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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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Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. w Gliwicach, realizujący projekt

Enterprise Europe Network serdecznie zaprasza na szkolenie online „Deklaracja zgodności i

oznakowanie CE dla wyrobów medycznych”

Kiedy? 3 marca 2023r.

O której? godz. 10:00

FORMA SZKOLENIA:

szkolenie online przeprowadzone przy wykorzystaniu platformy ZOOM.

EKSPERT: Wojciech Piotrowski

Współpracujący z Polskim Centrum Badań i Certyfikacji S.A. trener, wykładowca, konsultant z ponad

dwudziestoletnim doświadczeniem. Jego specjalnością są systemy zarządzania, w tym zarządzania

jakością dla producentów wyrobów medycznych.

REJESTRACJA do dnia poprzedzającego szkolenie, tzn. 02.03.2023r.

Formularz rejestracyjny 

• Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

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

• W dniu poprzedzającym dane szkolenie, na adresy e-mail podane w zgłoszeniu, zostanie przesłany link

niezbędny do prawidłowego dołączenia do wydarzenia.

• Zakazuje się wykorzystywania wszelkich autorskich materiałów szkoleniowych (np. prezentacje, studia

przypadku itp.) oraz nagrywania transmisji z wydarzenia do celów zarobkowych.

• Materiały szkoleniowe zostaną przekazane po zakończeniu szkolenia.

Więcej informacji
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Ośrodek Enterprise Europe Network przy IPH w Krakowie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału

w bezpłatnym stacjonarnym szkoleniu pt. "Zarządzanie ryzykiem walutowym”, które odbędzie się

w dniu 10 marca 2023 r. w godz. 9.00 – 16.00.

Szkolenie jest adresowane do wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność eksportową,

importową lub posługują się zagranicznymi walutami w obrotach handlowych.

Adresowane głównie do dyrektorów finansowych, ich zastępców; jak również do właścicieli firm, członków

rad nadzorczych, członków zarządu odpowiedzialnych za sprawy finansowe w firmie; do osób, które

osobiście przeprowadzają transakcje wymiany walut w swoich firmach (sprzedaż waluty z eksportu oraz

zakup waluty na płatności importowe) lub do osób nadzorujących takie transakcje wymiany walut.

Jeśli olbrzymie wahania kursów walut, jakie widzimy w ostatnim czasie, sprawiają Państwu kłopoty

(pogarszają się marże handlowe, trudniej zaplanować budżet kosztów i przychodów); jeżeli te wahania

powodują ujemne różnice kursowe, ujemny bilans finansowy firmy, przez co ponosicie Państwo straty to

Niezależny Dom Maklerski powie jak sobie z tym radzić podczas szkolenia, które będzie przeprowadzone

przez eksperta rynku walutowego: Głównego Ekonomistę NDM S.A. Pana Jacka Maliszewskiego, autora

książki "Zarządzanie Ryzykiem Kursu Walutowego - Poradnik Praktyczny".

Więcej informacji i rejestracja na stronie IPH w Krakowie.  

SOTKANIA BROKERSKIE

Więcej informacji
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Wcześniej znany jako Life on Chip, HealthTech Summit gromadzi krajowych i międzynarodowych

ekspertów i VC w dziedzinie medtech, biotech, zdrowia cyfrowego i opieki nad pacjentem, aby

zbadać obecny stan i przyszłość wspólnych innowacji.

22 - 24 marca, online oraz on-site. Rejestracja do 21 marca.

Opieka zdrowotna oparta na wartości, spersonalizowana medycyna, przełomowe innowacje, obrazowanie

medyczne, e-zdrowie ... nigdy nie było bardziej kluczowe dla dostawców usług zdrowotnych, organizacji

pacjentów, instytucji badawczych i branży healthtech, aby współpracować w celu realizacji innowacji,

które ostatecznie poprawiają życie pacjentów.

