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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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Fundusze z FENG i Horyzont Europa już dzisiaj dla polskich firm! VI Konferencja „Jak skutecznie

tworzyć strategie B+R w polskim przemyśle?”

 

4 grudnia po raz pierwszy w Polsce zaprezentowana zostanie kompleksowa oferta Funduszy

Europejskich dla polskich firm. Będzie o FENG, w tym o projekcie Innovation Coach, oraz o EIC

Accelerator w Programie Ramowym Horyzont Europa. 

 

Konferencja „Jak skutecznie tworzyć strategie B+R w polskim przemyśle?” po dwóch latach online, wraca

w formule hybrydowej z wyjątkową agendą. Wydarzenie jest adresowane do polskich przedsiębiorstw,

zainteresowanych wejściem na ścieżkę innowacji i realizujących projekty B+R+I.  Jak również

przedstawicieli nauki i ekosystemu innowacji, którzy współpracują z firmami. 

 

Jak co roku, Konferencja będzie forum wymiany najlepszych praktyk w odniesieniu do tworzenia w

przedsiębiorstwach strategii badań i rozwoju. Poznamy historie sukcesu beneficjentów minionej

perspektywy finansowej, jak również tych, którzy stawiają pierwsze kroki w świecie innowacji. 

 

Tegoroczna Konferencja będzie wyjątkowo atrakcyjna do firm chcących dołączyć do elitarnego grona

laureatów grantów z Programów Ramowych UE, a w szczególności do EIC Accelerator w ramach

Horyzontu Europa, ponieważ poza panelem zostanie przeprowadzony także praktyczny warsztat na temat

konkursu.  

Dla przedsiebiorców kontynuujących lub rozpoczynających swoją innowacyjną działalność,

przygotowaliśmy sesje poświęcone Funduszom Europejskim dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) oraz

projektowi Innovation Coach, a także prelekcję o podstawach aplikowania o Fundusze Europejskie we

współpracy z PIFE (Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich). 

 

Wydarzenie realizowane jest pod honorowym patronatem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Organizatorem jest Centrum Projektów Badawczych UE przy Instytucie Podstawowych Problemów

Techniki PAN.   

  

Dokładny program Konferencji i rejestracja są dostępne pod linkiem: 

http://konferencja2022.strategiebplusr.pl/

Więcej informacji
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8 grudnia 2022 roku w Muzeum Śląskim w Katowicach odbędzie się konferencja inaugurująca nowy

program regionalny Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 

 

Konferencja będzie okazją do dyskusji na temat tego jaki wpływ na rozwój i planowaną transformację

regionów węglowych powinny mieć Fundusze Europejskie, a także do wymiany doświadczeń związanych

z prowadzonymi działaniami w obszarze transformacji, by móc wskazać dobre praktyki i uniknąć błędów w

nowej perspektywie.

W trakcie wydarzenia planowane są trzy panele dyskusyjne, podczas których będziemy rozmawiać o:

1. Najważniejszych wyzwaniach Europejskiego Zielonego Ładu;

2. Odpowiedzi regionów na wyzwania Europejskiego Zielonego Ładu w kontekście zagadnień

społeczno-gospodarczych;

3. Transformacji województwa śląskiego (wyzwania i propozycje rozwiązań transformacyjnych).

W dyskusji wezmą udział przedstawiciele europejskich regionów węglowych, przedstawiciele strony

rządowej i samorządowej w Polsce, a także reprezentanci regionalnych instytucji naukowych, partnerzy

społeczni i gospodarczy.

Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej – stacjonarnie (udział wymaga wcześniejszej rejestracji) i

online (transmisja wydarzenia na żywo). Więcej informacji na temat konferencji – w tym rejestracja - na

stronie rpo.slaskie.pl.

SOTKANIA BROKERSKIE

WIĘCEJ INFORMACJI
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Data i miejsce wydarzenia: 31 stycznia –2 luty 2023, Barcelona, Hiszpania 

IoT Solution World Congress oraz towarzyszące spotkania brokerskie 

Ekosystem Przemysłu 4.0 zbiera się w Barcelonie. 

 

Europejskie MŚP, dostawcy technologii Przemysłu 4.0 i interesariusze spotykają się 31 stycznia, 1 i 2

lutego w Barcelonie oraz 7-9 lutego ONLINE. Konferencja będzie wyjątkową okazją, podczas

której przełomowe technologie spotkają się, aby pomóc przemysłom w przyspieszeniu ich cyfrowej

transformacji. 

