WSPARCIE PRAC B+R
POZYSKIWANIE DOTACJI

CREATEC świadczy kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania funduszy na realizację projektów
inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych. Posiadamy kompetencje i doświadczenie pozwalające
przygotować dokumentację konkursową, agendy badawcze lub opinie o innowacyjności na potrzeby
praktycznie każdego z konkursów, organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polską
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Bank Gospodarstwa Krajowego lub Komisję Europejską.
Skutecznie łączymy potrzeby i pomysły naszych Klientów z własnymi, tworząc nieszablonowe wnioski,
wspólnie kreujemy innowacje.
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WSPARCIE PRAC B+R
POZYSKIWANIE DOTACJI
Skutecznie pozyskujemy dotacje dla przedsiębiorstw z całej Polski. Wysoki wskaźnik
sukcesu zawdzięczamy indywidualnemu podejściu do każdego Klienta.
Posiadamy rozbudowaną sieć partnerów, którą ciągle rozwijamy. Do przygotowania
poszczególnych wniosków kompletowane są dedykowane, interdyscyplinarne zespoły
specjalistów, w których znajdują się przedstawiciele uczelni i instytutów badawczych, jednostek
otoczenia biznesu oraz eksperci branżowi.

KONCEPCJE PROJEKTÓW B+R

Tworzymy
kompleksową
ścieżkę
realizacji
projektów badawczo-rozwojowych zmierzających
do opracowania wyrobu lub technologii – zgodnie
z zasadą od pomysłu, przez projekt aż po
wykonanie funkcjonalnego prototypu.

AGENDY BADAWCZE

Dokładnie planujemy badania przemysłowe, prace
rozwojowe i przedwdrożeniowe, wymagane do
osiągnięcia celu zakładanego w projekcie,
uwypuklając przy tym mocne strony naszego
Klienta.

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

Przygotowujemy wszystkie dokumenty, wymagane
przez regulaminy poszczególnych konkursów, takie
jak:
wnioski
o
dofinansowanie,
studia
wykonalności,
biznesplany,
harmonogramy
i kosztorysy, opinie o innowacyjności oraz inne
niezbędne załączniki.

W pracy pomaga nam doświadczenie zdobyte w trakcie
realizacji kilkudziesięciu projektów, wdrożeń, ekspertyz i prac
zleconych, w których to łączyliśmy dwa światy – naukę i biznes.
Realizowaliśmy lub realizujemy projekty dla odlewni, kuźni,
tłoczni, prasowni i hut, produkujących dla przemysłu
lotniczego, motoryzacyjnego, wojskowego, kolejowego,
maszynowego, stoczniowego, energetycznego, naftowego
i wielu innych. Dotyczą one opracowania całkowicie nowych
produktów lub technologii wytwarzania. Wiele z tych
przedsięwzięć było finansowane ze środków, które wcześniej
pozyskaliśmy. Wspieramy naszych Klientów przez cały okres
realizacji projektu.
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