PLANOWANE W 2017 ROKU KONKURSY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
W województwie łódzkim, w 2017 roku pojawi się kilka interesujących konkursów dla
przedsiębiorców, w ramach których możliwe będzie pozyskanie dofinansowania na
działalność inwestycyjną, rozwojową, eksportową i badawczą.
I

Zakres dofinansowania:

Przykładowe projekty:

Zakup aparatury i urządzeń
kontrolno-pomiarowych
i laboratoryjnych, np. do
działów produkcyjnych, kontroli
jakości i badawczorozwojowych.

[1] zakup stołów pomiarowych wraz wyposażeniem,
[2] zakup informatycznej infrastruktury pomiarowej,
czujników, sensorów i innych urządzeń analizujących
procesy produkcyjne i usługowe;
[3] wyposażenie/doposażenie przyzakładowych
laboratoriów,
[4] zakup dygestoriów,
[5] budowa i wyposażenie clean room’ów lub zakup
i wyposażenie mobilnych, kontenerowych obiektów
laboratoryjnych.

II

Zakres dofinansowania:

Przykładowe projekty:

Projekty zmierzające do
wprowadzenia na rynek nowych
produktów lub usług.

[1] zakup maszyn, urządzeń i wyposażenie do
produkcji nowych produktów lub świadczenia nowych
usług,
[2] budowa i wyposażenie obiektów produkcyjnych
dedykowanych produkcji nowych produktów,
[3] zakup i wdrożenie systemów informatycznych
(sprzęt i oprogramowanie).

III Zakres dofinansowania:
Udział w międzynarodowych
targach, imprezach
wystawienniczych, misjach
gospodarczych.

Przykładowe projekty:
[1] udział w zagranicznych targach i innych imprezach
wystawienniczych (w kilku lokalizacjach), w tym:
zaprojektowanie, wytworzenie i budowa stoisk
targowych, opracowanie i tłumaczenie materiałów
reklamowych, wykonanie stron internetowych itp.
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Idea Developer to spółka Politechniki Łódzkiej specjalizująca się w zarządzaniu
projektami oraz aplikowaniu o dotacje, oferująca rzetelną i fachową obsługę całego procesu
inwestycyjnego. Realizując zlecenie, współpracujemy z klientem od wczesnego etapu
planowania projektu, kończąc na etapie końcowego rozliczenia i wsparcia w okresie
trwałości

projektu.

Dzięki

bezpośrednim

powiązaniom

z

Politechnikom

Łódzką

opracowujemy prace badawczo-rozwojowe, opinie o innowacyjności i inne dokumenty
zwiększające szanse na uzyskanie dofinansowania.
Na bazie ponad dziesięcioletniego doświadczenia skutecznie pozyskujemy środki na
realizację projektów inwestycyjnych. Dotąd pracowaliśmy dla m.in. dla: PGE GiEK,
Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego, Liberty Motors Sp. z o.o., Intercars S.A., Stone
Master S.A., Instytutu Europejskiego w Łodzi, Bełchatowsko-Kleszczowskiego Parku
Technologicznego Sp. z o.o., Why Not Travel Sp. z o.o., Artis Hotel Sp. z o.o., Hotel Artis
Express Sp. o.o. i inni.
Łączna wartość dofinansowań przyznanych naszym klientom w okresie od 2007 do
2015 roku wynosi ponad 700 mln PLN.
Zapraszamy do współpracy:
Maciej Szczepańczyk
maciej@ideadeveloper.pl
602 52 07 02
Paweł Pietras
pawel@ideadeveloper.pl
602 44 08 92
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