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Ośrodek Enterprise Europe Network przy

Górnośląskim Akceleratorze

Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. 

 

Enterprise Europe Network to największa na świecie sieć wspierająca MŚP w

procesie internacjonalizacji. Składa się z ponad 600 punktów zlokalizowanych

w prawie 60 krajach Europy i świata, zatrudnia niemal 3 000 doświadczonych

ekspertów dostarczających swą wiedzę i świadczącą usługi na rzecz biznesu i

nauki.

WARSZTATY, SPOTKANIA, WEBINARY
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Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarze „Odnawialne źródła energii i

gospodarka o obiegu zamkniętym - finansowanie innowacji i współpraca

międzynarodowa”, który odbędzie się 7 kwietnia. 

 

Czym tak naprawdę jest gospodarka o obiegu zamkniętym? Jakie korzyści dla firm może

przynieść? Czy jest szansą dla firm z sektora MŚP? O możliwościach wsparcia współpracy

międzynarodowej i finansowaniu innowacji z UE z zakresu circual economy podczas bezpłatnych

warsztatów online porozmawiają eksperci Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej oraz Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Horyzont Europa przy

Politechnice Śląskiej. Podczas spotkania poruszone zostaną także kwestie planowanych i

dotychczas ogłoszonych konkursów na wsparcie innowacji oraz wskazówkach dotyczących

składania wniosku.

Zachęcamy do wzięcia udziału w bezpłatnym webinarze pt. „Oskładkowanie i opodatkowanie
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wynagrodzeń pracowników delegowanych do pracy za granicą – zmiany od 2022 r.”, który

odbędzie się w dniu 29 marca 2022 r. o godz. 10.00. Wydarzenie orgazniowane jest przez ośrodek

Enterprise Europe Network przy Izbie Gospodarczo-Handlowej w Krakowie.  

 

Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli firm z sektora MŚP, w szczególności do pracowników

działów kadr i księgowości. 

Celem webinaru jest omówienie zagadnień z zakresu delegowania pracowników do pracy za granicą z

uwzględnieniem zmian wynikających z Polskiego Ładu, Pakietu Mobilności, jak również zmiany w A1,

nowe obowiązki informacyjne.

SOTKANIA BROKERSKIE

Serdecznie zapraszamy do udziału w wirtualnych spotkaniach b2b organizowanych w

ramach międzynarodowej giełdy kooperacyjnej Med2Meet 2022, która odbędzie się 18 maja 2022 r.

Do udziału zapraszamy firmy i inne podmioty działające w szeroko pojętym sektorze technologii

medycznych. Udział w giełdzie jest bezpłatny, lecz konieczna jest wcześniejsza rejestracja na stronie

wydarzenia. 

Med2Meet 2022 to wydarzenie adresowane do firm i innych podmiotów oferujących i poszukujących

innowacyjnych rozwiązań dla medycyny. Do udziału zapraszamy w szczególności:

producentów sprzętu medycznego,

innowacyjne firmy, w tym startupy, oferujące rozwiązania z dziedziny telemedycyny, sztucznej

inteligencji, robotyki i innych zaawansowanych technologicznie produktów i usług dla medycyny,

placówki medyczne,

uczelnie wyższe i ośrodki B+R,

importerów i dystrybutorów.
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Zapraszamy do udziału w spotkaniach B2B Technology&Business Cooperation Days,

organizowanych w ramach targów dla przemysłu HANNOVER MESSE 2022. 

 

Spotkania B2B planowane są od 30 maja do 2 czerwca w formie hybrydowej, natomiast

tegoroczne targi Hannover Messe 2022 odbędą się w formie tradycyjnej. W ubiegłorocznej edycji

imprezy (także w formie wirtualnej) udział wzięło ponad 1100 uczestników z 55 krajów. W tym

roku zapraszamy do udziału firmy i organizacje badawczo-rozwojowe poszukujące partnerów,

głównie z sektorów: - rozwiązania dla przemysłu 4.0 i Smart Factory, - technologie produkcji

efektywne pod względem zasobów i energii, - zrównoważona energia i mobilność, - narzędzia

pomiarowe. 

