Otwórz drzwi innowacjom! ARP S.A. uruchamia program na granty dla MŚP.
Agencja Rozwoju Przemysłu uruchomiła pierwszy nabór na granty na zakup licencji lub praw własności
do technologii skierowany do małych i średnich firm. Jego budżet to 10 mln zł. Projekt jest realizowany w
ramach Programu Inteligentny Rozwój „Otwarte innowacje — wspieranie transferu technologii”. Do 2023 r
ARP S.A. przeznaczy na ten cel 70 mln zł. W konferencji poświęconej projektowi udział wzięła
wiceminister rozwoju, Jadwiga Emilewicz.
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Sie? Otwartych

Innowacji (SOI) to pilota?owy program na granty dla M?P na pokrycie kosztów transferu
technologii w zakresie innowacji produktowej lub procesowej.
Granty sfinansuj? zakup licencji lub praw w?asno?ci do innowacyjnej technologii. Wa?n? stron?
projektu jest wsparcie merytoryczne prowadzone w ramach us?ug doradczych oraz dzia?ania
promuj?ce ide? otwartych innowacji.
- G?ównym za?o?eniem otwartych innowacji jest tworzenie warunków dla wspó?pracy przedsi?biorców
i jednostek naukowych, które posiadaj? zasoby technologiczne, z ma?ymi i ?rednimi firmami, które
mog? te technologie wykorzysta? w swojej dzia?alno?ci. Dzi?ki temu wzmacniaj? swoj? przewag?
konkurencyjn? i buduj? kultur? innowacyjno?ci. To szczególnie wa?ne z uwagi na rol? sektora ma?ych i
?rednich przedsi?biorstw w rozwoju ka?dej gospodarki. M?P stanowi najbardziej aktywn? grup?
beneficjentów Programu Inteligentny Rozwój. W 2016 r. a? 87% podpisanych umów dotyczy?o w?a?nie
tego sektora. Licz? na to, ?e w przysz?ym roku liczba umów b?dzie jeszcze wi?ksza m.in. dzi?ki
dzia?aniom Agencji Rozwoju Przemys?u – powiedzia?a wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.
Zgodnie z za?o?eniami programu, finansowana technologia musi wpisywa? si? w jedn? z
Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, maksymalny poziom dofinansowania to 70% kosztów
nabycia technologii. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania si? o grant s? mikro, ma?e,
?rednie przedsi?biorstwa.
- Drzwi Agencji Rozwoju Przemys?u, zawsze by?y otwarte na innowacje, dzisiaj tylko oficjalnie o tym
przypominamy i zapraszamy do wzi?cia udzia?u w projekcie. U progu czwartej rewolucji przemys?owej
wdra?anie w firmach innowacyjnych rozwi?za? jest nieuniknione, je?li chcemy utrzyma? tempo rozwoju
i konkurowa? na rynkach zagranicznych. ARP w??cza si? we wsparcie tego procesu. Dlatego w ci?gu
najbli?szych sze?ciu lat na transfer technologii chcemy przeznaczy? 70 mln z?. dodatkowo blisko 30
mln po?wi?cimy na us?ugi doradcze. Licz? na to, ?e te ?rodki zostan? dobrze wykorzystane
– powiedzia? prezes ARP S.A. Marcin Chludzi?ski.

KONTAKT?
Skontaktuj si? z nami za po?rednictwem:
infolinii SOI: (22) 695 37 88
lub napisz bezpo?rednio na adres: soi@arp.pl
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