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Rusza kolejny nabór wniosków o dofinansowanie z
UE dla mikro i małych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność produkcyjną.
Jeśli chcesz, aby twoja firma był bardziej konkurencyjna na rynku, myślisz nad nowymi rozwiązaniami, chcesz znacznie ulepszyć wyrób lub technologię produkcji lub opracować nowy produkt lub technologie produkcji, a nie masz
własnych środków na zmiany—PARP proponuje skorzystanie ze wsparcia w ramach dużego bonu.
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ogłasza nabór wniosków w ramach programu Wsparcie w ramach dużego bonu
Program skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną posiadających
siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania, na terytorium RP.
Wsparcie w ramach Programu przeznaczone jest na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu
wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji. Wykonawcą usługi mogą być jednostki naukowe.
Kwota wsparcia udzielona jednemu przedsiębiorcy w ramach Programu nie może przekroczyć 50 000 zł, przy czym wielkość wsparcia może wynosić do 80% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
Nabór wniosków o udzielenie wsparcia trwa od dnia 10 marca 2015 r. do dnia 21 kwietnia 2015 r. do godz. 16.00, więcej informacji: http://www.parp.gov.pl/index/more/46430

Nasz zespół pomoże osiągnąć Twojej firmie sukces, zapraszamy do współpracy w
ramach wsparcia dużego bonu
KONFERENCJE:
12 maja 2015 r. odbędzie się konferencja bio!PAC dotycząca opakowań z biopolimerów. Wszystkich zainteresowanych
zapraszamy do Amsterdamu na dwudniowe spotkanie, na którym eksperci z wielu dziedzin zaprezentują swoje najnowsze
osiągnięcia z zakresu opakowań wytwarzanych z surowców odnawialnych. Konferencja obejmuje nie tylko sposoby wytwarzania materiałów biopolimerowych, ale także przykłady zastosowań gotowych produktów od strony dostawców i właścicieli
marek.

Zespół CBIMO służy pomocą w badaniach nad wykorzystaniem bioimmobilizacji dla różnych procesów technicznych i przemysłowych. Zostań naszym partnerem, a Twoja firma dzięki opracowanym wspólnie
innowacyjnym rozwiązaniom i technologiom wkrótce stanie się LIDEREM w branży!
NOWINKI ZE ŚWIATA:
Ogólnoświatowa baza oferowanych biotworzyw:
W marcu 2013 roku niemiecki „nova-Institute” opublikował bardzo szczegółowe badania rynku biopolimerów, które były
przeprowadzane we współpracy z renomowanymi międzynarodowymi ekspertami w dziedzinie biopolimerów z Europy,
Ameryki i Azji. Było to wówczas określane mianem osiągnięcia kamienia milowego i uznane jako nowy standard dla badań
rynku w tej tematyce. Teraz, dwa lata później, pełna aktualizacja badań i analiz ma być opublikowana w lutym 2015 roku.
W bazie danych wyszczególniono tworzywa, jak również duże grupy produktów wytwarzanych przez ponad 200 firm w ponad 350 miejscach na całym świecie. W 2015 spodziewana jest kolejna aktualizacja bazy rynku biopolimerów na świecie.
Więcej informacji tutaj.
Carlsberg w pełni biodegradowalny…?
Firma będąc jednym z uczestników panelu pt.: „Bezodpadowa Dostawa” na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos,
ogłosiła przełomową informację o opracowywaniu pierwszej na świecie, w pełni biodegradowalnej butelki na swoje napoje,
wykonanej z włókna drzewnego. Carlsberg rozpoczął trzyletni projekt z opakowaniową firmy ecoXpac, we współpracy z
Duńskim Funduszem Innowacyjności oraz Duńskim Uniwersytetem Technicznym, w celu opracowania biopolimerowej butelki wykonanej z włókien drewna, pozyskanych ze zrównoważonych źródeł. Więcej informacji tutaj.
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