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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 wzięcia udziału w bezpłatnym webinarze pt. „Podatek od śladu

węglowego (CBAM) – nowe wyzwanie dla importerów”, który odbędzie się w dniu 19 stycznia 2023

r. od godz. 11.00.

Webinar jest adresowany dla wszystkich podmiotów dokonujących importu do UE takich towarów jak m.in.

nawozy, cement, produkty stalowe i aluminiowe, a także wybrane chemikalia.

Uczestnicy webinaru dowiedzą się o rewolucyjnych zmianach w zakresie obowiązków formalnych i

zobowiązań finansowych, jakie czekają ich w związku z wprowadzeniem podatku od śladu węglowego.

Pierwsze obowiązki mają wejść w życie jeszcze w 2023 r.

Udział w webinarze jest bezpłatny.

Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania miejsc.

Więcej informacji i rejestracja na stronie IPH w Krakowie.

Więcej informacji
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Podnieś kompetencje w zakresie wdrażania i zarządzania innowacjami w Twojej firmie. Rusza

szósta, ostatnia edycja Akademii Menadżera Innowacji

Tylko do końca stycznia przedsiębiorcy z mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw mogą

zgłaszać chęć  uczestnictwa w kolejnej edycji autorskiego programu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości (PARP), który wspiera rozwój innowacji w firmach od marca 2019 r. Jest o co zabiegać

– udział w Akademii to kompleksowy program szkoleń i nawet 120 godzin doradztwa z ekspertami i

praktykami w zakresie wprowadzania innowacji. VI edycja jest zarazem ostatnią odsłoną programu.

Akademia Menadżera Innowacji (AMI) rusza już po raz szósty. Nowa edycja konkursu Polskiej Agencji

Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) startuje z nowym rokiem, już 2 stycznia, a chęć uczestnictwa

zgłaszać można do końca stycznia 2023 r.

Celem Akademii jest rozwój kompetencji menadżerów i pracowników kluczowych dla wdrażania innowacji

w firmach w zakresie zarządzania procesem zmian, by wprowadzanie nowych rozwiązań  postępowało

sprawniej i skuteczniej. Realizacja szkoleń i doradztwa AMI pozwala na podniesienie kompetencji i

wykształcenie menadżerów innowacji nowej generacji, a w efekcie – na sukces rynkowy polskich firm.

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 

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.

Udział w giełdzie to doskonała okazja dla uczestników IoT Solutions World Congress, jednego z

wiodących na świecie wydarzeń targowo-konferencyjnych poświęconych zagadnieniom IoT, AI i

blockchain, do nawiązania kontaktów z potencjalnymi partnerami, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Wydarzenie organizowane jest przez ośrodki sieci Enterprise Europe Network.

Giełda kooperacyjna to seria dwustronnych, wcześniej umówionych, ok. 20-minutowych spotkań

pomiędzy przedstawicielami firm z różnych krajów. Uczestnicy giełdy działają w tej samej branży i są

zainteresowani nawiązaniem współpracy z zagranicznymi partnerami.

Uwaga: obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Udział w spotkaniach b2b jest bezpłatny. Więcej informacji

na stronie internetowej wydarzenia.

Forum Energii Elektrycznej dla Ukrainy – spotkania b2b online dla firm z branży energetycznej

Sieć Enterprise Europe Network we współpracy z Komisją Europejską, Ministerstwem Energii Ukrainy

oraz MSZ Ukrainy zaprasza do współpracy biznesowej dostawców sprzętu i materiałów dla sektora

energetyki. Forum jest adresowane do małych i średnich firm będących producentami i dystrybutorami:

Generatorów spalinowych i transformatorów

Elektrowni polowych
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Paliw i olejów

Pojazdów dla ekip remontujących infrastrukturę energetyczną

Materiałów do instalacji elektrycznych, takich jak: izolatory, kable, druty, złączki, kostki, wyłączniki,

zawory odcinające, trawersy, spawarki, wyłączników próżniowych i powietrznych,

mikrokontrolerów, narzędzi

Podzespołów do instalacji gazowych, takich jak: regulatory ciśnienia, rury do przesyłu gazu i wody,

przecinarki plazmowe

Wyposażenia do napraw instalacji pod ciśnieniem.

Kiedy? Od 5 grudnia [2022] do 31 stycznia 2023.

Jak wziąć udział? Wydarzenie odbywa się online w trybie ciągłym. Na spotkania można sią umawiać na

bieżąco do 31 stycznia 2023 roku.