 

Rejestracja do udziału w spotkaniach (online i on-site) jest bezpłatna i będzie otwarta do 24 maja:

https://technology-business-cooperation-days-2022.b2match.io/ Spotkania kooperacyjne to

hybrydowa możliwość pozyskiwania nowych technologii, koncepcji i rozwiązań, a także

nawiązywania kontaktu z potencjalnymi dostawcami i partnerami biznesowymi w celu wspierania

międzynarodowego marketingu i sprzedaży już istniejących produktów i usług. Serdecznie

zachęcamy do skorzystania z okazji.

WIADOMOŚCI SIECI ENTERPRISE EUROPE NETWORK

Sankcje Unii Europejskiej oraz wybranych krajów spoza UE przeciwko Rosji oraz Białorusi -

informacja dla przedsiębiorców. 

 

Sankcje wprowadzane przez Unię Europejską w związku z agresją zbrojną Rosji na Ukrainę dotyczą wielu

obszarów. Najważniejsze z nich wymierzone są w rosyjski sektor finansowy, obejmując m.in. wykluczenie

wybranych rosyjskich banków z systemu SWIFT, co utrudni realizację płatności między podmiotami z

Rosji i Unii Europejskiej. Sankcje unijne oznaczają również zakaz dokonywania niektórych transakcji, w

tym przede wszystkim udzielania kredytów czy nabywania papierów wartościowych. 

 

Unia Europejska wprowadziła również szereg sankcji sektorowych, które dotyczą eksportu niektórych

towarów z UE do Rosji. Lista dóbr objętych sankcjami zawiera przede wszystkim: 

- towary podwójnego zastosowania, czyli takie, które mogą służyć zarówno do celów cywilnych, jak i

wojskowych; 

- wysokie technologie, w tym zakaz eksportu niektórych dóbr i technologii dla sektora wydobycia i

przetwarzania ropy oraz zakaz eksportu dóbr i technologii wykorzystywanych w sektorze lotniczym i

świadczenia usług serwisowych w tym zakresie. 

Sankcje zakładają również zakaz udzielania gwarancji eksportowych przez państwa członkowskie UE. 
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Kolejne sankcje w drodze. Więcej na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

 

Zabezpiecz swoje dostawy i dołącz do międzynarodowej platformy kooperacyjnej
przeciwdziałającej skutkom zerwanych łańcuchów dostaw.  
 

Obecnie Europa mierzy się z wieloma wyzwaniami na płaszczyźnie gospodarczej, środowiskowej i
społecznej, spowodowanymi w dużej mierze wydarzeniami w związku z konfliktem w Ukrainie. Aby wyjść
naprzeciw tym wyzwaniom, Unia Europejska poczyniła konkretne kroki w celu wzmocnienia odporności
Jednolitego Rynku oraz rozwoju zrównoważonej i cyfrowej gospodarki, mogącej konkurować na rynku
globalnym. 
 
Najnowszym projektem sieci Enterprise Europe Network skierowanym do przedsiębiorców dotkniętych
konfliktem w Ukrainie jest specjalna platforma kooperacyjna na rzecz łańcuchów dostaw „The Supply
Chain Resilience Platform”, opracowana przy współpracy z Europejskiej Platformy Współpracy Klastrów
(ECCP) oraz Komisji Europejskiej. Jej celem jest złagodzenie skutków utraconych w wyniku wojny
kontaktów handlowych poprzez nawiązanie nowych partnerstw biznesowych mogących podtrzymać
zaopatrzenie na określone dobra, pozyskując je z innych źródeł. 
 

Więcej informacji o platformie na naszej stronie internetowej. 
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