 

To Wydarzenie Brokerskie zapewni Ci wyjątkową okazję do spotkania potencjalnych partnerów

związanych z technologiami przemysłu 4.0 i ich wpływem na branże, takie jak m.in. produkcja, energia

czy opieka zdrowotna. 

 

Zarejestruj się już dziś! Więcej informacji na stronie 

WIADOMOŚCI SIECI ENTERPRISE EUROPE NETWORK
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Za nami wyjątkowa, czternasta edycja konkursu Innowator

Śląska. W piątek, 25 listopada, podczas uroczystej Gali

Rozdania Nagród odbywającej się w Teatrze Miejskim w

Gliwicach poznaliśmy wszystkich nagrodzonych w

tegorocznej odsłonie konkursu.
 

Ideą Konkursu jest promowanie i nagradzanie najbardziej innowacyjnych podmiotów z województwa

śląskiego. Celem jest wyróżnienie tych firm i instytucji badawczo – rozwojowych, podejmujących się

nowatorskich zmian przez wprowadzanie najnowocześniejszych technologii, nowych produktów czy też

usług, które osiągają dzięki temu sukcesy biznesowe lub naukowe. 

 

Do drugiego etapu konkursu wybrano 20 najlepszych innowacji ze wszystkich zgłoszonych rozwiązań.

Laureatów konkursu wybrała jedenastoosobowa Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli

samorządów, świata nauki, jednostek wspierających biznes oraz samych przedsiębiorców, po zapoznaniu

się z wynikami przeprowadzonych w firmach audytów technologicznych. 

 

 Kategoria Mikroprzedsiębiorstwo: 

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

przemyśle lakierniczym 

Laureat – LOOP Store Sp. Z o.o. – Szatniomat 

 Kategoria Małe i  średnie przedsiębiorstwo: 

Wyróżnienie –WOOD CORE HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – Wood

Pack – konstrukcja gotowa do montażu 

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

 Kategoria Instytucja Badawczo-Rozwojowa: 

Wyróżnienie –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 

Laureat – 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. 
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Nagrody Specjalne: 

 Nagroda specjalna od Polskiej Izby Rzeczników Patentowych – 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”. 

Nagroda specjalna od Radan Spółka z o.o., Deweloper, Spółka komandytowa – WOOD CORE

HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – Wood Pack – konstrukcja gotowa do

montażu 

 Nagroda Przewodniczącego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – Politechnika Śląska –

Bezzałogowa platforma latająca do dystrybuowania szczepionki w procesie doustnego szczepienia lisów 

 Nagroda Prezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. – Ekoinwentyka sp zo.o. – Bateria

Kompaktowych Bioreaktorów Trójfazowych (KBT) w przemyśle lakierniczym 

 Nagroda Prezesa Zarządu Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z oo. –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. 

 

Więcej na stronie internetowej konkursu.

Sygnaliści w firmie – kim są i jak ich chronić? Rozmowa z ekspertem 

 

Czy wdrożenie procedur dotyczących sygnalistów może być korzystne dla firmy? Jakie są obowiązki

pracodawców wynikające z dyrektywy o sygnalistach? Dlaczego warto uczyć pracowników, jak wygląda

dobre zgłoszenie? Odpowiedzi na te oraz wiele innych pytań związanych z zagadnieniem sygnalistów

znajdziecie w rozmowie Justyny Dżbik-Kluge z adwokatem Pawłem Sawickim, ekspertem specjalizującym

się w prawie karnym gospodarczym i compliance. 

 

Film szkoleniowy powstał w ramach projektu Centrum Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 

 

Nagranie jest skierowane do osób zainteresowanych tematem whistleblowing’u i funkcjonowaniem tego
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procesu w firmie. W trakcie rozmowy zostały poruszone aspekty prawne, takie jak: kto może zostać

sygnalistą, obowiązki podmiotów otrzymujących informację o nadużyciu, środki ochrony sygnalistów,

odpowiedzialność karna. Omówione zostały rówież systemy zgłoszeń wewnętrznych i wyzwania stojące

przed firmami w zakresie zapewnienia poufności zgłoszeń. 

 

- Oczywiście ustawodawca pewne kwestie wymusza, narzuca firmom, (…) jednak od każdej firmy z

osobna będzie zależało jak kwestię zgłaszania nieprawidłowości ureguluje u siebie. I mądre wdrożenie

takiego systemu w danej organizacji będzie jej służyło. Po to jest to robione! – mówi Paweł Sawicki, szef

działu prawa karnego i compliance w „Kancelarii Kopeć Zaborowski”, który ma bogate doświadczenie w

realizacji projektów dotyczących wykrywania nadużyć i ich przeciwdziałaniu.
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