Aby wziąć udział należy zarejestrować się za pośrednictwem formularza na stronie wydarzenia (prosimy o

wybranie ośrodka Enterprise Europe Network najbliższemu siedziby Państwa firmy), a następnie

wyszukać wśród uczestników potencjalnych rozmówców i umówić spotkanie – w uzgodnionym terminie

zostanie uruchomione bezpośrednie połączenie telekonferencyjne z potencjalnymi partnerami

biznesowymi zainteresowanymi Waszą ofertą.

Więcej informacji na stronie internetowej wydarzenia. 

WIADOMOŚCI SIECI ENTERPRISE EUROPE NETWORK

Baza ofert EEN - Partnership Opportunities Database

Jeśli poszukują Państwo zagranicznych partnerów biznesowych i technologicznych, np. podwykonawców

czy dystrybutorów, zachęcamy do skorzystania z bazy ofert współpracy, prowadzonej przez

ośrodki Enterprise Europe Network.

Tzw. POD (Partnership Opportunities Database) jest bazą międzynarodowych ofert współpracy,

prowadzoną w języku angielskim przez Komisję Europejską za pośrednictwem sieci Enterprise Europe

Network. Baza zawiera profile firm z przeszło 60 krajów, w których działają ośrodki Sieci.

Przedsiębiorcy poszukujący partnerów biznesowych mają możliwość nawiązania kontaktów m.in. z

zagranicznymi producentami, dystrybutorami, przedstawicielami handlowymi i podwykonawcami. Baza
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zawiera również oferty technologiczne. Umożliwia m. in. poszukiwanie partnera do współpracy w zakresie

transferu technologii (np. sprzedaż / zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń, licencje), wiedzy (know-

how) oraz R&D (np. prace badawcze oraz wdrożeniowe nad nowymi technologiami / produktami).

Przedsiębiorcy mają możliwość utworzenia swojego własnego profilu, który będzie dystrybuowany wśród

firm z krajów wskazanych podczas zgłoszenia przy użyciu baz danych ośrodków Enterprise Europe

Network, izb i stowarzyszeń gospodarczych, publikacji, biuletynów, stron internetowych itp. W tym celu

należy zgłosić chęć stworzenia profilu na adres een@gapr.pl 

Bazę POD można przeglądać pod tym adresem. 

Wyraź swoją opinię nt. europejskich programów wspierających badania i innowacje [ankieta

Komisji Europejskiej]

W imieniu Komisji Europejskiej zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym na temat zakończonych,

obecnie trwających i przyszłych programów wsparcia badań i innowacji w latach 2014-2027.  Celem

badania jest zebranie opinii wnioskodawców na temat udziału w konkursach, jak i samej realizacji

projektów finansowanych ze środków programów Horyzont 2020 i Horyzont Europa, tak aby obecne i

przyszłe programy wsparcia były bardziej przyjazne dla beneficjentów, a tym samym skuteczniej wspierały

badania i rozwój wysokich technologii w krajach Unii Europejskiej.

Jak wyrazić swoją opinię?

Do 23 lutego br. należy wypełnić ankietę online, która jest dostępna po zalogowaniu się za pomocą hasła

dla wnioskodawców programów europejskich (tzw. EU Login). Formularz został opracowany w trzech

językach (angielski, niemiecki i francuski) i składa się z trzech sekcji – możliwe jest przesłanie odpowiedzi

na jedną, dwie lub wszystkie części.

Subscribe Past Issues Translate

https://een.ec.europa.eu/partnering-opportunities
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/now-open-largest-public-consultation-ever-held-past-present-and-future-european-research-and-2022-12-01_en
http://eepurl.com/hYUiDD
https://us19.campaign-archive.com/home/?u=8e9c3a86e55d83f3ca99d106a&id=66c4f044a9
javascript:;


Copyright © 2023 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.

Subscribe Past Issues Translate

https://www.facebook.com/EEN.GAPR.Gliwice
https://gapr.pl/oferta/projekty-unijne/aktualne-projekty-unijne/enterprise-europe-network/aktualnosci-projektowe/
https://gapr.us19.list-manage.com/profile?u=8e9c3a86e55d83f3ca99d106a&id=66c4f044a9&e=10627c85af
https://gapr.us19.list-manage.com/unsubscribe?u=8e9c3a86e55d83f3ca99d106a&id=66c4f044a9&e=10627c85af&c=646da7c58e
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=8e9c3a86e55d83f3ca99d106a&afl=1
http://eepurl.com/hYUiDD
https://us19.campaign-archive.com/home/?u=8e9c3a86e55d83f3ca99d106a&id=66c4f044a9
javascript:;

