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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.
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Znamy laureatów pierwszego etapu konkursu Innowator Śląska! 14 czerwca w siedzibie

Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej odbyło się spotkanie Kapituły

Konkursu, która zdecydowała o tym, które ze zgłoszonych firm/instytucji przejdzie do II etapu

konkursu. Podczas tajnego głosowania wybrano 20 rozwiązań.

Do II etapu konkursu zakwalifikowały się następujące rozwiązania:

 

MIKROPRZEDSIĘBIORSTWO

1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tytus Zbigniew Tschuk – Żyroskop do leczenia łagodnych

napadowych położeniowych zawrotów głowy (BPPV)

2. RCC- Poland sp. z o.o. – Usługa RCC LIVE

3. Smart Labs Sp. z o.o. – Customy Vision

4. LOOP Store Sp. Z o.o. – Szatniomat

5. I & B sp. z o.o. – Smooofly – system no-code automatyzujący tworzenie zaawansowanych

chatbotów

6. Ekoinwentyka sp zo.o. – Bateria Kompaktowych Bioreaktorów Trójfazowych (KBT) w przemyśle

lakierniczym

 

MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO

1. LKB SYSTEM Sp. z o.o. – Prefabrykacja łazienek w systemie panelowym “gipset bath”

2. Yakudo Plus Sp. z o.o. – Rozproszony system nowej generacji do realizacji procesów

produkcyjnych zakładów przetwórstwa spożywczego Yakudo.NEXT

3. Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej Troniny sp z o.o. – Model kompleksowej opieki ortopedyczno-

rehabilitacyjnej nad dzieckiem zagrożonym wadą postawy i skoliozą z wykorzystaniem 2

innowacyjnych urządzeń tj. systemu do diagnostyki ortopedycznej „ Orthometr” oraz urządzenia do

leczenia schorzeń kręgosłupa – grawitacyjnego korektora skolioz „GraviSpine”.

4. Formed Sp. z o.o. Spk – SYMBIO CARE System do pielęgnacji niemowląt

5. WOOD CORE HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – Wood Pack –

konstrukcja gotowa do montażu

6. Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” sp. z o.o – Metoda poprawy

elastyczności bloków klasy 200MW przy zachowaniu bezpieczeństwa i oczekiwanej

dyspozycyjności

7. APA SP. Z O.O. – Centrum Testowania Technologii Przemysłu 4.0

8. Jantar Sp. z o.o. – Laboratorium Jwave Silesia RFID Hub

9. VRTechnology Sp. z o.o. – Multimedialny Trenażer Strzelecki
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INSTYTUCJA SEKTORA BADAWCZO-ROZWOJOWEGO

1. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników –

ANTISTATIC DIRECT PLUS – antystatyczna powłoka lakierowa na trudne do malowania podłoża

z tworzyw polimerowych do stosowania bez warstw gruntujących i aktywacji

2. Główny Instytut Górnictwa – System rozwiązań konstrukcyjnych do zastosowania w silnikach

napędu bezpośredniego w kołach pojazdów elektrycznych

3. Politechnika Śląska – Bezzałogowa platforma latająca do dystrybuowania szczepionki w procesie

doustnego szczepienia lisów

4. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych – Technologia wytwarzania materiałów

wsadowych do zastosowań w technologii druku 3D – Wire Arc Additive Manufacturing (WAAM)

oraz wysokowydajna technologia druku 3D_WAAM elementów pracujących w korozyjnym

środowisku morskim, w tym śrub okrętowych.

5. Akademia WSB – Symulator Starości – Wsparcie VR uniwersalnego projektowania przestrzeni

publicznej

EEN Przy IPH w Krakowie zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym webinarze pt. „Komunikacja,

tworzenie treści i współpraca w zespołach. Organizacja pracy w chmurze - warsztaty praktyczne

cz. 2”, który odbędzie się w dniu 13 lipca 2022 r. o godz. 10.00. 

 

W szybko zmieniającej się rzeczywistości poszukujemy sprawnych i ułatwiających rozwój firmy rozwiązań.

Jeśli szukasz wygodnego sposobu na usprawnienie pracy z zespołem i klientami, chcesz mieć

profesjonalną skrzynkę mailową, a także zabezpieczone dane firmowe, zapisz się na bezpłatne warsztaty

prowadzone przez doświadczonego doradcę Google. 

 

Google, PFR i OChK zapraszają na warsztaty w ramach programu Firmy Jutra, w trakcie których

nauczysz się: 

-co to właściwie jest Google Workspace i jak działa; 

-jak współpracować z zespołem na Dokumentach Google; 

-jakie są najczęściej wykorzystywane funkcje w Arkuszach Google; 

-jak przygotować prostą ankietę z wykorzystaniem Formularzy Google. 

