INFORMATORIUM - DOTACJE W 2014 R.

O EGC
EGC jest liderem rynku doradztwa europejskiego w Polsce.
Od 10 lat pozyskujemy i rozliczamy środki na inwestycje w przedsiębiorstwach. Miarą
naszej skuteczności są czołowe miejsca w rankingach firm doradczych zarówno pod
względem wysokości pozyskanych dotacji, jak i liczby projektów zakwalifikowanych do
dofinansowania. Silną i stabilną pozycję na rynku budujemy w oparciu o unikatowy knowhow, poparty wieloletnim doświadczeniem i innowacyjnym podejściem do realizacji usług.
Naszą ofertę kierujemy do firm ze wszystkich sektorów i branż. Dzięki stałej współpracy z
bankami, strefami ekonomicznymi, kancelariami prawnymi czy urzędami patentowymi
zapewniamy kompleksową obsługę procesów związanych z wyborem optymalnych źródeł
finansowania oraz wsparcie w trakcie całego procesu inwestycyjnego.
Sukces marki EGC jest pochodną rzetelnej oceny korzyści dla Klienta, jaka każdorazowo
poprzedza, a później towarzyszy współpracy z naszą firmą. Bezkompromisowo dbamy o
najwyższe standardy świadczonych usług na wszystkich etapach wspólnie realizowanych
przedsięwzięć. W ten sposób możemy zminimalizować ryzyko dla Klienta, gwarantując
mu poczucie właściwie dokonanego wyboru doradcy oraz efektywnie prowadzonej
inwestycji.

PLANOWANE NABORY

Działanie 1.1.A2 RPO Województwa Dolnośląskiego
Dla kogo?

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność
przez min. 2 lata.

Cel programu

Celem projektu jest wdrożenie produktu/usługi lub procesu
nowego z punktu widzenia przedsiębiorstwa.
Dofinansowane będą wydatki związane z nabyciem
ruchomych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych, a także specjalistycznych szkoleń oraz usług
doradczych.
Projekty muszą być realizowane na terenie województwa
dolnośląskiego.

Terminy naboru

Nabór wniosków będzie prowadzony w dniu 16.09.2014 r.
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Wydatki związane z projektem mogą być ponoszone w
okresie 17.07.2014-30.11.2014 r.

Dofinansowanie

Do 800.000,00 PLN.

Działanie 1.5 RPO Województwa Mazowieckiego
Dla kogo?

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Cel programu

Celem projektu jest wdrożenie produktu/usługi lub procesu
nowego z punktu widzenia przedsiębiorstwa.
Dofinansowane będą wydatki związane z nabyciem
ruchomych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych.
Projekty muszą być realizowane na terenie województwa
mazowieckiego.

Terminy naboru

Data rozpoczęcia naboru: 30.07.2014 r.
Data zakończenia naboru: 31.08.2014 r.

Dofinansowanie

Do 800.000,00 PLN.

GEKON
Dla kogo?

Przedsiębiorcy,
naukowe.

grupy

przedsiębiorców

oraz

konsorcja

Cel programu

Celem Programu Gekon jest dofinansowywanie projektów
obejmujących
realizację
badań
naukowych,
prac
rozwojowych oraz wdrożenie innowacyjnych technologii
proekologicznych w następujących obszarach:


Środowiskowe
aspekty
niekonwencjonalnego;



Efektywność energetyczna i magazynowanie energii;



Ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód;



Pozyskiwanie energii z czystych źródeł;



Nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i
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materiałów z odpadów oraz recyklingu odpadów.
Terminy naboru

Nabór wniosków trwa od 09.08.2014 r. do 08.09.2014 r.

Dofinansowanie

W przypadku prac badawczo-rozwojowych: do 10 mln PLN.
W przypadku prac wdrożeniowych: do 20 mln PLN.

PATENT PLUS
Dla kogo?

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz jednostki naukowe.

Cel programu

Program ma na celu wsparcie finansowe jednostek
naukowych oraz przedsiębiorców w procesie ubiegania się o
europejską i międzynarodową ochronę patentową dla
uzyskanych przez nich wyników badań naukowych lub prac
rozwojowych.

Terminy naboru

Planowany termin przeprowadzenia naboru:
sierpień-wrzesień 2014 r.

Dofinansowanie

Do 800.000,00 PLN*

PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii
Dla kogo?

Podmioty publiczne oraz podmioty prywatne realizujące
zadania publiczne.

Cel programu

Do dofinansowania kwalifikują się projekty mające na celu:
1. Poprawę efektywności energetycznej budynków,
obejmujące swym zakresem termomodernizację
budynków użyteczności publicznej,
2. Modernizację lub zastąpienie istniejących źródeł
energii
nowoczesnymi,
energooszczędnymi
i
ekologicznymi
źródłami
ciepła
lub
energii
elektrycznej.

Terminy naboru

Nabór wniosków trwa od 07.07.2014 r. do 15.09.2014 r.

Dofinansowanie

Do 3.000.000,00 EUR

*

Podana wartość dofinansowania obowiązywała w ostatnim konkursie i może ewentualnie ulec zmianie w
nadchodzącym naborze..
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STRATEGMED
Dla kogo?

Konsorcja naukowe złożone z co najmniej jednego
przedsiębiorstwa i co najmniej jednej jednostki naukowej.

