
tel.: 86 215 16 90

Augustów
Podlaska Fundacja
Rozwoju Regionalnego

Agnieszka Karłowicz
e-mail: karlowicz@pfrr.pl
tel.: 87 643 29 05

15-073 Białystok
ul. Starobojarska 15
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