
9.30     Poranna kawa, rejestracja

10.00 – 10.15   Powitanie

10.15 – 11.00   Bon na innowacje – oferta grantów dla MŚP   
                              Marcelina Palonek, Dolnośląscy Pracodawcy

11.00 – 12.30   Nauka dla Biznesu – prezentacja potencjału naukowego jednostek Politechniki Wrocławskiej
  naukowcy i eksperci Politechniki Wrocławskiej

12.30 – 12.45   Przerwa kawowa

12.45 – 13.15   Nam się udało – Bon na innowacje w praktyce
  Łukasz Rut, Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

13.15 – 14.00   Bon na innowacje – praktyczne aspekty wypełnienia wniosku. Z nami zrobisz to dobrze!
  Marcelina Palonek, Dolnośląscy Pracodawcy

14.00 – 14.30   Zakończenie spotkania i konsultacje indywidualne

AGENDA

10 maja 2018 r., godzina 10.00

Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej

Budynek D-21 Plac Grunwaldzki 11, Wrocław Sala 007

DATA SPOTKANIA

https://goo.gl/forms/Y2QSdIpAFVxqyHfG3 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Dolnośląscy Pracodawcy – regionalny związek pracodawców Konfederacji Lewiatan wraz z Organizacją Pracodawców 
Ziemi Lubuskiej we współpracy z Ośrodkiem Współpracy Nauki i Gospodarki na Politechnice Wrocławskiej maja 
zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie informacyjne projektu Bon na Innowacje! Innowacyjność = Konkurencyjność.

ZAPROSZENIE

Celem projektu Bon na Innowacje! Innowacyjność = Konkurencyjność jest zwiększenie aktywności 
badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw z sektora MSP na terenie Dolnego Śląska. Działania programowe to: 
dofinansowanie do 100 tys. zł w postaci bonu na innowacje, przeznaczonego na  audyt technologiczny i usługi 
badawczo-rozwojowe dotyczące wdrożenia bądź rozwoju produktu lub technologii. Projekt przewiduje również 
pomoc przedsiębiorcom w postaci konsultacji i  doradztwa w zakresie m.in. wstępnej oceny możliwości 
dofinansowania projektu oraz  przygotowania wniosku o bon, a także wpisanie projektów MSP w inteligentne 
specjalizacje regionu.

BON NA INNOWACJE



Od chwili powstania w 1991 r. misją Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej jest 
ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych Członków wobec związków 
zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej, a także 
samorządu terytorialnego.

Swoimi działaniami stara się zaspokajać wszelkie organizacyjne, prawne i gospodarcze 
potrzeby oraz oczekiwania pracodawców. Z sukcesem realizuje projekty przyznające Bon 
na Innowacje w województwie Lubuskim.

W ciągu swoich lat działalności Organizacja stała się największym w południowej części 
województwa lubuskiego stowarzyszeniem przedsiębiorców. OPZL zyskała status 
wiarygodnego partnera zarówno lokalnych władz rządowych oraz samorządowych, jak 
i ogólnopolskich instytucji rządowych - Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz 
największej w kraju organizacji zrzeszającej przedsiębiorców - Konfederacji Lewiatan.

Ośrodek Współpracy Nauki z Gospodarką.

Działa na Politechnice Wrocławskiej. Łączy naukę i biznes. Prowadzi kompleksową 
obsługę różnych form współpracy z Politechniką Wrocławską. Oferuje także dostęp do 
informacji patentowej. 

Kluczowe działania:

• Obsługa zapytań biznesowych i ofertowych wpływających na Politechnikę Wrocławską

• Organizacja spotkań z podmiotami zainteresowanymi nawiązaniem współpracy z uczelnią

• Udzielanie informacji podmiotom gospodarczym na temat zasad i procedur współpracy 
   z jednostkami naukowymi Politechniki Wrocławskiej  

• Wsparcie przedsiębiorstw w zawieraniu  umów z jednostkami Politechniki Wrocławskiej

• Wspieranie organizacji wydarzeń propagujących innowacje oraz transfer wiedzy

• Doradztwo w zakresie własności intelektualnej

• Zgłaszanie wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych i wzorów przemysłowych do 
  ochrony prawnej

Związek pracodawców powstały w 1992 na podstawie ustawy o organizacji 
pracodawców oraz w oparciu o statut.

Dolnośląscy Pracodawcy to jedna z najliczniejszych organizacji pracodawców na Dolnym 
Śląsku skupiająca ponad 150 firm działających w regionie. Członkostwo w Dolnośląskich 
Pracodawcach to kompleksowe wsparcie i szerokie możliwości rozwoju Państwa biznesu. 

Dolnośląscy Pracodawcy są członkiem Konfederacji Lewiatan, która tworzą branżowe
i regionalne związki pracodawców, członkowie indywidualni, pracodawcy posiadający 
szczególną pozycję gospodarcza.

Jako związek pracodawców zabiega o korzystne warunki dla funkcjonowania firm. 
Oferuje szeroko pojęte wsparcie poprzez doradztwo i szkolenia, dostarczanie bieżących 
informacji ze świata biznesu, networking oraz uczestnictwo w projektach m.in. na rzecz 
rozwoju przedsiębiorczości i wzrostu zatrudnienia w regionie.


