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1,5 miliona złotych dla firm na B+R

„Wsparcie na uzyskanie grantu" to program dla innowacyjnych
przedsiębiorców realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Regionalnego. Dotacje
przeznaczone są na przygotowanie aplikacji do międzynarodowych programów,
zakładających współpracę przedsiębiorców z jednostkami naukowymi lub z innymi firmami.
Podmioty gospodarcze z co najmniej dwóch krajów powinny wspólnie przeprowadzić badania
naukowe lub prace rozwojowe. Nabór wniosków trwa do 15 października.
Przedsiębiorcy, którzy chcą sięgnąć po dotacje z międzynarodowych programów innowacyjnych, jak
np. Eureka (Eurostars) 2007-2013, mogą posiłkować się pieniędzmi krajowymi. W efekcie PARP
uruchomiła drugą w tym roku rundę naboru wniosków, bo w budżecie programu pozostało ok. 1,5
mln zł niewykorzystanych środków.
Prezes PARP Bożena Lublińska-Kasprzak wyjaśnia, że mali i średni przedsiębiorcy mogą uzyskać
refundację wydatków poniesionych na przygotowanie i złożenie wniosków do 7. Programu
Ramowego i do innych międzynarodowych programów innowacyjnych. "Jednym z warunków
udzielenia przez PARP wsparcia jest uzyskanie pozytywnej oceny formalnej wniosku projektowego
złożonego do międzynarodowego programu innowacyjnego" – mówi.
Wydatki mogą być refundowane zarówno w przypadku samodzielnego przygotowania wniosku
projektowego przez przedsiębiorcę, jak i zleconego do przygotowania stronom trzecim, np. osobom
fizycznym, innym przedsiębiorcom lub jednostkom naukowym.
Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl
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Prezydent podpisał nowelizację określaną
pakietem wolności...
Jest to wzmocnienie istniejących regulacji prawnych.
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Rektor UJ zaapelował o informacje o
przyjęciu szczepionki
Poinformowała uczelnia na swojej stronie internetowej.
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Covid u płodu jest możliwy, ale bardzo mało
prawdopodobny
Uspokajają naukowcy, którzy przeanalizowali ryzyko takiej sytuacji.
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ECDC przedstawiło ocenę aktualnej sytuacji
epidemicznej
Także prognozy na koniec roku i strategie reagowania
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Europa po raz kolejny stała się epicentrum
pandemii
Ochrona przez szczepionki wywołała w ludziach "fałszywe poczucie bezpieczeństwa".
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Mikroplastik uszkadza mózg
Cząstki mikroplastiku mogą przenikać przez barierę krew-mózg.
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Spadek zaszczepienia na różne zakażenia
grozi nawrotem
Ostrzegła krajowy konsultant w dziedzinie epidemiologii.
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Centrum Foresightu i Internacjonalizacji
Powstało w Sieci Badawczej Łukasiewicz.
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