 

WIĘCEJ O KONKURSIE
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Dla kogo są te warsztaty? 

Warsztaty są adresowane dla przedsiębiorców z sektora MŚP. Biorąc udział w warsztatach dowiesz się

jak podstawowy pakiet narzędzi biurowych Google pomoże Ci rozwinąć biznes, a także zwiększyć

efektywność i obniżyć koszty. 

 

Co zyskujesz? 

W trakcie spotkania doradca Google z programu Firmy Jutra koncentruje się na wytłumaczeniu

podstawowych pojęć oraz praktycznym wykorzystaniu narzędzi, które pomogą w pełni wykorzystać

potencjał chmury w twojej firmie. 

Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników może: 

-skorzystać z indywidualnej konsultacji dotyczącej wdrożenia i wykorzystania chmury w twojej firmie; 

-otrzymać dostęp do unikalnych materiałów szkoleniowych. 

 

Więcej informacji oraz rejestracja na stronie IPH w Krakowie.

SOTKANIA BROKERSKIE

Metal2022 – międzynarodowe spotkania kooperacyjne dedykowane odlewnictwu i technologiom

obróbki metali 

 

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej wraz z partnerami

zaprasza do udziału w spotkaniach kooperacyjnych METAL 2022, które odbędą się w dniach 21-22

września 2022. 

Spotkania kooperacyjne METAL 2022 to wydarzenie towarzyszące targom Przemysłowa Jesień, które są

organizowane w dniach 20-22 września 2022 w Kielcach, przez Targi Kielce. Przemysłowa Jesień to

wydarzenie, podczas którego najnowsze urządzenia i usługi dedykowane branży odlewniczej dostępne są

w modelu one-stop-shop. 

Spotkania kooperacyjne METAL 2022 odbędą się w formie hybrydowej – na miejscu 21 września 2022 w

Kielcach dla zwiedzających targi oraz wirtualnie 22 września 2022 za pośrednictwem platformy b2match. 

Do udziału w spotkaniach zapraszamy firmy, które oferują lub poszukują maszyn, urządzeń i usług

związanych z obróbką metali: 

• technologie, nowoczesne maszyny i urządzenia stosowane w przemyśle metali nieżelaznych 

• surowce, komponenty i materiały wykorzystywane w procesach metalurgicznych 

WIĘCEJ INFORMACJI
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• obróbka cieplna metalu 

• recykling wszystkich metali nieżelaznych, szczególnie miedzi, cynku, ołowiu, metali lekkich, metali

szlachetnych, krytycznych i innych zawartych w złomach, surowcach wtórnych, odpadowych,

półproduktach, ściekach i innych 

• przetwarzanie złomu 

• specjalistyczne maszyny do recyklingu 

• przemysłowa technologia pomiarowa i badania nieniszczące 

 

Rejestracja na spotkania kooperacyjne: https://metal2022.b2match.io/signup 

 

Uczestnicy spotkań B2B mają do wyboru uczestnictwo na miejscu (fizyczne) lub wirtualne (zdalne): 

• udział na miejscu – spotkania na miejscu odbędą się 21 września na terenie targów. 

• wirtualne uczestnictwo – wirtualne spotkania (wideokonferencje za pośrednictwem strony internetowej)

odbędą się w dniu 22 września poprzez stronę https://metal2022.b2match.io/ 

 

Organizator: Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa 

Koszty: udział w spotkaniach Metal2022 jest bezpłatny 

Szczegóły dostępne są na stronie: https://metal2022.b2match.io/

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w wirtualnych spotkaniach b2b podczas międzynarodowych

targów INNOFORM, które odbędą się w dniach 27-29 września 2022r. w Bydgoszczy. Ośrodek

Enterprise Europe Network przy Górnośląskim Akceleratorze Przedsiębiorczości sp. z o.o. jest

współorganizatorem wydarzenia.

Targi INNOFORM®2022 oraz spotkania brokerskie organizowane są już po raz piąty w

międzynarodowym gronie producentów, dystrybutorów i specjalistów z sektora produkcji narzędzi i

przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz wszystkich sektorów przemysłu związanych z tymi aplikacjami.

Impreza ta skierowana jest do wszystkich gałęzi przemysłu, w tym:

¨ metali, 

¨ tworzyw sztucznych, 

¨ przemysłu maszynowego, 

¨ elektroniki i elektroenergetyki, 

¨ motoryzacji, 

¨ kolejnictwa, 

¨ lotnictwa, 
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¨ logistyki, 

¨ sprzętu gospodarstwa domowego, 

¨ opakowań, 

¨ automatyzacji i robotyzacji produkcji, 

¨ rozwiązań IT dla sektora przemysłowego, 

¨ recyklingu 

¨ inne.

