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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

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zaprasza polskie firmy i startupy z branży

medycznej do udziału i nieodpłatnego skorzystania z polskiego stoiska informacyjno-

promocyjnego, które zostanie zorganizowane na targach Rehacare 2022 w Dusseldorfie. 

 

Targi Rehacare to jedne z najważniejszych imprez wystawienniczych adresowanych do podmiotów

działających w obszarach związanych z rehabilitacją, profilaktyką, integracją i opieką. Każdego roku

ponad 700 wystawców krajowych i międzynarodowych prezentuje swoje najnowsze urządzenia, produkty i

systemy do opieki rehabilitacyjnej. Udział w tym wydarzeniu daje możliwość wymiany poglądów i

doświadczeń z firmami i specjalistami z branży rehabilitacyjno-pielęgniarskiej, jak również stanowi
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doskonałą okazję do zapoznania się z trendami i nowościami rynkowymi. 

 

Tegoroczna edycja targów odbędzie się w dniach 14-17 września 2022 r. 

 

Celem organizacji stoisk jest promocja oferty polskich firm działających w branży medycznej wśród

zagranicznych odbiorców, w tym potencjalnych inwestorów i klientów. Niezależnie od tego, czy firma jest

wystawcą na danym wydarzeniu, czy zwiedzającym, może skorzystać z różnych form nieodpłatnej

promocji na polskim stoisku. Swoje materiały mogą przesyłać również firmy, których przedstawiciele nie

biorą osobistego udziału w imprezie. 

 

Firmom zainteresowanym promocją swojej oferty na polskich stoiskach PARP umożliwia: 

- prezentację materiałów informacyjno-promocyjnych (foldery, ulotki, gadżety), 

- wyświetlanie filmów promocyjnych na dostępnych ekranach, 

- skorzystanie ze stoiska w celu organizacji spotkań z wybranymi partnerami biznesowymi.

Transformacja cyfrowa MŚP: warsztaty i międzynarodowe spotkania b2b online podczas DEICy

2022, 21-22 listopada 

 

Digital Economy Lab Uniwersytetu Warszawskiego wraz z siecią Enterprise Europe Network zapraszają

na międzynarodowe wirtualne spotkania brokerskie i warsztaty podczas drugiej edycji „DEICy 2022 Digital

Economy, Internet of Things, Cybersecurity – globalne wyzwania i szanse transformacji cyfrowej”. 

 

Dla kogo? 

Wydarzenie skierowane jest do szerokiego grona uczestników – biznesu i przemysłu, środowisk

akademickich, laboratoriów i instytucji badawczych, administracji publicznej, instytucji europejskich i

krajowych oraz organizacji pozarządowych, które zainteresowane są lepszym poznaniem i zrozumieniem

transformacji cyfrowej, a także nawiązaniem współpracy biznesowej lub naukowej w takich w obszarach

jak: 

- gospodarka cyfrowa, 

- sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, 

- przemysł 4.0, cyberbezpieczeństwo, internet rzeczy, przemysłowy internet rzeczy, 

- druk 3 D, robotyka i automatyka, czujniki, cyfrowa symulacja procesów produkcyjnych i logistycznych, -

technologia komputerowego projektowania produktów,

-przetwarzanie danych w chmurze, technologia 5G, oprogramowanie dla biznesu, wiele innych. 

 

Kiedy? 

Więcej informacji
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Spotkania brokerskie i warsztaty są zaplanowane w formacie online w godzinach od 9:00 do 17:00 (CET)

w dniach 21-25 listopada 2022 

 

Więcej na stronie internetowej. 

 

 

SOTKANIA BROKERSKIE

Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowych spotkaniach brokerskich podczas  Smart

Mobility Valencia, które odbędą się wirtualnie 14 września. Wydarzenie jest wyjątkową okazją do

odkrycia najnowszych innowacji technologicznych, produktów i usług mających na celu

zrównoważoną, integracyjną i inteligentną mobilność. 

 

Smart Mobility Valencia to międzynarodowe forum B2B, na którym prezentowane są innowacyjne

produkty i usługi związane z mobilnością, a spotkania łączą prezentację nowych projektów z

najnowocześniejszymi rozwiązaniami biznesowymi i branżowymi.

Aby wziąć udział wydarzeniu należy zarejestrować się na stronie https://smart-mobility-

valencia.b2match.io/  do 14 września. Uczestnictwo jest bezpłatne.

