AKADEMIA KOMERCJALIZACJI®

GRUPA INVESTIN ZAPRASZA NA WARSZTAT
Temat: INWESTYCJE B+R i PODATKI
Termin: 8 czerwca 2017 r.
Miejsce: Warszawa, Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4

INWESTYCJE B+R I PODATKI
 Inwestycje w wartości niematerialne i prawne w kontekście nakładów na B+R
 Wzajemne rozliczenia między podmiotami zaangażowanymi w komercjalizację
 Ulga na nowe technologie – praktyka, ryzyka i konsekwencje stosowania

Termin

8 czerwca 2017 r., godz. 10:00 – 17:00

Miejsce

Warszawa, Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4

Zakres
tematyczny

1. Inwestycje w wartości niematerialne i prawne w kontekście nakładów na
B+R
a) Wartości niematerialne i prawne
b) Innowacje
c) Bariery w projektach inwestycyjnych z obszaru B+R
2. Wzajemne
rozliczenia
między
podmiotami
zaangażowanymi
w komercjalizację
a) Co to jest komercjalizacja?
b) Koszty utopione
c) Czynniki sukcesu projektów B+R
d) Przedsiębiorstwa akademickie: spin-off/spin out
3. Ulga na nowe technologie – praktyka, ryzyka i konsekwencje
stosowania
a) Instrumenty wspierania innowacji w Polsce
b) Ulgi podatkowe
c) Odpis na fundusz innowacyjności
d) Przykłady dobrych praktyk w procesie komercjalizacji

Certyfikat

Po ukończeniu warsztatów uczestnicy otrzymują certyfikat, potwierdzający
zdobyte kompetencje w obszarze komercjalizacji.

Metodologia
Zajęcia prowadzone są w grupach liczących minimalnie 7 a maksymalnie 15 osób
i ukierunkowane są na budowanie relacji biznesowych. Wszystkie treści przekazywane są
w oparciu o przykłady konkretnych projektów zaczerpniętych z doświadczenia trenera i Grupy
INVESTIN.
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Trener
Marek Zimoch – Inwestycje B+R i podatki
Prawnik, finansista, trener i wykładowca. Absolwent Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Podyplomowego
Studium Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Łódzkiego, przedsiębiorca prowadzący własną
działalność gospodarczą w zakresie doradztwa finansowego
i gospodarczego pod firmą „MZ LEX Wsparcie Biznesu Marek Zimoch”.
Specjalizuje się w następujących obszarach: optymalizacja kosztowopodatkowa, rachunkowość finansowa i zarządcza, zarządzanie
rentownością, zarządzanie ryzykiem, kontroling, inżynieria finansowa.
Partner Kancelarii Doradztwa Finansowego Finances For You.
Szkoleniowiec i wykładowca w zakresie funkcjonowania rynku
bankowego
i
ubezpieczeniowego,
planowania
finansowego,
prowadzenia działalności gospodarczej, funduszy europejskich i innych
form pozyskiwania kapitału inwestycyjnego. Wykładowca Wyższej
Szkoły Bankowej w Poznaniu, na kierunkach
„Studia
Menedżerskie” oraz „Zarządzanie ryzykiem”. Członek Rady Łódzkiej
Izby Przemysłowo-Handlowej. W 2015 r. wyróżniony Listem
Gratulacyjnym Ministra Gospodarki RP. Posiada tytuł „Ambasadora
CSR” sygnowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej RP.
Posiada 11 lat doświadczenia trenerskiego zdobytego w ramach
ponad 3000 godzin szkoleniowych.

Odbiorcy
Akademia Komercjalizacji® to program dedykowany następującym grupom osób,
odpowiadającym za generowanie i/lub wdrażanie innowacji technologicznych: właściciele,
kadra kierownicza, menedżerowie, specjaliści, pomysłodawcy.
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Grupa INVESTIN
Grupa INVESTIN od ponad 15 lat rozwija i finansuje zaawansowane technologie, poprzez
doradztwo biznesowe w obszarze globalnego rynku innowacji, programy akceleracji start-upów
oraz inwestycje Venture Capital.

Koszt uczestnictwa
CENA PROMOCYJNA PRZY ZGŁOSZENIACH DO 26.05.2017: 559 PLN + 23% VAT
CENA REGULARNA: 659 PLN + 23% VAT

Istnieje możliwość uzyskania rabatu przy uczestnictwie kilku osób z tej samej firmy/instytucji.
Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch,
certyfikat.

Zgłoś się!
O uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o niezwłoczne przesłanie formularza zgłoszeniowego
na adres k.michalska@investin.pl. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń to 2 czerwca
2017 r.
Zapraszamy do kontaktu:
Katarzyna Michalska
Menedżer ds. Rozwoju i Komunikacji
k.michalska@investin.pl
+48 606 245 499
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