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Web 2.0 w marketingu sportowym
Ostrożnie z pomocą! cz. III

Dofinansowanie usług doradczych w procesie transferu technologii w ramach programu BroTech ma

Ostrożnie z pomocą! Część II

stać się kolejnym instrumentem ułatwiającym współpracę jednostek naukowych i przedsiębiorstw

Jeśli chcemy rekordów…
Ostrożnie z pomocą! Część I

Problemem zarówno polskich przedsiębiorstw, jak również
jednostek naukowych jest niewątpliwie współpraca w

Idealny klub fitness
Sponsor dobrze znany
Miasto zamku i sportu

zakresie skutecznego transferu technologii, który
przekładałby się na rozwiązania biznesowe umożliwiające
zwiększanie innowacyjności polskiego biznesu. Kolejnym

Sponsoring sportowy – to działa!
Najstarszy klub inwestuje

instrumentem ukierunkowanym na zwiększenie współpracy
jednostek naukowych i przedsiębiorstw ma być program
BroTech. Niezwykle interesujące jest to, że dofinansowanie
mogą uzyskać zarówno jednostki naukowe, jak i

Zaloguj się:
Zarejestruj się
Zapomniałem hasła

przedsiębiorcy poszukujący konkretnej technologii lub
zamierzający nabyć innowacyjny produkt lub rozwiązanie
dostosowane do potrzeb ich firmy.
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Nabór do programu BroTech
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, posiadające status agencji wykonawczej powołanej do realizacji zadań z
zakresu polityki naukowej, naukowo - technicznej oraz innowacyjnych rozwiązań, ogłosiło 29 września nabór

CBS
"Dobrze się mamy!" - nowości produktowe
"Dobrze się mamy!" - nowości produktowe c.d.

wniosków o dofinansowanie w ramach Programu BroTech. Celem jest podniesienie efektywności i skuteczności

"Dobrze się mamy!" - plany na rok 2010

procesu transferu technologii pomiędzy sferą nauki a gospodarki poprzez dofinansowanie usług doradczych

"Dobrze się mamy!" - plany na rok 2010 c.d.

świadczonych przez brokerów technologii, na rzecz jednostek naukowych lub mikro, małych i średnich

"Dobrze się mamy!" - sukcesy 2009

przedsiębiorców Wnioskodawcy powinni zamierzać zrealizować projekt polegający na komercjalizacji wyników

"Dobrze się mamy!" - sukcesy 2009 c.d.

badań i transferu technologii. Założeniem przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu BroTech jest

EURO 2012

doprowadzenie przez Wnioskodawcę do zawarcia umowy transferu technologii bądź umowy określającej warunki i

Felieton

zasady współpracy na rzecz opracowania i/lub wdrożenia innowacji technologicznej.

Inwestycje Sportowe
Kalendarium

Zakres wsparcia

Komentarze

Program BroTech będzie wspierał następujące usługi doradcze związane z transferem technologii, w

Kongres PKIS

szczególności:

Lato Fair Play 2009 - produkty

a) identyfikację potencjalnych odbiorców lub dostawców technologii, odpowiednio do zapotrzebowania

Lato Fair Play 2009 - wypowiedzi

Wnioskodawcy;

Lato Fair Play 2010
Lato Fair Play 2010 - produkty

b) kojarzenie partnerów transferu technologii;

Materiały i Technologie

c) wsparcie Wnioskodawcy w pozyskaniu dodatkowych ekspertyz technicznych, prawnych, ekonomiczno finansowych, i. in., wymaganych do urealnienia oceny atrakcyjności technicznej i rynkowej technologii, określenia
stopnia zaawansowania technologii, oraz zbadania stanu ochrony praw własnosci przemysłowej;

MŚ 2010
Ogłoszenia drobne
Patronaty

d) pomoc doradcza podczas negocjacji i zawierania przez Wnioskodawcę umowy transferu technologii z

Personalia

wybranym odbiorcą lub dostawcą technologii;

Polski Klub Infrastruktury Sportowej

e) doradztwo w zakresie ochrony praw własności przemysłowej oraz obrotu tymi prawami;

Rozmowa z...

f) doradztwo w zakresie umów licencyjnych.

Rynek Nowości
Sport plus Biznes

Dofinansowanie w ramach Programu BroTech wynosi do 75% kosztów kwalifikowanych brutto usług doradczych,

Stacja Narciarska

zarówno w przypadku, gdy Wnioskodawcą jest przedsiębiorca jak i jednostka naukowa. Kwota dofinansowania nie

Stadiony świata

może przekroczyć 30 000 zł, w odniesieniu do jednego przedsięwzięcia (tak określana jest pojedyncza procedura

Warto Przeczytać

transferu technologii), trwającego nie dłużej niż 12 miesięcy. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie

Z narożnika...

zakupu usług doradczych wspierających równoległą realizację maksymalnie 3 różnych przedsięwzięć dotyczących
komercjalizacji wyników badań i transferu technologii pod warunkiem, że celem każdego przedsięwzięcia jest
doprowadzenie do zawarcia odrębnej umowy transferu pomiędzy odbiorcą i dostawcą technologii.
Zasady składania wniosków
Wnioski o dofinansowanie można składać do 15 grudnia poprzez wypełnienie formularza aplikacyjnego
umieszczonego na stronie https://brotech.ncbir.pl, a następnie poprzez dostarczenie wersji papierowej do
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Opisywaną inicjatywę należy określić jako pozytywny znak dla
wynalazców, innowatorów, przedsiębiorstw działających w obszarze nowoczesnych technologii i jednostek
naukowych, które dysponują rozwiązaniami możliwymi do zaadaptowania w biznesie.
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