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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 do udziału w bezpłatnym warsztatach ”Jak chronić swoje pomysły, czyli

własność intelektualna w firmie”, które odbędzie się stacjonarnie 12 października w Arenie

Gliwice.   

 

Czym jest kapitał intelektualny w firmie i jak o niego zadbać? Jakie prawa chronią pomysł i ile jest

możliwych sposobów jego sprzedaży? Na te i inne pytania spróbują odpowiedzieć nasi eksperci: Mariusz

Grzesiczak, rzecznik patentowy oraz Magdalena Filipek-Marzec, dziekan Okręgowej Izby Rzeczników

Patentowych Okręg Śląski. 

 

Kiedy? 12 października 2022r. 

O której? 10:00 – 14:00 

Gdzie? Arena Gliwice, ul. Akademicka 50, 44-100 Gliwice 

 

Spotkanie dedykowane jest przedsiębiorcom z sektora MŚP oraz przedstawicielom instytucji badawczo-

rozwojowych. 

 

Agenda wydarzenia dostępna na stronie internetowej.  

 

REJESTRACJA do dnia poprzedzającego szkolenie, tzn. 11.10.2022r na stronie:

https://forms.gle/bpLcurJrrQkxTaz16 

 

• Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. 

• Obowiązuje wcześniejsza rejestracja. 

• Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zapisów. 

• Każdorazowo w szkoleniu mogą wziąć udział max. dwie osoby z jednej organizacji. 

• Materiały szkoleniowe zostaną przekazane po zakończeniu szkolenia. 

 

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA: 

Agnieszka Hajdas:  tel.: +48 537 159 565; e-mail: ahajdas@gapr.pl

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

Partnerami serdecznie zapraszają na bezpłatne webinarium pt.: 4-dniowy tydzień pracy – nowa

rzeczywistość?

Doświadczenie pandemii oraz kryzys energetyczny wymusiło zmianę podejścia do zarządzania zasobami

w firmach.  Wiele firm przeszło na pracę zdalną lub hybrydową reorganizując harmonogramy pracy.

Skłoniło to ekspertów i menedżerów do odważnych dyskusji na temat pójścia o krok dalej i skrócenia

tygodnia pracy, najlepiej do 32 godzin w przeciętnym czterodniowym tygodniu pracy. 

Podczas webinarium chcemy zainicjować dyskusję na temat idei czterodniowego tygodnia pracy.

Zastanowimy się wspólnie czy to jest nasza niedaleka przyszłość, czy może tylko chwilowa fanaberia

zamożnych firm? Jakie są argumenty za skróceniem czasu pracy i co jeszcze musimy wziąć pod uwagę

przy chęci wprowadzenia takiej zmiany? Jak to działa w praktyce? Jak zmiana czasu pracy wpłynie na

popyt na nieruchomości komercyjne oraz czy Kodeks Pracy jest gotowy na tak radykalną zmianę? Czy

można, dzięki temu, zaoszczędzić koszty stałe firmy i jakie? 

 

Więcej informacji

Webinarium odbędzie się 6 października 2022r. (czwartek) w godzinach 10:00 – 12:00 na platformie

Zoom

 

 

SOTKANIA BROKERSKIE

WIĘCEJ INFORMACJI
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Data i miejsce wydarzenia: 14 – 17 listopada 2022, Düsseldorf, Niemcy

MEDICA 2022 – to właśnie tam spotyka się całe środowisko medyczne. Dołącz do wydarzenia i  poznaj

nowości rynku opieki zdrowotnej.

MEDICA to największe na świecie wydarzenie dla sektora medycznego. Od ponad 40 lat jest mocno

osadzony w kalendarzu każdego, kto związany jest z tematyką medycyny.  Dlaczego Medica jest tak

wyjątkowa?

Wydarzenie to największe targi medyczne na świecie – w halach wystawienniczych gromadzi  się kilka

tysięcy wystawców z ponad 50 krajów. Co więcej, każdego roku wybitne osobistości z dziedziny biznesu,

badań i polityki uświetniają to wydarzenie swoją obecnością — oczywiście wraz z dziesiątkami tysięcy

krajowych i międzynarodowych ekspertów oraz decydentów z branży.

Targi MEDICA skierowane się  do producentów i dystrybutorów sprzętu medycznego, szeroko pojętej

służby zdrowia, przedstawicieli instytucji badawczych i edukacyjnych. Podczas wydarzenia można

zapoznać się z szerokim spektrum działania jednostek opieki ambulatoryjnej i szpitalnej: od techniki

laboratoryjnej i diagnostycznej, produktów do fizykoterapii i materiałów pomocniczych, sprzętu

elektromedycznego, technicznego oraz technologii informatycznych i komunikacyjnych dla placówek

służby zdrowia, aż po wykończenie i wyposażenie pomieszczeń oraz zarządzanie obiektami medycznymi. 

 

Zarejestruj się już dziś! Więcej informacji na stronie 

Serdecznie zapraszamy na organizowane przez ośrodek Enterprise Europe Network przy Izbie

Przemysłowo-Handlowej w Krakowie we współpracy z Targami w Krakowie indywidualne rozmowy

między producentami, dystrybutorami, specjalistami ds. zakupów/sprzedaży i dostawcami

surowców działającymi w obrębie technologii łączników i zamocowań.

