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1 stnieje kilka sposobów na implementację no-

l woczesnych, innowacyjnych rozwiązań.Wielu
! pzedsiębiorców obserwuje rynek i konkuren-

cję, m,in. uczestnicząc w branżowych targach,
podpatrując zastosowane technologie. W na-

srym województwie jestcorazwięcej takichfi nn,
Kóre same kreujątrendy, są liderami zmian.
Z powodzeniem prowadąbadania nad prototy-
pami,testująto, co nowe i wdrażajądo masowej
produkcji. Spzyjatym postępom właśnie SCP,

oferując dofinansowanie na działalność nau-
kowo-badawczą, inwestycje w nowoczesnąapa-
raturę, tworzenie zaplecza B+R (pierwszy typ
projektów działanie 1.2). Firmy mają równieź
możliwość aplikowania ofundusze na przepro-

wadzenie samych prac B+R, poprzezwykozy-
stanie potencjału naukowców, zlecając prace
nad nowym rozwiązaniem na zewnątrz. Wów-

czas w projekcie ujmuje się wydalkizwiązane
z kosztami personelu zatrudnionego do realiza-

cji badań, wynajmu zaplecza laboratoryjnego,
koniecznego do przeprowadzenia prac B+R.

Właśnie takie paedsięwzięcia sĘmulują rozwój,
pomagajązrobić krok do pzodu i budować silną,

konkurencyjną gospodarkę.
Jeśli pzedsiębiorca jest zainteresowany pro-

wadzeniem prac badawczo-rozwojowy,ch i vuka
środków na ich zrealizowanie, wańo, by udał się
do PunKu KontaKowego, prowadzonego przez

ŚCĘ bąOZ na najbliźve spotkania informacyjne,
towaayszące konkursowi.

Gł[lzAlMt JEslĘŚCP?
Śląskie Centrum Pzedsiębiorczości w Chozo-
wie to instytucja powołana 10 lat temu przez
ZarządW Ąewództwa Śląskiego, której zada-
niem jest wspieranie pzedsiębiorstw ze środ-
ków funduszy europejskich. Można śmiało po-

wiedzieć, że z powodzeniem wdraża już ko|ejny
program, mając za sobą ponad 11tys. rozpa-
tzonych wniosków o dofinansowanie oraz po-

nad 3700 zrealizowanych przedsięwzięć
na kwotę ponad 1,3 mld złotych.Na pomoc
mogątutaj liczyćgłównie mikro-, małe iśred-
nie przedsiębiorstwa, ale część ofeńy kiero-
wana jest także do dużych firm.

Przedsiębiorcy z naszego regionu w ŚCP
mogą otaymać środki na rozwój nie tylko po-
paez prowadzenie prac B+R, ale również inno-

wacje czy zastosowanie technologii
informacyjno-komunikacyjnej w dziatalności go-

spodarczej.
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Cociekawe,zainteresowanieofeńąjestduźe, na uzyskaniefinansowegowsparciamająfirmy
choćwarunkiudziałuwkonkursachtlm razem prowadzące działalność innowacyjnąorazba-
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alizacjązał ożeń Regi ona l nej Strategi i l n n owa-
cji - dodaje,

Blztl§ Pu§ MUl(ATo slĘ oPtAcA
Wtrwającym od 19 październiki naboze, wnio-
ski mozna skła dać aż do 29 listopada. Środki
przeznaczone na dofi nansowanie projektów wy-
noszą ponad 195 mln zł.

- Firmy, ubiegające się o fundu sze narealiza-
cję.swoich pomysłów, powinny wykazać się do-
świadczeniem i potencjałem, Oo to nie są pro-
jekty łatwe w re alizaĄi. Każdy, o 

".ym.i*sr"wspominamy, ma możliwość skonsultowania
z naszymi pracownikami swoich zamierzeń,
wówczas zyskuje także wiedzę, dotycącą obo-
yiązków jlliewiążąsię z prowaazóniem iakiej
inwestycji, Tzeba mieć świadomość, że pĘeń
to wspópraca z naszą ins§ńu Ąą,wartozaĆząćjąpzed złożeniem wniosku, dokładnie pze§Ó-
dzić wymogi konkursów, a w razie wątpliwości
zapytać, dzięki ęemu u n i kn iemy Ę dów czy r oz-
czarowań. W obecnej perspektywie innowacje
stanowiąjeden z priorytetów ale jak pokazuie
nasze doświadczenie, jest to bardzo obszerńe
pojęcie - ągłaszane w projekach pomysłyą na-
prawdę różnorodne i często zaskakrjąóe -iłu-
maczy Paulina Cius-Górska, kierownik zespołu
ds. kontaktów z mediami Ścp w chorzowie. -
Wańo wiedzieć, że kładziemy nacisk na to, by
efektem realizacji pĘektu było wprowadzenió
innowacji, czyli w pr4ypadku obecnietrwającego
naboru, badania mają na celu wyproOuXÓńanie
w dalszym etapie innowacyjnego produktu, pro
cesu bądź usługi. Czasem bywa to np.stop me-
talu, zupełnie nowy materiał o szczegóinych
właściwościach, który moze być wprońdzóny
do.szerokiej produkcji np. w branZy-rrieOycznei

W projektach B+Ę vyą26g jesl skojizenie
świata biznesu ze światem nauki - moie się to
odbyć popaez organizację spotkań tych dwóch
stron i prezentacje ofeń śląskich uczólni,skiero-
wanych do przemysłu. W ramach konkursu
mamydwiemożliwości;

Pierwsza dotyczy przedsiębIorcy posiadają-
cego np. zaplecze badawcze, laboratorium cz!
maszyny do testowania produktów, który
chciałby rozwijać dziatalność ba dawcąĘdżti-
kich fi rm, gdzie brakujetakiej infnstruktury, arłry-
stępuje konieczność wykonywania OaOin. NÓ-
woczesne laboratorium, zaku p maszyni uzą-
dzeń, niezbędnych do pzeprowadzenia praÓ,
służących innowacjom, aparatury czy oprogftt-

mowania - wszystko to można sfinansować
w ramach pierwszego typu pĄeKów.

