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Skorzystaj z premii technologicznej
Bank Spółdzielczy w Brańsku będzie finansował innowacje
technologiczne na mocy zawartej dnia 3 listopada 2015
umowy współpracy pomiędzy Bankiem BPS a Bankiem
Gospodarstwa Krajowego.
Kredyt technologiczny przeznaczony jest dla tych klientów
Banku, którzy posiadając status mikro, małego lub
średniego przedsiębiorstwa, będą realizować inwestycję
technologiczną i będą ubiegać się o dotację w formie premii
technologicznej przyznawanej przez Bank Gospodarstwa
Krajowego.
Kredytem technologicznym sfinansować można inwestycję,
której przedmiotem jest wdrożenie nowej technologii w
postaci prawa własności przemysłowej, wyników badań
przemysłowych, wyników prac rozwojowych lub
nieopatentowanej wiedzy technicznej. Technologia ma
umożliwić wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych
towarów, procesów lub usług w stosunku do dotychczas
wytwarzanych na terytorium Polski.

Kredyt na innowacje technologiczne w nowej odsłonie
wprowadza wiele zmian przyjaznych dla wnioskodawcy.
Przede wszystkim przedsiębiorca nie będzie musiał ponosić
wydatków na opinie o nowej technologii, które wcześniej
stanowiły załącznik do wniosku o dofinansowanie, a funkcje
te przejmie ocena innowacyjności przez panel ekspertów w
BGK. Po drugie zmieniono formułę konkursu, rezygnując z
projektów o charakterze ciągłym, w którym liczyła się
kolejność przyjmowanych wniosków. Teraz będzie
obowiązywał system rankingowania projektów – wsparcie
otrzymają projekty najlepsze, a nie szybko złożone. I wreszcie
po trzecie, podniesiono o 50% maksymalną wysokość premii
technologicznej z 4 do 6 mln zł.
O terminach przeprowadzania i alokacji dostępnej dla
danego konkursu BGK informuje na swojej stronie
i n t e r n e t o w e j :  w w w. b g k . p l o r a z n a p o r t a l u
 www.fundusze europejskie.gov.pl.

Boże Narodzenie
...to niezwykły czas wypełniony tradycją i rodzinnym ciepłem.
Od dzieciństwa wypatrywana pierwsza gwiazdka. Zapach świątecznych potraw.
Strojne drzewko pachnące lasem, rozjaśnione blaskiem świec.
Stół z białym obrusem i sianem. Opłatek krążący z rąk do rąk.
Zgoda i miłość zgromadzonych przy stole najbliższych.
Wspólna kolęda, najlepsze życzenia.
Święta to czas refleksji, potrzeba bliskości drugiego człowieka.
Piękna polska tradycja spotkania w gronie najbliższych, rodziny, przyjaciół.
Dzielenie się opłatkiem i składanie serdecznych życzeń.
Życzymy, by Święta Bożego Narodzenia, szczerość i serdeczność składanych wzajemnie
życzeń dały nam siłę na przełamywanie trudności i rozwiązywanie problemów, których
codzienne życie nam nie szczędzi.
Niech refleksja nad minionym rokiem przyniesie uczucie satysfakcji z życia,
a Nowy Rok przyniesie nowe nadzieje, marzenia i szansę na ich spełnienie.
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