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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

Już po raz czternasty Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej w ramach projektu

Enterprise Europe Network ma zaszczyt zaprosić do udziału w konkursie Innowator Śląska!  
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Ideą konkursu jest promowanie i nagradzanie najbardziej innowacyjnych podmiotów z województwa

śląskiego. Wyróżniamy te firmy i instytucje badawczo – rozwojowe, które podejmują się nowatorskich

zmian wprowadzając najnowocześniejsze technologie, nowe produkty czy usługi i osiągają dzięki temu

sukcesy biznesowe lub naukowe. 

 

Do kogo skierowany jest konkurs? 

W konkursie mogą wziąć uczestniczyć śląscy przedsiębiorcy i instytucje: 

• oferujące innowacyjne produkty, usługi czy nowoczesne rozwiązania technologiczne; 

• wykazujące się udokumentowaniem wprowadzenia na rynek zgłoszonego rozwiązania w okresie

ostatnich trzech lat bądź gotową do demonstracji (instytucje sektora badawczo-rozwojowego). 

 

O tytuł Innowatora Śląska można ubiegać się w trzech kategoriach: 

• mikro przedsiębiorstwo; 

• małe i średnie przedsiębiorstwo; 

• instytucja sektora badawczo-rozwojowego. 

 

Nagrody: 

• 30 000 zł Nagroda Specjalna Prezesa Zarządu GAPR sp. z o.o.; 

• 20 000 zł Nagroda Specjalna Prezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.; 

• 12 000 zł Nagroda Specjalna Przewodniczącego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii; 

• 3 000 zł Nagroda Specjalna firmy Radan sp. z o.o. Deweloper sp. k. 

• Nagroda Specjalna Polskiej Izby Rzeczników Patentowych Dodatkowo: 

• pakiet nagród rzeczowych; 

• pakiet promocyjny o zasięgu regionalnym, ogólnokrajowym oraz międzynarodowym. 

 

Rejestracja i koszty uczestnictwa: 

Za udział w konkursie nie pobierane są żadne opłaty – inicjatywa realizowana jest w ramach projektu

Enterprise Europe Network finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Single Market

Programme, budżetu Państwa oraz środków własnych GAPR i zaangażowanych partnerów. 

 

Termin składania wniosków upływa 8 maja 2022 r. 

Szczegółowe informacje na temat zasad Konkursu, Regulaminu oraz Deklaracja Uczestnictwa dostępne

są na stronie: http://innowatorslaska.pl/

WIĘCEJ O KONKURSIE

Subscribe Past Issues Translate

http://innowatorslaska.pl/
http://www.innowatorslaska.pl/
http://eepurl.com/hYUiDD
https://us19.campaign-archive.com/home/?u=8e9c3a86e55d83f3ca99d106a&id=66c4f044a9
javascript:;


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.

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. 

REJESTRACJA NA WYDARZENIE
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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.

Prezentacja pomysłów i kompetencji w zakresie wniosków projektowych, inspirujące sesje

i panele oraz ukierunkowane spotkania 1:1 dla tworzących konsorcja. 

Czy jesteś zainteresowany konkursami w ramach programu Horyzont Europa dotyczącymi

inteligentnych miast i społeczności? Czy tworzysz konsorcjum, aby przedstawić wniosek?

Czy szukasz partnerów?  

 

 

Dołącz do tego wydarzenia online, aby mieć możliwość spotkania się z firmami, ośrodkami

badawczymi, uniwersytetami, miastami i innymi podmiotami zainteresowanymi przedstawieniem

wniosków w ramach naborów programu Horyzont Europa 2022 związanych z tematyką

inteligentnych miast. Zyskasz możliwość poszerzenia swojej międzynarodowej sieci kontaktów

oraz stworzenia partnerstw i konsorcjów. 

 

Wydarzenie obejmuje 1 główny dzień prezentacji oraz 1 tydzień przeznaczony na organizację

spotkań online, zgodnie z poniższym programem: 

 

12 kwietnia: Sesja plenarna, wystąpienia prelegentów, prezentacje członków klastra dotyczące

pomysłów na projekty i kompetencji firmy.

13-22 kwietnia: Wydarzenie brokerskie (spotkania 1:1)

21 kwietnia: Panel samorządów (data do potwierdzenia)

 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale wymagana jest rejestracja i aktywacja profilu. 

Rejestracja na portalu b2 Match. 

WIADOMOŚCI SIECI ENTERPRISE EUROPE NETWORK
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Do 14 maja trwa III runda naboru w ramach Strefy Pomysłodawcy. 

 

„Strefa Pomysłodawcy” to ogólnopolski pilotażowy program Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii,

wspierający innowacyjność w Polsce. „Strefa Pomysłodawcy” to miejsce upowszechniania innowacji,

tworzenia nowych idei i pomysłów, skupiających zespoły i ludzi gotowych do eksperymentowania i

poszerzania swoich horyzontów. 

 

Celem programu jest wsparcie indywidualnych wynalazców i osób zainteresowanych wdrożeniem

innowacyjnych rozwiązań, poprzez utworzenie dostępnej, przyjaznej przestrzeni przeznaczonej do

eksperymentowania, doświadczania, testowania, a także weryfikacji pomysłów pod kątem potencjału

komercjalizacyjnego, technologicznego i biznesowego. 

 

Program jest finansowany w ramach działania 2.4.1 inno_Lab – Centrum Analiz i Pilotaży Nowych

Instrumentów POIR 2014-2020 r. Program jest skierowany do osób fizycznych mających pełną zdolność

do czynności prawnych. 

 

Celem udzielnego wsparcia jest weryfikacja oraz dopracowanie biznesowe pomysłu. W ramach programu

uczestnik może uzyskać: 

• wsparcie managera, 

• konsultacje pomysłów ze specjalistami z zakresu prawa, własności intelektualnej oraz marketingu, 

• mentoring, 

• możliwość zaprezentowania pomysłu przed Funduszami VC i Seed Capital 

 

Szczegóły dostępne są na stronie https://strefapomyslodawcy.pl/

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
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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. 

Copyright © 2022 Enterprise Europe Network - GAPR Gliwice, All rights reserved. 
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