Prugu możliwość dotyczy pzedsiębiorcy,
którynie potrzebuje inwestonłaCwzaplecze, jó
działalność jest zupełnie inna, jedn;k chci;Ó
wproundzić do ofeĄ innornłaryjne produĘ c4y
rozvlięania,Wówcas sięga po pote nĄał z'zŃ-
nątrz - zleĄąc nau kowco m paeprowa dzen ie
koniecznych prac.

. Zainteresowany otrzymuje środki na badania,
ale może zaprosić do współpracy naukowców
Wtym pzypadku zostaną pokryte kosĄ badań
- !! vrvnalecia zapleczazlaboratorium, pokry-
cia kosztówzatrudnienia personelu, itd. -ZbĄl
nam na tym, żeby naukowcy i pzedsiębiorry
jexcze mocniej zesobąwspotpramvrali. Ńie bra-
kuje takich paykładów w nas4ym regionie - są
firmy chętnie i regularnie prowadące prace
z uczelniamitechnicznymiw naszym regionie -
podkreśla Paulina Cius-Górska.

JĘilzłrrmrgilvlrłE.
Pamiętajmy, że celem programu jest wspieranie
pomysłów, które będą realizowane na terenie
yv.oJ. §laskieso. Wymaga się także, by pzedsię-
biorstwo, realizujące projelć, miało siedziĘ wni-
vym regionie.

^ ^Pgłv^ 
q1o_gram obejmuje perspeĘwę unijną

2ol4-2o2o., Środki, na które mogą liczyć pzedsiebiorcv
w konkursach organizowany ch przezŚląskió
Centrum PzedsiębiorczośCi, są ogromnÓ, ale
i niezrłrykle potzebne.

- Ponad 176 mln eurotoduzy potencjałfinan-
govqy, Kóry pozwoli zbliżyć dwa światy - biznesu
i nauki. Dążymy do tego nie tylko popaez orga-
nizację konkursów ale także realżując szeńo
zakr o)o ne działan ia i nf ormacyj ne i próm ocyj ne
na terenie całego województwa - mówi Bańósz
Rozpondek, p.o, dyrektora Śląskiego Centrum
Paedsiębiorczości w Chozowie. - Bardzo
istotne we wdra żaniu działanial.2 jest dotarcie
do tych firm, które są zainteresowane twoae-niem nowych technologii, myślą
o dywersyfikacji działalności, o nowych kieiun-
kach rozwoju, ale takze do świata nauki, który
w tym tandemie ma odgrywać bardzo istotną
rolę- Te konkursy są właśnie dla nich. Pzepro]
wadzonejuż dwa nabory pokazują, ze pzedsię-
biorcy są bardzo zainteresowani f inansowan iem
planowanych p racbadawczo-rozwojovtlych. Dla
przedsiębiorców liczy się szybki iłatwo mie-

tzalny efekt, co potwierdza rqybór właśnie ta-
kiego rozwiązania, Niemniej jednak twozenie
zaplecza do badań irozwoju równieżcieszyza-
interesowan iem - dodaje.

P@§|ĘBloRcA NlE JEsTsAil
Każdemu konkursowi towazyvą spotkania in-
formacyjne dla zainteresowańych. ńdczastych
najbliższych Ędzie mowa m.in. ozasadach kon-
kutsu i warunkach, jakie tzeba spełnić, aĘw nim
vqystańować. Zaplanowano jewGliwicach na 6
listopada (informacje o povczególnych spotka-
niach można znaleźć na stronie internetowej
www.scp-slask.pl).

!9 ciekane, pzcdsiębiorca, którego projeK znaj-
dziesię na liście vr4ybranych do dołinanŚowaniÓ,
jest caly czas,, p rowadzony za rękę'l To d la n iego
przygotorruane są warsztaty z podpisywania
umów (okazuje się, że otrzymując dofi nansowa-
nie jestzobligowanydo pewnych rzeczy,jakpro-
mocja projektu czy pzestzegania zaŚady kon-
kurencyjności). Na dalwym etapie, benefĘenci
mogą vlziąć udział w warsżat ach z rozliczenia
pĄelłu orazzkontroli, bo toteż elementwspol-
pracy ze Sląskim Centrum Pzedsiębiorczości.
Wszystkie działania polegają na sprawdzeniu,
czy pĄekt jest dobze realizowanv, dlateso
wańo być w kontakcie z pracownikańiŚCĘ p}-
tać,.jeślisą jakieś wątpliwości. Nawet w prz}-
padku, gdy kontrolerznajdzie jakieś niedopatzÓ-
nie, zawsze jest czas, by to poprawić.
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