Enterprise Europe Network
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów
e-mail:een@wsiz.rzeszow.pl
http://een.wsiz.rzeszow.pl
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FORUM POLSKIEJ GOSPODARKI I TURYSTYKI, 3 CZERWCA 2014 R. BRUKSELA
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Brukseli i POIT zapraszają polskie firmy
z branży meblowej, kosmetycznej, jachtowej, mody, IT/ICT oraz rekreacji i spa do udziału
w charakterze wystawców w Forum Polskiej Gospodarki i Turystyki, które odbędzie się 3 czerwca
2014 r. w Brukseli.
Branże uczestniczące w forum zostały wyselekcjonowane na podstawie rozmów z przedstawicielami
najważniejszych belgijskich organizacji gospodarczych, które są żywo zainteresowane nawiązaniem
kontaktów z polskimi firmami reprezentującymi przedstawione sektory.
Podczas Forum zorganizowana będzie wystawa polskich produktów i polskiej oferty gospodarczej
uczestniczących firm, jak również spotkania B2B z przedsiębiorcami belgijskimi.
Ambasada RP, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Brukseli i Polski Ośrodek Informacji
Turystycznej pokrywają koszty: wynajęcia powierzchni konferencyjnej, organizacji stoisk
wystawienniczych, lunchu dla gości; promocji wydarzenia i koordynacji informacji na stronach
internetowych WPHI oraz Facebook, zapewnienia uczestnictwa gości belgijskich.
Uczestnicy Forum pokrywają koszty przyjazdu i zakwaterowania we własnym zakresie!
Wszystkich zainteresowanych udziałem w Forum, bardzo prosimy o pilny kontakt z WPHI:
Tel. +32 2 7716754
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm

Krzysztof
TUROWSKI
kierownik
Wydziału
krzysztof.turowski@trade.gov.pl
Kazimiera POMIANOWSKA - II sekretarz - kazimiera.pomianowska@trade.gov.pl
W korespondencji z WPHI serdecznie prosimy o powołanie się na PARP.

ROLA UBEZPIECZENIA TRANSAKCJI EKSPORTOWYCH
Zapraszamy na kolejny cykl filmów z serii „Szkoła dla eksportera”. W drugim ze zrealizowanych
w tym roku wykładów przedstawimy Państwu zagadnienia ryzyka i ubezpieczenia transakcji
eksportowych z punktu widzenia obowiązującego prawa i konstrukcji zapisów umownych.
Cykl ten został przygotowany przez ośrodek sieci Enterprise Europe Network afiliowany przy Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i przeznaczony jest dla przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy chcą
nabyć lub poszerzyć swoje kwalifikacje w zakresie działalności eksportowej.
Film składa się z następujących części:
1. Przedstawienie ryzyk związanych z działalnością eksportową/ Ryzyka związane z odbiorcą
2. Ryzyka niezależne od kondycji finansowej odbiorcy
3. Ryzyka związane z eksporterem
4. Ryzyka prawne
5. Możliwości zabezpieczenia wynikających ryzyk – ograniczenie ryzyka w okresie fabrykacji
6. Zabezpieczenie ryzyka politycznego i transferowego lub force majeure
7. Zabezpieczenie ryzyka należytego wykonania kontraktu i ryzyka gwarancyjnego
8. Zabezpieczenie ryzyk związanych z odbiorcą/ Ryzyko niewypłacalności. Rozwiązania
instytucjonalne
9. Zabezpieczenie ryzyk związanych z odbiorcą/ Ryzyko niewypłacalności. Rozwiązania prawne
10. Ryzyka prawne i rozwiązania prawne
Więcej na stronie… http://www.een.org.pl/index.php/Szkola_dla_eksportera/articles/rola-ubezpieczenia-transakcjieksportowych.html

POLSKI MOST KRZEMOWY
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ma zaszczyt poinformować, że w dniu 14 stycznia
rozpoczął się nabór wniosków do pierwszego etapu projektu Polski Most Krzemowy (zamknięcie
naboru: 28 stycznia 2014 r.).
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm

Projekt ma na celu wsparcie polskich firm z branż nowych technologii w ekspansji na rynek Stanów
Zjednoczonych Ameryki poprzez wsparcie informacyjne, doradcze i szkoleniowe, a także powiązanie
Beneficjentów Projektu z przedsiębiorcami , inwestorami oraz doradcami działającymi w jednym
z głównych światowych ośrodków innowacji, tj. Dolinie Krzemowej w USA.
W ramach trzech etapów projektu dostępne są:
1. Udział w szkoleniu na temat na temat specyfiki prowadzenia działalności i podejmowania współpracy
gospodarczej na rynku Stanów Zjednoczonych (Pierwszy Etap);
2. Możliwość opracowania strategii marketingowej firmy na rynek amerykański we współpracy
z ekspertami z Doliny Krzemowej (Drugi Etap);
3. W Dolinie Krzemowej: konsultacje doradcze, szkoleniowe i mentorskie z wybranymi przez siebie
specjalistami, udział w sesjach prezentacyjnych dla inwestorów i partnerów oraz spotkaniach B2B i B2C
(Trzeci Etap).
Wsparcie w ramach Projektu udzielane będzie w formie pomocy de minimis.
Więcej informacji na temat korzyści i warunków uczestnictwa w projekcie znajdziecie Państwo na stronie:
http://mostkrzemowy.parp.gov.pl
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