
 DOTACJE UNIJNE 
I UBEZPIECZENIA UTRATY ZYSKU I NALEŻNOŚCI

BEZPŁATNA KONFERENCJA

07.06.2016 - City Hotel****, BYDGOSZCZ ul. 3 Maja 6



UCZESTNICTWO W KONFERENCJI JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNE!

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres: marketing@edoradca.pl

bądź rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu 883-100-042

Ilość miejsc ograniczona!

Firma konsultingowa EDORADCA oraz Firma brokerska MARSH mają przyjemność zaprosić na konferencję pt.: 
"DOTACJE UNIJNE – Jak pozyskać środki unijne na projekty inwestycyjne i B+R oraz UBEZPIECZENIA UTRATY 
ZYSKU I NALEŻNOŚCI - Jak zadbać o swoje interesy zanim dojdzie do szkody?”

Perspektywa finansowa 2014-2020 ukierunkowana jest przede wszystkim na wzrost innowacyjności polskich 
przedsiębiorstw oraz wzmocnienie ich współpracy z jednostkami naukowymi. Udział w konferencji wskaże jak 
pobudzić innowacyjność oraz przygotować się do aplikowania o środki na inwestycje i projekty badawczo-
rozwojowe. Ponadto, co należy wiedzieć o ubezpieczeniu utraty zysku i ubezpieczeniu należności aby 
umiejętnie zadbać o swoje interesy na wypadek szkody.

Uczestnicy konferencji:
Konferencja przeznaczona jest dla przedsiębiorców z sektora małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, 
właścicieli i kadry zarządzającej oraz osób odpowiedzialnych za inwestycje, innowacje i wdrożenia w Firmie.

Tematyka konferencji:
Podczas spotkania zostaną omówione w sposób przystępny i praktyczny, założenia programów wspierających 
działalność badawczo-rozwojową oraz programów ukierunkowanych na wspieranie działań inwestycyjnych w 
przedsiębiorstwach.

Istotną kwestią poruszaną podczas spotkania, będą nabory wniosków, dzięki którym przedsiębiorcy mogą 
skorzystać, ze wsparcia na działania inwestycyjne i badawczo-rozwojowe: Szybka Ścieżka, Kredyt na 
innowacje technologiczne oraz Badanie na rynek.

W ramach poruszanej tematyki dodatkowym celem konferencji będzie uświadomienie najistotniejszych korzyści 
wynikających z ubezpieczenia utraty zysku i ubezpieczenia należności z punktu widzenia rozwoju i inwestycji.

Korzyści z udziału w konferencji:
poznanie możliwości pozyskania dofinansowania na inwestycje i projekty badawczo-rozwojowe,
poznanie kluczowych zagadnień w zakresie innowacji, prac badawczo – rozwojowych czy komercjalizacji, 
oparte na rzeczywistych przykładach z projektów,
zdobycie praktycznej wiedzy związanej z przygotowaniem projektów innowacyjnych, inwestycyjnych i 
badawczo-rozwojowych, 
nawiązanie kontaktów biznesowych z innymi uczestnikami konferencji,
poznanie elementów, którymi warto się zająć już dzisiaj by pozyskać dofinansowanie w nowej perspektywie 
finansowej 2014-2020,
uświadomienie potrzeby zabezpieczenia swoich interesów na wypadek szkody i roli brokera jako 
profesjonalnego doradcy wskazanie najważniejszych atutów ubezpieczenia utraty zysku i należności.



EDORADCA – Twój Partner na nową perspektywę. 
Projekty badawczo – rozwojowe: cele, główne założenia, trwające i najbliższe konkursy 
B+R, kwalifikowane koszty projektu, przykładowy budżet projektu badawczego.
Projekty B+R w woj. kujawsko-pomorskim.
Wsparcie na infrastrukturę badawczo-rozwojową w przedsiębiorstwie - utworzenie 
Centrum Badawczo-Rozwojowego 

Doświadczenie i wsparcie EDORADCA w projektach B+R

    

MODUŁ III –   Wsparcie na działalność badawczo-rozwojową 
w programach  krajowych i regionalnych12:30 - 13:30

PROGRAM KONFERENCJI

Rejestracja uczestników
Powitanie

MODUŁ I – Wsparcie dla przedsiębiorstw na projekty inwestycyjne          

9.30 - 09.55     
9.55 - 10.00     

10.00 - 11.00

11.00 - 12.00    MODUŁ II - Marsh, ubezpieczenia utraty zysku i ubezpieczenia należności

Wsparcie wdrożeń prac B+R – konkurs 3.2.1. Badanie na rynek
Kredyt na innowacje technologiczne: cel, główne założenia, warunki dostępu, 
warunki przyznania premii technologicznej, przykłady dofinansowanych inwestycji. 
Projekty inwestycyjne w woj. kujawsko-pomorskim
Polska Cyfrowa – główne założenia i możliwości
PROW - Inwestycje dotyczące przetwórstwa produktów. 
Doświadczenie i wsparcie Edoradca w projektach inwestycyjnych.

12.00 - 12.30 Przerwa Lunch

Utrata zysku – ubezpieczać, czy nie?
• Cel, przedmiot i suma ubezpieczenia
• Warunki wypłaty należnego odszkodowania
• Ubezpieczać, czy nie? – statystyki i wnioski
Ubezpieczenie należności – produkt luksusowy czy wymóg rynku?
• Schemat działania produktu
• Limity kredytowe a szkoda w ubezpieczeniu należności
Rynek ubezpieczeń należności w Polsce
• Ubezpieczyciele i produkty
• Wyzwania i pytania na rok 2016
Rola brokera i obsługa brokerska Marsh

PANEL DYSKUSYJNY

Możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertami Marsh i EDORADCA
13.30 - 14.00

14:00 - 14:10 Zakończenie
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