Hybrydowy HealthTech Summit stawia pacjentów w centrum dyskusji. W połączeniu ze stale rosnącymi

spostrzeżeniami biologicznymi i rewolucjami technologicznymi, innowacje prowadzą do przełomowych

aplikacji, które przyspieszają i przekształcają system opieki zdrowotnej. Ale to musi być zrobione wspólnie

z dostawcami i pacjentami, aby stworzyć największy wpływ.

Udział w spotkaniach b2b jest bezpłatny.

Oficjalnym językiem spotkań będzie angielski.

Więcej informacji znajduje się na stronie wydarzenia

BIONNALE to największe wydarzenie networkingowe dla branży life sciences i opieki zdrowotnej

odbywające się w Berlinie. 
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Kiedy?

16-17 maja 2023 r.

Gdzie?

BIONNALE 2023 będzie wydarzeniem onsite (16 maja 2023) w Berlinie oraz wirtualnym (17 maja 2023).

Do kogo skierowane jest wydarzenie?

Firmy i instytucje badawcze z regionu i spoza niego poszukujące możliwości wspólnego rozwoju

lub wspólnych badań

Startupy z nowymi pomysłami i innowacyjnym podejściem Inwestorzy po stronie korporacyjnej,

instytucjonalnej i VC oraz inni interesariusze.

Na uczestników wydarzenia czekają:

sesje poświęcone biotechnologii, farmacji, technologiom medycznym i zdrowiu cyfrowemu;

możliwości matchamkingowe;

Venture Track, w tym prezentacje firm technologicznych i środowiska akademickiego;

wirtualne i lokalne targi branżowe, na których będzie można zaprezentować swoje produkty i

usługi.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Rejestracja na stronie https://bionnale2023.b2match.io/

WIADOMOŚCI SIECI ENTERPRISE EUROPE NETWORK
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W lutym 2023 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła nabór wniosków o

dofinansowanie ze “Ścieżki SMART” – pierwszego konkursu w ramach nowego programu

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027 (FENG).

Już od 21 lutego aż do 12 kwietnia, przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą złożyć wnioski o dofinansowanie.

W ramach konkursu można pozyskać środki m.in. na rozwój przedsiębiorstwa w drodze prac badawczo-

rozwojowych, cyfrowej i zielonej transformacji, a także jego internacjonalizacji i rozwoju kompetencji kadr.

Celem konkursu „Ścieżka SMART” jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych

przedsiębiorstw, ukierunkowane na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych oraz cyfryzację i

transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju, jak również internacjonalizację

przedsiębiorstw i wzrost kompetencji kadr. Dofinansowanie w ramach działania, prowadzonego przez

PARP, mogą pozyskać firmy z sektora MŚP. W pierwszym naborze wnioski składać mogą indywidualne

mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Wnioski w pierwszym naborze można składać od 21 lutego do 12 kwietnia 2023 roku (w ostatnim dniu

naboru do godziny 16:00). W pierwszym naborze prowadzonym przez PARP łączny budżet na

dofinansowanie projektów wyniesie 4,45 mld zł.

Więcej informacji na stronie PARP.
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Co to jest ESG i jak realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju może wpłynąć na prowadzenie

Twojego biznesu?

Rozporządzenie „Taksonomia UE” i dyrektywa CSRD nakładają na przedsiębiorstwa szereg wymogów

związanych z finansowym i niefinansowym raportowaniem w kontekście realizacji Celów

Zrównoważonego Rozwoju.

Nowymi obowiązkami zostaną objęte zarówno duże firmy zatrudniające powyżej 500 pracowników, jak i

część podmiotów z sektora MŚP. Złożenie raportów przez pierwszą grupę przedsiębiorstw będzie

obowiązkowe już w 2025 roku. Jakie konkretnie obszary działalności obejmie raportowanie?

Odpowiedzi na te pytanie znajdziecie w tekście opublikowane przez Polską Agencję Rozwoju

Przedsiębiorczości.
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