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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 na konferencję International Beam Instrumentation Conference (IBIC

2022), która odbędzie się we wrześniu w Krakowie. Miło nam poinformować, że nasz ośrodek

Enterprise Europe Network jest partnerem tego międzynarodowego wydarzenia.  

 

Konferencja International Beam Instrumentation Conference (IBIC 2022) jest poświęcona badaniom fizyki

i wyzwań inżynieryjnych związanych z technikami diagnostycznymi i badawczymi stosowanymi w

akceleratorach cząstek na całym świecie. Wydarzenie jest udanym i efektywnym spotkaniem światowej

społeczności naukowej i odzwierciedla stopień zaawansowania międzynarodowej współpracy w

dziedzinie instrumentacji wiązek dla akceleratorów.  

 

IBIC jest poświęcony badaniom fizyki i inżynierii związanej z diagnostyką wiązek i technikami

pomiarowymi dla akceleratorów cząstek na całym świecie. Program konferencji będzie obejmował

szkolenia z wybranych tematów, prelekcje, a także sesje plakatowe. 

Wydarzenie odbędzie się stacjonarnie w Krakowie w dniach 11-15 września 2022. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarium organizowanym przez Polską

Agencję Przedsiębiorczości Rynkowej dotyczącą optymalizacji kosztów w działalności MŚP.  

 

W czasie webinarium poznasz praktyczne podejście do optymalizacji kosztów w małej i średniej firmie.

Odkryjesz największy mit związany z optymalizacją kosztów i uniwersalną wskazówkę, jak wydawać

pieniądze w mądry sposób.

Nauczysz się trzech kroków optymalizacji kosztów, a w zasadzie trzech poziomów myślenia o mądrej

optymalizacji (mali przedsiębiorcy zwykle zaczynają i kończą zaledwie na pierwszym z nich). Wreszcie –

dostaniesz 5 praktycznych i konkretnych wskazówek, dzięki którym mądre zarządzanie kosztami stanie

się łatwiejsze i przyniesie lepsze rezultaty.

Głównym celem działania biznesu jest wzrost zysku. Mądra optymalizacja kosztów wspomaga

maksymalizację zysku, ale niestety optymalizacja źle zrozumiana i przeprowadzona może temu

zdecydowanie zagrozić.

Webinarium jest realizowane w ramach projektu Centrum Rozwoju Małych i Średnich

Przedsiębiorstw.

Więcej informacji
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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.

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.

WIĘCEJ INFORMACJI
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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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Zapraszamy do skorzystania z utworzonej przez Komisję Europejską i prowadzoną przez sieć

Enterprise Europe Network platformy EU-Ukraine Business Matchmaking Platform, która powstała z

myślą o wsparciu ukraińskiego eksportu i rozwiązywaniu problemów związanych z zakłóceniem

łańcuchów dostaw wywołanych wojną w Ukrainie.

Główne cele:

Umożliwienie firmom z Europy nawiązanie współpracy z firmami z Ukrainy.

Zidentyfikowanie nowych łańcuchów dostaw.

Wymiana wiedzy i doświadczeń na temat rozwiązań i inicjatyw, analiz logistyki i łańcuchów

dostaw.

Dla kogo?

Platforma jest adresowana przede wszystkim do podmiotów działających w następujących sektorach:

branża logistyczna: sprzedaż, zaopatrzenie, transport, magazynowanie, przeładunki,

produkcja i recykling: produkty rolno-spożywcze, surowce itp.,

eksport i import produktów rolnych: pszenicy, kukurydzy, jęczmienia, słonecznika, buraków

cukrowych, roślin strączkowych, owoców i warzyw itp.,

eksport i import artykułów spożywczych: olejów roślinnych, mięsa, nabiału, cukru, mąki,

napojów, wyrobów piekarniczo-cukierniczych itp.

eksport i import surowców: części do technologii rolniczych, metali, drewna, nawozów

mineralnych, benzyny, oleju napędowego itp.

Jak to działa?

Firmy zainteresowane rejestracją, wypełniają formularz zgłoszeniowy dostępny online na stronie

internetowej platformy.

Profile użytkowników dostępne są na stronie internetowej platformy. Lista nie jest ostateczna -

nowe zgłoszenia mogą pojawiać się przez cały okres działania platformy.

Każdy uczestnik tworzy swój indywidualny harmonogram e-spotkań poprzez wysyłanie zaproszeń

do wybranych użytkowników platformy i/lub akceptowanie zaproszeń otrzymanych. Uczestnicy

wybierają w kalendarzu termin planowanego spotkania dogodny dla obydwu stron.

Korzystanie z platformy jest nieodpłatne.

Platforma jest dostępna do 27 maja 2023 r.

Platforma  ta stanowi uzupełnienie dla dwóch innych platform match-makingowych, które pomagają

rozwiązywać problemy spowodowane wojną w Ukrainie: platformy Enterprise Europe Network Supply

Chain Resilience oraz forum UE Clusters Support Ukraine
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Przypominamy, że już tylko do 9 września br. trwają zapisy do Akademii Menadżera Innowacji –

autorskiego programu szkoleniowo-doradczego PARP skierowanego do przedsiębiorców

otwartych na wdrażanie innowacyjnych zmian w swoich firmach. 

 

Akademia Menadżera Innowacji to autorski program Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,

dopasowany do potrzeb przedsiębiorców otwartych na wdrażanie zmian w swoich firmach i zarządzanie

innowacjami. Program składa się z równolegle prowadzonych części szkoleniowej i doradczej.

Wykładowcami, metodykami, warsztatowcami i doradcami AMI są uznani eksperci, praktycy, liderzy i

mentorzy z dziedziny wdrażania i zarządzania innowacjami. IV edycja programu będzie realizowana od X

2022 r. do IV 2023 r. 

 

Celem Akademii Menadżera Innowacji jest wyposażenie menadżerów i pracowników kluczowych dla

procesu zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie w kompetencje niezbędne do zarządzania

procesem zmian. Dzięki nim możliwe jest wdrażanie innowacji oraz wzmocnienie umiejętności

zarządzania procesem innowacyjnym przez menadżerów polskich firm. 

 

Więcej informacji na stronie https://www.parp.gov.pl/component/content/article/82306:ruszyly-zapisy-do-
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