Wydarzenie skierowane jest do: 

– Firm, instytucji i organizacje z sektora zrównoważonej mobilności, 

– Inżynierów i firm z branży ICT, 

– Dostawców energii, 

– Przedstawicieli sektora publicznego, 

– Uniwersytetów i ośrodków badawczych, 

– Studentów i start-upy, 

– Etc.

WIĘCEJ INFORMACJI
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Dlaczego warto wziąć udział? 

- Wejdź w interakcję z profesjonalistami z branży i wzmocnij swoją wiedzę, 

- Odkryj i przetestuj najnowsze trendy rynkowe i innowacje, 

- Inicjuj kontakty i twórz transgraniczne możliwości biznesowe.

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, 

¨ 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 15 września. Link do rejestracji. 

WIADOMOŚCI SIECI ENTERPRISE EUROPE NETWORK
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Portal Komisji Europejskiej Access2Markets udostępnił przedsiębiorcom możliwość wyszukiwania

informacji dot. restrykcji oraz zakazów jakie wprowadziła Rosja i Białoruś w eksporcie towarów,

które mogą mieć wpływ na zaopatrzenie rynku UE, w tym Polski – chociażby zboże lub drewno.

To jednak nie jedyne dodane w ostatnim czasie nowe funkcjonalności portalu. Zyskał bowiem kolejne

dwie sekcje: Usługi i Inwestycje oraz Access2Procurement.

Obydwie zakładki będę systematycznie rozbudowywane. W przypadku pierwszej z nich, przedsiębiorcy

już dziś znajdą informacje w zakresie świadczenia określonych usług na terytorium Kanady i Wielkiej

Brytanii.

W drugiej z nich znajdą zaś informacje nt. możliwości udział w przetargach i zamówieniach publicznych w

Kanadzie i Japonii. Obydwie zakładki będą systematycznie uzupełniane o informacje dotyczące kolejnych

krajów trzecich.

Wszystkie trzy zakładki dostępne są z poziomu strony głównej portalu Access2Markets. 

 

Access2Markets umożliwia uzyskanie informacji potrzebnych do prowadzenia handlu z państwami

trzecimi, takich jak taryfy celne, podatki, procedury, formalności i wymogi, reguły pochodzenia, środki

wywozowe, statystyki, bariery handlowe itp. Oferuje również dostęp do najważniejszych informacji

potrzebnych przy sprzedaży usług, a także do inwestowania i ubiegania się o zamówienia publiczne w

państwach trzecich. W serwisie znajdziesz również informacje o umowach handlowych UE, o tym jak z

nich korzystać, oraz o doświadczeniach przedsiębiorstw, które z nich korzystają z dobrym skutkiem.

Access2Markets pomaga Tobie i Twojej firmie importować i eksportować.
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Do 11 sierpnia można składać wnioski w ósmej, ostatniej rundzie konkursu „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. Zdobyte środki pozwolą na pokrycie do 100% kosztów

kwalifikowanych. Poddziałanie finansowane jest z Funduszy Europejskich, z Programu

Inteligentny Rozwój (POIR). 

 

Konkurs jest przeznaczony dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które działają na terenie Polski i

planują starać się o grant w ramach programu UE, w szczególności: 

 

Kreatywna Europa – wsparcie dla sektorów kultury i kreatywnych. Jego głównymi celami jest promocja

europejskiej różnorodności kulturowej i dziedzictwa, budowanie kompetencji profesjonalistów, rozwój

publiczności europejskich dzieł m. in. poprzez zwiększanie dostępu do kultury i utworów audiowizualnych; 

LIFE – instrument poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i

klimatu. 

Ponadto inne programy Unii Europejskiej zarządzane centralnie przez Komisję Europejską, w tym

Horyzont Europa i Single Market Programme. 

 

Warunkiem formalnym udziału jest wnioskowanie o dofinansowanie przygotowania projektu na Eurogrant,

dla którego nabór jest lub będzie otwarty i znane są warunki ubiegania się o wsparcie lub nabór został

zakończony maksymalnie 30 dni przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, pod warunkiem, że

ocena projektu przez KE nie została jeszcze zakończona na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie. 

 

Do konkursu „Granty na Eurogranty”, w ostatniej już rundzie, można zgłaszać się do 11 sierpnia br. 

Subscribe Past Issues Translate

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


 

Więcej informacji na stronie https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/granty-na-eurogranty

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

 

 

Want to change how you receive these emails? 

You can update your preferences or unsubscribe from this list. 
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