Udział w spotkaniach b2b jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Aby wziąć udział w wydarzeniu,

należy zarejestrować się na platformie do 28 marca. Link do rejestracji. 

WIADOMOŚCI SIECI ENTERPRISE EUROPE NETWORK

W imieniu Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE

zapraszamy do udziału w tegorocznym Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich

Przedsiębiorców pod hasłem: “Dostęp przedsiębiorców do kredytu w niespokojnych czasach”

które odbędzie się 5 lipca 2021 r. w formule online. 

 

Stałe forum dialogu banków z klientem sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Ze strony

środowiska bankowego głównym gospodarzem jest Rada Związku Banków Polskich ds. Mikro, Małych i

Średnich Przedsiębiorców zrzeszająca niemalże wszystkie banki w Polsce finansujące tego typu

przedsiębiorców.

Tegoroczne Forum jest edycją szczególną, tak jak szczególny jest rok 2022 –to nie tylko jeszcze czas

pandemii, ale i konfliktu wschodniego, destabilizacji wywołanej wysoką inflacją i galopującymi cenami

energii oraz brakiem nowych funduszy unijnych, które od 2004 r. regularnie stymulowały i wspierały

dynamikę rozwoju w Polsce- także w sektorze MŚP.

Celem lipcowej edycji Forum jest wspólna analiza i zaprezentowanie informacji nt. dostępu

przedsiębiorców do kredytu i innych usług finansowych, w tym omówienie nowych uwarunkowań

regulacyjnych oraz planowanych instrumentów publicznego wsparcia finansowania zewnętrznego dla

biznesu. Podczas forum przedstawimy najnowsze raporty o stanie rynku kredytowego oraz umożliwimy

uzyskanie indywidualnych konsultacji z ekspertami instytucji finansowych i publicznych.

Spotkanie będzie zarówno okazją do poznania oferty finansowej oraz najnowszych programów wsparcia

jak i dyskusji oraz wymiany doświadczeń w zakresie rozwoju finansowania MŚP. Do udziału w Forum

zaprosiliśmy banki, instytucje okołobankowe, organizacje przedsiębiorców oraz kluczowe instytucje

publiczne dla rynku finansowego z obszaru MŚP.
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Liczymy, że konferencja zgromadzi wielu uczestników rynku, w tym także innowatorów, przedsiębiorców,

przedstawicieli organizacji otoczenia biznesu i pro biznesowych środków masowego przekazu. Udział w

charakterze prelegentów potwierdzili już pierwsi prezesi banków, organizacji przedsiębiorców, ośrodków

badawczych, kierownictw kluczowych dla biznesu resortów i agencji rządowych. 

 

Więcej informacje pod linkiem. 

75 tys. euro dla startuperek z branży deeptech w ramach II edycji Woman TechEU! Zgłoszenia do 4

października 

 

Pozytywne przyjęcie pilotażu konkursu Woman TechEU, skierowanego do przedsiębiorczych kobiet z

branży technologicznej, skłoniło Komisję Europejską do ogłoszenia drugiej edycji konkursu i podwojenia

dostępnej puli środków do 10 mln euro. Oznacza to, że około 130 kobiecych startupów otrzyma 75 tys.

euro na rozwój deeptech’owego biznesu, w jego najwcześniejszej, najbardziej ryzykownej fazie wzrostu.   

Oprócz tego, startuperki otrzymają usługi coachingu i mentoringu z zakresu zarządzania zespołem,

internacjonalizacji, opracowywania modeli biznesowych, komercjalizacji, czy prowadzenia negocjacji z

inwestorami. 

 

Dlaczego Woman TechEU i dlaczego deeptech?

Co czwarty europejski startup działa w branży deeptech, której wartość szacuje się na 700 mld euro,

jednak kobiety są tu mocno niedoreprezentowane. Obecnie na kobiety przypada około 10 proc.

wszystkich zgłoszeń patentowych w UE. Nie lepiej wygląda sytuacja z zakładaniem startupów – tylko 15

proc. z nich jest założycielkami lub współzałożycielkami (i zaledwie 6 proc. z nich to zespoły składające

się z samych kobiet).

To z kolei przekłada się na to, że tylko 5 proc. wszystkich inwestycji venture trafia do zespołów

mieszanych, i zaledwie 2 proc. do kobiecych.

Woman TechEU wychodzi naprzeciw temu niedoreprezentowaniu.

Więcej na temat konkursu

Termin zgłoszeń: do 4 października br.

Zgłoś się do konkursu (za pośrednictwem platformy internetowej Komisji Europejskiej)
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