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„Akcelerator innowacji"

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A.ogłasza nabór

wniosków do projektu „Akcelerator innowacji w oparciu o potencjał naukowy i gospodarczy
Dolnego Śląska”, który realizowany jest w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka. Projekt ma charakter funduszu kapitału zalążkowego dla
innowacyjnych pomysłów biznesowych we wczesnych etapach ich rozwoju.
W ramach projektu wspierane są innowacyjne pomysły bez ograniczeń branżowych. Projekt
skierowany jest do:

●

●

Przedsiębiorców i pomysłodawców - autorów innowacyjnych pomysłów lub osób dysponujących
nowatorskimi rozwiązaniami, na bazie których chcą rozwijać nowe przedsiębiorstwa;
Osób ze środowiska akademickiego i naukowo-badawczego, które chcą skomercjalizować wyniki
swoich badań i wynalazków.

Najciekawsze innowacyjne pomysły zgłoszone do ARR „ARLEG” S.A. zostają objęte preinkubacją,
która ma na celu zbadanie innowacyjnego rozwiązania pod kątem możliwości jego komercjalizacji
i zasadności utworzenia przez ARR „ARLEG” S.A. z Pomysłodawcą spółki kapitałowej. Dodatkowo,
pomysły zakwalifikowane do etapu preinkubacji mogą skorzystać bezpłatnie z zaplecza biurowego
lub laboratoryjnego.
Pomysły o najlepszym potencjale ekonomicznym i rynkowym, które z sukcesem zakończą proces
preinkubacji, mogą liczyć na zasilenie kapitałowe do kwoty 200 000 euro poprzez utworzenie spółki
z ARR „ARLEG” S.A.
Aby zgłosić swój pomysł do projektu, wystarczy wypełnić Wniosek (dostępny na
www.akcelerator.arleg.eu w zakładce "do pobrania") oraz złożyć go osobiście, przesłać pocztą do
siedziby ARR „ARLEG” S.A. lub wysłać drogą elektroniczną na adres akcelerator@arleg.eu.
Nabór wniosków potrwa do 31 października 2012 r.!
Więcej informacji o projekcie na www.akcelerator.arleg.eu
Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A.
ul. M. Rataja 26, 59-220 Legnica
Tel. 76 862 22 77, fax 76 862 09 68
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