Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie
oraz Partnerzy IPH
zapraszają do udziału w warsztatach nt.:

„Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
– jak pozyskać środki na ich realizację?”
Warsztaty skierowane są do przedsiębiorców, którzy: - prowadzą prace inżynieryjne, prace badawczo-rozwojowe
lub są zainteresowane rozpoczęciem ich prowadzenia; - są zainteresowani wdrażaniem nowych produktów/usług
w swojej działalności gospodarczej; - inwestują, bądź planują inwestować w innowacyjne technologie.
Warsztaty stanowią element wspólnej inicjatywy realizowanej przez Krajową Izbę Gospodarczą, firmę doradczą
Stratego oraz Bank Pekao S.A. i mają na celu wsparcie przedsiębiorców planujących realizację przedsięwzięć
inwestycyjnych oraz badawczo-rozwojowych.

Warsztaty odbędą się w dniu 13 września 2018 roku, o godz. 10.00 w siedzibie IPH
w Krakowie przy ul. Floriańskiej 3, II p.
Program warsztatów:
945 – 1000

Rejestracja uczestników.

1000 – 1015 Powitanie uczestników, rozpoczęcie warsztatu.
Strategia, plany oraz cele banku w zakresie wsparcia przedsiębiorców.
1015 – 1115 Wsparcie dedykowane projektom badawczo-rozwojowym – omówienie instrumentów, zasad,
kryteriów

oraz

dobrych

praktyk

przygotowania

wniosku

o

dofinansowanie,

pozwalających

na maksymalizację szans na uzyskanie dofinansowania oraz jego skuteczne rozliczenie.
Rola banku w finansowaniu projektów badawczo-rozwojowych.
1115 – 1130 Przerwa kawowa
1130 – 1230 Wsparcie dedykowane projektom inwestycyjnym – omówienie instrumentów, zasad, kryteriów oraz
dobrych praktyk przygotowania wniosku o dofinansowanie, pozwalających na maksymalizację szans na
uzyskanie dofinansowania oraz jego skuteczne rozliczenie.
Rola banku w finansowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych.
1230 – 1300 Wsparcie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych – omówienie dostępnych źródeł
finansowania udzielanego przez Urzędy Marszałkowskie na projekty badawczo-rozwojowe
i inwestycyjne.
1300 – 1330 Dyskusja, pytania uczestników do prelegentów.

Prowadzący:
Aleksander Szalecki – Partner Zarządzający Stratego
Z branżą funduszy europejskich związany od 10 lat. Przez ten okres doradzał ponad 200 przedsiębiorcom od start-upów poprzez
największe i najbardziej innowacyjne krajowe firmy. Członek zarządu Warszawskiej Izby Gospodarczej i wiceprzewodniczący Krajowego
Klastra Kluczowego, aktywny inwestor związany z nowymi technologiami. Zasiada w Radach Nadzorczych m.in. Kancelaria Medius SA,
Athos SA oraz Creotech Instruments SA. W Stratego odpowiada za kierowanie pracami firmy, jej strategię i rozwój.
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Rafał Tenerowicz – Manager w Stratego
Z tematyką funduszy europejskich związany zawodowo od 2009 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu i realizac ji
projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (POIG, POIR, RPO), Funduszu Spójności
(POIŚ) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (POKL) zdobyte w trakcie pracy w administracji publicznej (Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego, Instytucja Zarządzająca POIG), po stronie Beneficjenta (m.in. Koleje Mazowieckie, Forum Ekonomiczne) oraz w branży
doradczej. Jego główny obszar specjalizacji stanowią projekty badawczo-rozwojowe oraz związane z inwestycjami w infrastrukturę B+R.

Jakub Golak – Starszy konsultant w Stratego
Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu koncepcji oraz realizacji i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w perspektywie finansowej 2007-2013 oraz 2014-2020,
a także projektów wspartych ze środków krajowych. Ponadto posiada bogate doświadczenie w doradzaniu przedsiębiorcom planującym
realizację swoich przedsięwzięć na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych. Z sukcesami doradza małym, średnim i dużym
przedsiębiorcom w uzyskaniu optymalnych form wsparcia ich projektów badawczo-rozwojowych, inwestycyjnych i związanych
z przedsięwzięciami z zakresu ochrony środowiska.

Adam Frej - Dyrektor Regionu Małopolski, Bank Pekao SA
W bankowości od ponad 20 lat. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie finansowania firm z różnych branż gospodarki. Strukturyzował
kilkaset transakcji kredytowych, w tym ze wsparciem unijnym. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ze specjalizacją
w zakresie finansów przedsiębiorstw. W Banku Pekao SA odpowiada za zarządzanie regionem małopolski segmentu małych i średnich
przedsiębiorstw.
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA WARSZTATY
Temat: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach – jak pozyskać środki na ich realizację?”
miejsce: Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie, ul. Floriańska 3, sala II p.
termin: 13 wrzesień 2018 roku, godz. 10.00
Proszę wypełnić czytelnie i przesłać na adres IPH w Krakowie: 31-019 Kraków, ul. Floriańska 3,
tel.: 428-92-50; e-mail: szkolenia@iph.krakow.pl

Informacje o uczestniku warsztatów:
imię.............................................................. nazwisko................................................................................................
stanowisko................................................................................... telefon....................................................................
e-mail....................................................................................... www...........................................................................

Firma:
pełna nazwa firmy........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ulica...............................................................................................................................................................................
kod pocztowy, miejscowość.......................................................................................................................................
telefon...................................................................................., fax................................................................................

wielkość firmy (proszę zaznaczyć właściwą używając symbolu „x”)
mikro 
mała 
średnia 
duża 

inne niż przedsiębiorstwo 

WARUNKI UCZESTNICTWA W WARSZTATACH:
• Termin przyjmowania zgłoszeń – do wyczerpania miejsc
• Uwaga: ilość miejsc ograniczona !!!
• Udział jest bezpłatny
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu organizacji warsztatu zgodnie z europejskim rozporządzeniem o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.).
Wyrażam nieograniczoną czasowo oraz terytorialnie zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego
wizerunku, utrwalonego w czasie udziału w warsztacie w postaci fotografii.
Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony
z wizerunkami innych osób. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie oraz
zamieszczenie w materiałach promocyjnych, informacyjnych, sprawozdawczych Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie i partnerów
warsztatu.

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu subskrypcji newslettera szkoleniowego od Izby
Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.

…..…...................
Data

.............................................................
Podpis uczestnika

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [4.5.2016 L
119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:
1.
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Izba Przemysłowo – Handlowa w Krakowie. Tel: 12 428 92 50, mail:
biuro@iph.krakow.pl
2.
Dane osobowe Pana/i będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO w celu organizacji warsztatu „Wsparcie innowacji w
przedsiębiorstwach – jak pozyskać środki na ich realizację?” i subskrypcji newslettera szkoleniowego, jeśli wyraża na to Pan/i zgodę.
3.
Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w celu udziału w warsztacie oraz w celach sprawozdawczych/związanych z jego
rozliczeniem, tj. przez okres 5 lat, a w przypadku usługi newslettera, w celu jego wysyłki, do chwili wycofania zgody na jego subskrypcję.
4.
Dane mogą zostać przekazane partnerom warsztatu, w celu umożliwienia współpracy z nimi przy jego realizacji.
5.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w warsztatach. W przypadku niepodania danych nie będzie to możliwe.
6.
Posiada Pan/i prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody.
7.
Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
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