To szybki i łatwy sposób na poznanie potencjalnych partnerów do współpracy. 25-30 minutowe spotkania

biznesowe będą okazją do budowania kontaktów biznesowych.

Spotkania odbędą się stacjonarnie w dniach 19-20.10 podczas targów FASTENER POLAND® 2022, w

centrum EXPO Krakow oraz on-line w dniach 21-28.10.2022 r.
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Kto jest mile widziany?

FASTENER POLAND® jest obecnie klasyfikowany przez klientów jako druga najważniejsza impreza

branżowa w Europie.  Podczas poprzedniej stacjonarnej edycji targów około 210 wystawców z 13 krajów

zaprezentowało swoją najobszerniejszą ofertę technologii łączników i zamocowań 4093 odwiedzającym z

44 krajów. 

FASTENER POLAND® obejmuje pełne spektrum technologii tej branży: łączniki i zamocowania

przemysłowe, zamocowania budowlane, systemy montażowe i instalacyjne oraz technologię produkcji

łączników.

Odwiedzającymi targi są dystrybutorzy, dostawcy, inżynierowie i inni eksperci branżowi z różnych

sektorów.

Wydarzenie to skierowane jest do wszystkich gałęzi przemysłu, przede wszystkim takich jak:

obróbka metali

mechatronika, produkcja przemysłowa

elektromechanika

energetyka

motoryzacja

kolejnictwo

przeładunek statków

lotnictwo

artykuły gospodarstwa domowego

architektura

projektowanie wnętrz

meble

inne

Rejestracja na spotkania biznesowe odbywa się poprzez ich platformę https://fastener-poland-

2022.b2match.io/ , gdzie znajduje się więcej informacji na temat wydarzenia oraz procesu publikacji

profili firm i umawiania spotkań.

 

WIADOMOŚCI SIECI ENTERPRISE EUROPE NETWORK

Trwa nabór do programu CEE Startup Network!  

 

Tylko do 30 września można zgłaszać się do nowego programu CEE Startup Network, którego celem jest

wsparcie dla start-upów z z Polski, Czech, Słowacji i Ukrainy. Nasz ośrodek Enterprise Europe Network

został partnerem tego wydarzenia.  

 

Do aplikowania zachęcamy wszystkich działających lub chcących działać w takich branżach jak:

MedTech, AI, BioTech, Energy, CyberSecurity, Food, FutureMobility, IoT, FinTech . 
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Co można zyskać? 

- nagrody pieniężne 

- bogaty program mentoringowy 

- wsparcie w wejściu na zagraniczne rynki 

- międzynarodową sieć kontaktów 

- i wiele więcej! 

 

Jak aplikować? https://ceestartup.network/ 

Zapraszamy do wypełnienia ankiety, która jest Twoim realnym głosem wysłanym do Komisji

Europejskiej. Obecna ankieta dotyczy zrównoważonego systemu żywieniowego. 

 

W kontekście „Europejskiego Zielonego Ładu” Komisja Europejska przyjęła kompleksową strategię „Od

pola do stołu”, której celem jest wsparcie przejścia na zrównoważony system żywnościowy. 

 

W ramach strategii „Od pola do stołu” ogłoszono inicjatywę na rzecz ram dotyczących zrównoważonych

systemów żywnościowych, które Komisja Europejska wprowadzi w 2023 r. Ankieta ma ukazać, co małe i

średnie przedsiębiorstwa sądzą o tej inicjatywie. 

 

Ramy dotyczące zrównoważonych systemów żywnościowych będą stanowić prawo dotyczące ram

horyzontalnych z myślą o ułatwieniu przejścia na zrównoważony rozwój oraz zapewnieniu, aby żywność

wprowadzana na rynek UE była w coraz większym stopniu zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Ramy te będą obejmować definicje, ogólne zasady i cele oraz będą stanowić podstawę wymogów i

obowiązków, które zostaną określone w odniesieniu do wszystkich podmiotów w unijnym systemie

żywnościowym. Ramy te będą również zawierać przepisy dotyczące ram oznakowania zrównoważonej

żywności oraz przepisy dotyczące zrównoważonych zamówień publicznych na żywność. W ten sposób

wzmocniona zostanie pozycja konsumentów i organów publicznych, aby dokonywać wyborów

żywieniowych zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju. W ramach dotyczących zrównoważonych

systemów żywnościowych wprowadzone zostaną ponadto nowe systemy zarządzania na rzecz bardziej

aktywnego udziału obywateli i zainteresowanych stron. 

 

Termin na udzielenie odpowiedzi mija 30 października 2022 r.
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Informacje i opinie przedstawione w ankiecie będą traktowane jako ściśle poufne i nie zostaną ujawnione

żadnej stronie trzeciej z wyjątkiem wykonawcy, któremu powierzono przeprowadzenie tego badania, i

Komisji Europejskiej. Wszystkie zgromadzone informacje zostaną przedstawione zbiorczo tak, aby

uniemożliwić ustalenie tożsamości respondentów, zgodnie ze wszystkimi mającymi zastosowanie

przepisami o ochronie danych. 

 

Link do ankiety
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Want to change how you receive these emails? 

You can update your preferences or unsubscribe from this list. 
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