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://www.een.wsiz.pl
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GIEŁDA KOOPERACYJNA NA TARGACH ANUGA, 26-27 MARCA 2015 , KOLONIA
Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy
z branży spożywczej do udziału w giełdzie kooperacyjnej organizowanej podczas targów Anuga
FoodTec 2015 r. w Kolonii w Niemczech.
Anuga FoodTec to międzynarodowe targi żywności, odbywające się co dwa lata w Kolonii, podzielone są
na dziesięć odrębnych imprez targowych, każde w osobnej kategorii. Odbywają się one w centrum
targowym Koelnmesse, w pobliżu centrum miasta.
Udział w giełdzie kooperacyjnej jest bezpłatny. Transport i zakwaterowanie w trakcie trwania giełdy
uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
Rejestracja uczestników i profilu trwa od 1 grudnia 2014 r. do 21 marca 2015 r.
Wybór partnerów do spotkań trwa od 27 lutego do 22 marca 2015 r.
Giełda kooperacyjna odbędzie się w dniu 26 marca 2015 r.
Szczegółowe informacje na stronie… http://www.anugafoodtec.com/aft/index-4.php
Dodatkowe pytania dotyczące udziału w giełdzie kooperacyjnej prosimy
slawomir_biedermann@parp.gov.pl

http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm
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SPOTKANIA BROKERSKIE POŚWIĘCONE B+R, CZERWIEC 2015, CZECHY
Ośrodki Enterprise Europe Network zapraszają do udziału w spotkaniach brokerskich poświęconych
poszukiwaniu partnerów do projektów w ramach inicjatyw Horyzont 2020, ERASMUS+
i EUROSTARS.
Wydarzenie odbędzie się 11 czerwca 2015 r. w Ostrawie. Będzie ono polegało na serii 20-minutowych
spotkań umówionych pomiędzy zarejestrowanymi uczestnikami.
Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu i zakwaterowania we
własnym zakresie.
Termin przyjmowania zgłoszeń mija 15 maja 2015 r.
Rejestracja
oraz
szczegóły
organizacyjne
https://b2bharmo.com/OSTRAVA2015/index.php/en/site/index
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GIEŁDA KOOPERACYJNA NA TARGACH BIOFACH,
12-13 LUTEGO 2015, NORYMBERGA
Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do
udziału w giełdzie kooperacyjnej, która odbędzie się w dniach 12-13 lutego 2015r. podczas targów
żywności ekologicznej Biofach 2015 w Norymberdze w Niemczech.
Giełda kooperacyjna przeznaczona jest dla producentów, dystrybutorów, agentów handlowych a także
innych przedstawicieli branży żywności ekologicznej, w szczególności reprezentujących następujące
sektory działalności:








świeża i mrożona żywność;
orzechy i suszone owoce;
zdrowe przekąski;
suplementy diety i zioła;
produkty dietetyczne, żywność dla niemowląt;
soki, piwa, wina
a także produktów nie związanych z żywnością, w tym kosmetyków naturalnych, sadzonek
i nasion.

Ważne terminy:
Do 9 lutego 2015r. - rejestracja profili online
Do 10 lutego 2015r. - wybór partnerów biznesowych i wysyłanie propozycji spotkań
12-13 lutego 2015r. - giełda kooperacyjna
Koszt udziału w giełdzie kooperacyjnej jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają koszt transportu
i zakwaterowania w trackie trwania wydarzenia.
Szczegóły na stronie… https://www.biofach.de/en
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z: slawomir_biedermann@parp.gov.pl