Cel programu

Dofinansowaniu podlegają projekty badawczo-rozwojowe
polegające na opracowaniu i wdrożeniu nowych metod
profilaktycznych,
diagnostycznych,
leczniczych
oraz
rehabilitacyjnych w następujących obszarach:


kardiologia i kardiochirurgia,



onkologia,



neurologia i zmysły,



medycyna regeneracyjna.

Terminy naboru

Planowany termin przeprowadzenia naboru:
lipiec-wrzesień 2014 r.

Dofinansowanie

Minimalna wartość dofinansowania: 10 mln PLN

Dla kogo?

Jednostki naukowe, centra naukowe PAN, centra naukowe
uczelni.

Cel programu

Dofinansowanie
obejmujące:

TANGO

przeznaczone

będzie

na

projekty

1. Realizację działań ukierunkowanych na stworzenie
koncepcji wykorzystania gospodarczego uzyskanych
wyników prac badawczych, pozyskanie partnera
zainteresowanego
wdrożeniem
wyników/współfinansowaniem
prac
B+R,
opracowanie strategii i realizację działań mających na
celu ochronę praw własności intelektualnej, analizy
rynkowe
diagnozujące
zapotrzebowanie
na
rozwiązanie będące wynikiem projektu.
2. Przeprowadzenie badań przemysłowych i prac
rozwojowych (tylko w połączeniu z działaniami z pkt
1)
Terminy naboru

Planowany termin przeprowadzenia naboru:
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wrzesień-listopad 2014 r.
Dofinansowanie

Do 250.000,00 PLN (w przypadku działań wymienionych w
pkt 1)
Do 1 mln PLN (w przypadku działań wymienionych w pkt 2)

CuBR
Dla kogo?

Konsorcja naukowe złożone z co najmniej jednego
przedsiębiorstwa i co najmniej jednej jednostki naukowej,
albo z co najmniej dwóch jednostek naukowych

Cel programu

Program polega na wsparciu badań naukowych oraz prac
rozwojowych dla przemysłu metali nieżelaznych na rzecz
opracowania i wdrożenia innowacyjnych technologii,
urządzeń, materiałów i wyrobów.
Przedsięwzięcie
obejmuje
cztery
obszary
dotyczące
górnictwa, przeróbki, metalurgii oraz wpływu przemysłu
metali nieżelaznych na środowisko:
I. Górnictwo i Geologia.
II. Przeróbka rud.
III. Metalurgia, przetwórstwo, nowe materiały.
IV. Ochrona środowiska, zarządzanie ryzykiem, efektywność
w biznesie.

Terminy naboru

Nabór wniosków trwa od 24.07.2014 r. do 22.09.2014 r.

Dofinansowanie

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 3 mln PLN
Dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych.



Podane wartości dofinansowania obowiązywały w ostatnim konkursie i mogą ewentualnie ulec zmianie w
nadchodzącym naborze.
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NASZA OFERTA
Oferujemy kompleksową obsługę procesu pozyskiwania dotacji i rozliczania projektów
finansowanych ze środków funduszy europejskich na wszystkich etapach:


ustalamy plany i potrzeby inwestycyjne naszych Klientów celem znalezienia
najbardziej adekwatnych źródeł finansowania dostępnych w odpowiednim
terminie;



konfrontując założenia inwestycji z kryteriami oceny wniosków obiektywnie lecz
krytycznie weryfikujemy szanse uzyskania dotacji na realizację projektu w jego
pierwotnym kształcie. Na tej podstawie przygotowujemy i prezentujemy Klientowi
paletę rozwiązań – proponowanych przez naszych specjalistów modyfikacji
projektu oraz koniecznych do przeprowadzenia działań celem uzyskania większej
liczby punktów w procesie oceny;



bazując na poczynionych wspólnie z Klientem ustaleniach oraz wnioskach
płynących z przeprowadzonego procesu analityczno-konsultacyjnego, pomagamy
we wdrożeniu zaproponowanych rozwiązań doradczych, co jest procesem
delikatnym i czasochłonnym;



przygotowujemy wymaganą dokumentację aplikacyjną, która jest zwieńczeniem
przeprowadzonego wcześniej procesu doradczego;



pilotujemy komunikację towarzyszącą procesowi formalnej i merytorycznej oceny
aplikacji;



uczestniczymy w Panelach Ekspertów, przeprowadzając Klienta przez proces
prezentacji projektu przed komisją oceniającą: opracowujemy prezentację oraz
asystujemy /reprezentujemy Klienta podczas jej omawiania;



nadzorujemy
projektu;



rozliczamy pozyskane dla projektu wsparcie finansowe aż do momentu uzyskania
środków na konto Klienta, w tym wspólnie z Klientem monitorujemy realizację
inwestycji pod kątem zgodności z założeniami projektowymi.

procedury

towarzyszące

podpisaniu

umowy

o

dofinansowanie

W perspektywie budżetowej 2007-2013 pozyskaliśmy bezzwrotne dotacje dla 642
projektów na łączną wartość dofinansowania ponad 2,5 miliarda PLN.
Nasz zespół zaangażowanych i wyspecjalizowanych menedżerów z działu Finansów i
Rozliczeń z powodzeniem rozliczył dotychczas ponad tysiąc projektów, na bieżąco
prowadząc ich pomiędzy 120 a 140 w całym kraju.
Powodem do dumy z dobrze wykonanych zadań jest dla nas fakt, że Klienci wracają do
EGC z nowymi pomysłami na inwestycje często jeszcze zanim zakończą realizację
poprzednich projektów.
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