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zaprasza na konferencję

Skuteczność instrumentów wsparcia
i pomoc w rozwoju innowacji
Kraków, 28 maja 2014 r.
Sala konferencyjna
Muzeum Lotnictwa Polskiego
al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków
Udział w konferencji jest bezpłatny
Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk
między instytucjami wdrażającymi, przedsiębiorcami a
jednostkami naukowo-badawczymi w zakresie wykorzystania
funduszy UE na rozwój innowacji i przedsiębiorczości
w regionach.

Zakres tematyczny konferencji:
• Instrumenty wsparcia tj. dotacje unijne, fundusze pożyczkowe i poręczeniowe
dla różnych podmiotów w tym MŚP w latach 2014-2020,
• Innowacyjność podmiotów – ocena i znaczenie,
• Ocena efektywności instrumentów wsparcia dla MŚP w regionie,
• Doświadczenie małopolskich przedsiębiorców – dobre praktyki i nowe pomysły,
• Wskazanie racjonalnych i efektywnych kierunków dalszych zmian w procesie
wsparcia, finansowania MŚP w kolejnych latach programowania.
Podczas konferencji przedstawione zostaną wyniki
międzynarodowego projektu DIFASS, którego celem jest
zidentyfikowanie i przezwyciężenie barier internacjonalizacji małych
i średnich przedsiębiorstw oraz ułatwienie im dostępu do
finansowania. Projekt skupia się na rozwoju i wdrażaniu
instrumentów finansowych, z wyłączeniem dotacji, takich jak
fundusze pożyczkowe czy fundusze kapitału podwyższonego ryzyka.

Konferencja odbędzie się w ramach
Małopolskiego Festiwalu Innowacji.

InstytutInstytut
Gospodarki
Mineralnymi
i Energią
GospodarkiSurowcami
Surowcami Mineralnymi
i Energią
Polskiej Akademii NaukPolskie
Pracownia Badań Strategicznych, www.meeri.pl
Program konferencji
09:00-10:00 Rejestracja uczestników
10:00-10:15 Otwarcie konferencji – powitanie
10:15-10:45

10:45-11:15

11:15-11:45

11:45-12:15

12:15-12:45

12:45-13:15

13:15-13:45

13:45-14:15
14:15

Wyniki projektu Difass i możliwości implementacji
rozwiązań w regionach UE – Partnerzy Projektu
Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP
w ramach nowego programu operacyjnego dla woj.
małopolskiego na lata 2014-2020 – Rafał Solecki,
Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości
Efektywność dotacji na założenie działalności
gospodarczej finansowanych z Europejskiego Funduszu
Społecznego - przykład Małopolski – Maria Leńczuk,
Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji
Możliwość współpracy pomiędzy JST a przedsiębiorcami
– dobre przykłady projektu CLUE – Agata Wesołowska,
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Przerwa kawowa,
Promocja działań przedsiębiorców w regionie
Wsparcie dla przedsiębiorczości w wybranych
programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej
2014-2020 – Anna Stol Ministerstwo Infrastruktury i
Rozwoju, Departament Współpracy Terytorialnej
Skuteczność instrumentów wsparcia wśród
małopolskich przedsiębiorców: wyniki badań –
Agnieszka Nowaczek, Jacek Krupa, Łukasz Lelek,
IGSMiE PAN
Panel dyskusyjny – instytucje udzielające wsparcia na
tworzenie i rozwój MŚP – bariery i wyzwania
Obiad
Do uczestnictwa w konferencji serdecznie zapraszamy przedstawicieli:
• Samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej, przyjmujących rolę instytucji
koordynującej, zarządzającej i wdrażającej,
• Instytucji otoczenia biznesu, podmiotów, które biorą udział w kształtowaniu instrumentów
wsparcia przedsiębiorczości,
• Przedsiębiorców chcących skorzystać z dostępnych instrumentów wsparcia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie zgłoszenia
(imię, nazwisko, miejsce pracy) na adres email: szkolenia@meeri.pl
Więcej informacji: na stronie internetowej: www.meeri.pl
pod numerem telefonu: 12 617 16 33
Organizator: IGSMiE PAN,
31-261 Kraków, ul. Wybickiego 7

