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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

Tylko do 8 maja trwa nabór wniosków do XIV edycji konkursu Innowator Śląska!  
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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/

„Granty na eurogranty” – trwa nabór wniosków 

 

Trwa przyjmowanie wniosków w konkursie „Granty na Eurogranty”. To inicjatywa dedykowana

mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, które potrzebują wsparcia finansowego w

przygotowaniu wniosku projektowego do programów organizowanych przez Unię Europejską, w

szczególności: Horyzont Europa, Kreatywna Europa, LIFE oraz w ramach innych programów

zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską. Wsparcie jest dedykowane przedsiębiorcom

z sektora MŚP w ramach Programu Inteligentny Rozwój. 

 

Konkurs ma na celu ułatwienie polskim firmom procesu aplikacji o granty europejskie.

Finansowanie ma wesprzeć przedsiębiorcę w przygotowaniu aplikacji do konkursu i może być

przeznaczone na koszty związane z usługami doradczymi, opracowaniem studium wykonalności,

poszukiwaniem partnerów do projektu czy wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w ten

proces. W ramach dofinansowania można otrzymać nawet 280 tys. zł. Całkowita pula środków w

konkursie to 50 mln zł. 

 

Dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim pula środków wynosi 20 mln zł, a

WIĘCEJ O KONKURSIE
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dla projektów z województw innych niż mazowieckie – 30 mln zł. 

 

Warunkiem formalnym udziału w projekcie „Granty na Eurogranty” jest wnioskowanie o fundusze

na przygotowanie projektu na Eurogrant, dla którego nabór został zakończony maksymalnie 30

dni przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. 

 

Do 11 sierpnia 2022 r. można składać wnioski w konkursie. 

 

Szczegóły dostępne są na stronie: PARP

SOTKANIA BROKERSKIE

Smart Building Levante 2022 - Virtual Brokerage Event - Od inteligentnych domów do

inteligentnych miast 

 

Serdecznie zapraszamy na wirtualne spotkania B2B poświęcone umiędzynarodowieniu MŚP z sektora

zaawansowanych technologii w zakresie automatyki budynków mieszkalnych, integracji systemów,

automatyki domowej, bezpieczeństwa i wykorzystania energii, ze szczególnym uwzględnieniem

technologii ograniczających globalne ocieplenie. 

Spotkania odbędą się on-line od 20 do 30 czerwca 2022 r. 

Poruszane tematy?

Efektywność energetyczna i HVAC

Energie odnawialne

Bezpieczeństwo

Technologie inteligentnego miasta

Łączność

Audio/wideo

Automatyka domowa

Systemy elektryczne i inteligentne oświetlenie

Rejestracja na spotkania na stronie: https://smart-building-levante-2022.b2match.io/

WIĘCEJ INFORMACJI
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Polskie stoisko na Hannover Messe 2022 

Hannover Messe to wiodące targi innowacyjnych technologii, gromadzące przedsiębiorców i decydentów

z całego świata. Tegoroczna edycja targów poświęcona będzie takim zagadnieniom, jak:

automatyka,

IT w przemyśle,

 energetyka,

inżynieria,

logistyka.

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach realizacji Branżowego Programu Promocji sektora

IT/ICT, zorganizuje na tych targach stoisko informacyjno-promocyjne. Polskie firmy z branży IT będą

mogły korzystać ze stoiska, by promować swoją ofertę i umawiać spotkania biznesowe. 

 

Na krajowym stoisku PARP umożliwia firmom:

skorzystanie ze stoiska w celu organizacji spotkań biznesowych,

prezentację materiałów informacyjno-promocyjnych (ulotki, gadżety itp.),

wyświetlanie filmów promocyjnych.

 

Więcej informacji pod linkem. 

WIADOMOŚCI SIECI ENTERPRISE EUROPE NETWORK
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INICJATYWA ECCP NA RZECZ POMOCY HUMANITARNEJ DLA UKRAINY  

 

Europejska Platforma Współpracy Klastrów (ECCP) udostępniła narzędzie poświęcone pomocy

humanitarnej dla Ukrainy, którego celem jest zwiększenie zdolności przemysłu europejskiego do udziału

w dostarczaniu pomocy humanitarnej dla Ukrainy oraz wspierania ukraińskich uchodźców w państwach

członkowskich. 

 

Forum umożliwia dzielenie się informacjami, rejestrowanie swoich ofert pomocy/ ofert współpracy. 

 

Zachęcamy naszych Klientów do korzystania z narzędzia. 

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza IV konkurs w ramach Strategicznego
Programu INFOSTRATEG „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i
mechatroniczne” 
 
Celem Programu INFOSTARTEG jest rozwój polskiego potencjału SI poprzez opracowanie rozwiązań
wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. 
 
Konkurs na projekty tematyczne obejmuje cztery tematy z zakresu tematycznego programu:  

TEMAT 1. Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy;

TEMAT 5. Inteligentna maszyna do zbierania jabłek;
TEMAT 7. Inteligentny dyspozytor korespondencji;
TEMAT 8. Asystent petenta w instytucjach użyteczności publicznej (konkursem objęte są kontakty
z min. jednym z wymienionych urzędów: Urzędem Gminy, Urzędem Stanu Cywilnego lub Urzędem
Skarbowym)

Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Polski: 
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jednostki naukowe – samodzielnie realizujące projekt i wdrażające wyniki projektu albo

przedsiębiorstwa – samodzielnie realizujące projekt i wdrażające wyniki projektu

albo

konsorcja – składające się z maksimum 3 podmiotów:
samych jednostek naukowych;
samych przedsiębiorstw;
przedsiębiorstw i jednostek naukowych

Liderem konsorcjum jest podmiot realizujący wdrożenie wyników projektu. 
Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI
(lsi.ncbr.gov.pl). 
 
Nabór wniosków będzie trwał od 27 maja 2022 r. do 18 sierpnia 2022 r. (do godziny 16:00). 
 
Więcej: https://www.gov.pl/web/ncbr/iv-konkurs-infostrateg-na-projekty-tematyczne

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