
SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA WNIOSKODAWCÓW PODDZIAŁANIA 
TWORZENIE SIECIOWYCH PRODUKTÓW PRZEZ MŚP (1.3.2 POPW)

TERMIN:

ZAPROSZENIE

29 listopada 2018 (czwartek)

FORMULARZ REJESTRACYJNY

LICZBA MIEJSC
OGRANICZONA!

Zapraszamy na stronę www.parp.gov.pl  

KONTAKT: 533 333 414 ELWIRA.WIELKOSIELEC@SZKOLENIA-POLSKA.PL

zaprasza na

Spotkanie informacyjne dla Wnioskodawców poddziałania
Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP (1.3.2 POPW)

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące poddziałania Tworzenie sieciowych produktów 
przez MŚP. 

Jeśli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą i planujesz zrealizować w ramach konsorcjum 
składającego się z minimum 3 MŚP projekt w wyniku, którego powstanie innowacyjny produkt 
sieciowy to spotkanie jest także skierowane do Ciebie – przyjdź i dowiedz się jakie wsparcie możesz 
uzyskać w ramach  poddziałania 1.3.2 POPW Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP.

W trakcie spotkania przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości omówią zasady 
ubiegania się o dotacje w ramach trwającego obecnie konkursu. Eksperci omówią kryteria, przed- 
stawią sposób wypełniania wniosku i odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.

9:30 - 10:00 Rejestracja gości (przerwa kawowa)

Powitanie uczestników10:00 - 10:15

10:15 - 13:00 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP (1.3.2 POPW)
• kryteria oceny wniosków,
• zasady aplikowania o do�nansowanie w ramach poddziałania,
• rodzaje i kwoty kosztów kwali�kowalnych,
• zasady realizacji projektów. 

PROGRAM RAMOWY

Warszawa

http://www.parp.gov.pl/spotkanie-informacyjne-dla-wnioskodawcow-dzialania-tworzenie-sieciowych-produktow-przez-msp


 

 
 
 

 

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące poddziałania Tworzenie sieciowych produktów 
przez MŚP  

 
Jeśli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą i planujesz zrealizować w ramach konsorcjum 
składającego się z minimum 3 MŚP projekt w wyniku, którego powstanie innowacyjny produkt 
sieciowy to spotkanie jest także skierowane do Ciebie – przyjdź i dowiedz się jakie wsparcie możesz 
uzyskać w ramach  poddziałania 1.3.2 POPW Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP . 

 
W trakcie spotkania przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  omówią zasady 

ubiegania się o dotacje w ramach trwającego obecnie konkursu. Eksperci omówią kryteria, 

przedstawią sposób wypełniania wniosku i odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania. 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.  

 
 

Ramowy Program 

Spotkanie informacyjne dla Wnioskodawców poddziałania 
Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP (1.3.2 POPW) 

 

Termin: 29 listopada2018 r. 

Miejsce spotkania: Warszawa 

09:30 - 10:00 Rejestracja gości (przerwa kawowa) 

10:00 - 10:15 Powitanie uczestników 

10:15 - 13:00 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP (1.3.2 POPW) 

 kryteria oceny wniosków, 

 zasady aplikowania o dofinansowanie w ramach poddziałania, 

 rodzaje i kwoty kosztów kwalifikowalnych, 

 zasady realizacji projektów.  
 

 


