ПОКАНА
Хоризонт 2020: Инструмент за МСП
Фаза 1 и Фаза2
Тема: Програма Хоризонт 2020 инвестира 3 млрд. евро в МСП, разработващи иновативни
технологии, услуги и процеси. Инструмент за МСП е постоянно отворена грантова схема за
директно европейско финансиране, покриваща на 70% разходи за маркетингови проучвания и
предпазарни дейности като: създаване на прототип, защита на интелектуална собственост,
пилотни проекти, дизайн, тестване и др.
Научете как да кандидатствате успешно
Вижте успешни примери на проекти, подадени по Фаза 1 и Фаза 2
Станете част от нашата инициатива да бъдем подготвени за предстоящите отворени процедури за
приемане на проектни предложения до края на 2017.
За кого е обучението:
 МСП с доказана концепция на иновативен продукт, процес или услуга и обещаваща бизнес
стратегия за комерсиализация на европейско/световно ниво.
 МСП с продукт, процес или услуга вече на пазара, която желае и има доказана идея как да
подобри, така че да изпревари конкурентите си, да увеличи пазарния си дял и да спомогне
за решаване на проблем в определена област.
 МСП с иновативен продукт, процес или услуга, който ще създаде изцяло нов пазар
 МСП с некласирали се проекти по Инструмент за МСП – над 10 точки.
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Целта на обучението е да запознае участниците с:






Стратегията на схема “Инструмент за МСП” като част от Хоризонт 2020
Темите за финансиране през 2017
На какво да наблегнем и какво може да пропуснем при подготовката на проект
Формата за кандидатстване в детайли
Добри и лоши практики

ARS и нейните експерти са с доказан международен опит в областта на иновационните фондове и
политики на ЕС и работят усилено за прилагането на европейската стратегия Хоризонт 2020 за
България, предвид сравнително слабото представяне на страната ни в 7-ма Рамкова програма за
научни изследвания на ЕС (2007 – 2013).
Лектор:
Евгени Косев, по настоящем експерт по Хоризонт 2020 към ARS и с предишен опит като
мениджър финансиране и иновации към Enterprise Europe Network – Суонзи, Уелс и експерт по
Хоризонт 2020 към университетът в Абърдийн, Шотландия. Евгени Косев има доказан опит в
разработване и управление на проекти по Инструмент за МСП като до момента е участвал в
успешното разработване на 3 финансирани проекта по програмата. С изключителен
практически опит и лекторски умения Евгени ще представи ноу-хау под формата на конкретни
примери и детайлно разглеждане на документите за кандидатстване по Фаза 1 и Фаза 2 на
популярната грантова схема. Евгени активно подпомага иновативни старт-ъп фирми,
университетски спин-аут, малки и средни предприятия на територията на Великобритания и
България.
Място на обучението: София, ул. Александър Жендов № 5, офис на фондация “Приложни
изследвания и комуникации”, зала 1
Дата: 19 януари 2017 г. (четвъртък)
Продължителност: 09:30 – 18:00
Такса: 120 лв с ДДС*
За подробна информация: тел. 02 973 3000 Деница Маринова, Мая Цанева
* 10% отстъпка от цената за участници регистрирали се и платили преди 10 януари 2017г.
Таксата за обучението включва материали, две кафе паузи и обяд. Възможност за заплащане на
място няма да има. Няма да се допускат участници без заплатена в срок такса, а именно в периода
4-17 януари, което следва да се направи по банков път, на сметка:
АРК Консултинг
Raiffeisen Bank Bulgaria
IBAN BG50RZBB91551060641210
BIC RZBBBGSF

РЕГИСТРАЦИЯ

Основание: Семинар Хоризонт 2020

APPLIED RESEARCH SOLUTIONS
София, бул. Цар Освободител 12 • Тел: 0882 868452 • office@ars-consult.eu
www.ars-consult.eu

