Podpora podnikového výskumu a vývoja
Pracovné raňajky

Vážená pani/Vážený pán,
dovoľujeme si Vás pozvať na pracovné raňajky
venované podpore výskumu a vývoja spoločností
na Slovensku. Podujatie sa uskutoční v utorok
25. septembra 2018 od 8:30 hod. v priestoroch hotela
LOFT v Bratislave.

DETAILY PODUJATIA:
25. septembra 2018
8:30 hod.
Hotel LOFT Bratislava
Štefánikova ul. č. 4

Aktuálnu politiku štátu zameranú na podporu
podnikania a inovácií nám v úvode podujatia priblíži
štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Vojtech
Ferencz. Následne prediskutujeme výsledky 6. ročníka
prieskumu R&D Survey o plánoch a skúsenostiach
podnikov v oblasti výskumu a vývoja na Slovensku,
ktorý sme uskutočnili v spolupráci s agentúrou SARIO.
Budeme sa tiež venovať konkrétnym podmienkam
na získanie odpočtu nákladov na výskum a vývoj
a novému nástroju Patent Box.

REGISTRÁCIA:

PROGRAM:

vfilkusova@deloittece.com

8:30 – 9:00 Registrácia a raňajky
9:00 – 10:30 Prezentácie a diskusia
PREZENTUJÚCI:
• Vojtech Ferencz, štátny tajomník, Ministerstvo
hospodárstva SR
• Robert Šimončič, generálny riaditeľ, SARIO
• Martin Rybár, partner, Deloitte
Tešíme sa na Vašu účasť a na zaujímavú diskusiu!
S úctou
Martin Rybár
partner

Prostredníctvom online
formulára
R.S.V.P. 20. september 2018
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