http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm

SPOTKANIA BROKERSKIE, TARGI NOWYCH TECHNOLOGII - CEBIT 2015, 16-20 MARCA
2015, HANOWER
Pragniemy zaprosić Państwa do uczestnictwa w spotkaniach brokerskich organizowanych podczas
największych na świecie targów nowych technologii CeBIT 2015 odbywających się w dniach 16-20
marca 2015 roku w Hanowerze.
Zapraszamy do skorzystania z oferty nie tylko firmy z branży IT, ale także przedsiębiorstwa z innych
sektorów planujących w większym zakresie wykorzystywać nowoczesne rozwiązania IT – jest to
niepowtarzalna szansa na pozyskanie cennych kontaktów biznesowych i zapoznania się z najnowszymi
technologiami.
Nasz ośrodek Enterprise Europe Network działający w WSIiZ jest współorganizatorem dwustronnych
spotkań biznesowych Future Match 2015.
O spotkaniach Future Match więcej na stronie… https://www.b2match.eu/futurematch2015
Opłata w wysokości 110 euro netto za jedno przedsiębiorstwo w ww. dniach pokrywa:
 Koszty udziału w spotkaniach, wliczone są także koszty cateringu i obsługi kelnerskiej podczas
spotkań.
 Koszty biletu wstępu na targi,
 Możliwość korzystania z doradztwa ekspertów nt. ochrony praw własności intelektualnej oraz
możliwości pozyskania finansowania na projekty naukowo-badawcze,
 Uczestnictwo w misjach gospodarczych – zorganizowanych na stoiskach rozmów
z przedstawicielami
firm
z
Lower
Saxony
(Szczegóły
tutaj:
https://www.b2match.eu/futurematch2015/pages/highlights )
W przypadku większej liczby firm chętnych do uczestnictwa w wyjeździe, ośrodki Enterprise Europe
Network w Rzeszowie zorganizują bezpłatny transport, tak więc pozostałaby konieczność opłacenia
noclegu i kosztów wyżywienia.
Z uwagi na rosnące ceny hoteli – prosimy o zgłaszanie chęci wyjazdu do czwartku 22 stycznia na email: mczyzewska@wsiz.rzeszow.pl
O spotkaniach Future Match więcej na stronie… https://www.b2match.eu/futurematch2015

NCBR OGŁOSIŁ HARMONOGRAM KONKURSÓW W 2015 ROKU
Siedemnaście programów i działań, w tym sześć nowych, finansowanych w ramach programów
operacyjnych nowej unijnej perspektywy finansowej 2014 - 2020. NCBR ogłosił wstępny harmonogram
naborów w konkursach w 2015 roku.
Wśród nowych propozycji NCBR znajdują się zarówno programy mające na celu podniesienie
innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej
przez nie działalności gospodarczej (poddziałanie 1.1.1 PO IR, tzw. „szybka ścieżka”), jak i zacieśnianiu
współpracy uczelni z biznesem (działanie 3.1 POWER). „Szybka ścieżka” jest kontynuacją działania
realizowanego w ramach konkursu 1.4 z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm

Wśród nowych programów na szczególną uwagę zasługuje E-Pionier - pierwszy w Polsce program
zakładający finansowanie powstawania rozwiązań w modelu zamówień przedkomercyjnych (PCP - precommercial procurement). Celem nowej inicjatywy NCBR jest pobudzanie potencjału uzdolnionych
programistów dla zwiększenia zastosowania rozwiązań cyfrowych w administracji i gospodarce.
Realizowany jako pilotaż w ramach PO Polska Cyfrowa zaoferuje wsparcie interdyscyplinarnym
zespołom z udziałem programistów, które bazując na narzędziach oferowanych przez technologie
informacyjno-komunikacyjne zgłaszać będą pomysły rozwiązujące konkretne problemy zidentyfikowane
przez konkretne instytucje. Nowa pozycja w ofercie NCBR to również ogłoszony w grudniu 2014 roku
RID - Rozwój Innowacji Drogowych. Celem realizowanego wspólnie z GDDKiA przedsięwzięcia jest
wsparcie projektów badawczych m.in. z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
i efektywności systemu zarządzania ruchem.
W roku 2015 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będzie kontynuowało także uruchomione wcześniej
dwa programy strategiczne - STRATEGMED i BIOSTRATEG - oraz programy: realizowany wspólnie
z KGHM Polska Miedź CuBR, ułatwiający rozpoczęcie kariery młodym polskim naukowcom LIDER,
dedykowany wsparciu B+R w obszarze związanym z wydobyciem gazu łupkowego w Polsce Blue Gas,
oraz Go_Global.pl, którego celem jest wspieranie innowacyjnych polskich mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw na rynkach światowych. W 2015 roku NCBR ogłosi także kolejny konkurs w obszarze
B+R na rzecz bezpieczeństwa państwa.
Harmonogram konkursów dostępny jest na stronie… http://www.ncbir.pl/harmonogram-konkursow/

http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm

