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EXPO 2015 – KATALOGI FIRM Z BRANŻY ROLNO-SPOŻYWCZEJ
Od 1 maja do 31 października trwać będzie we Włoszech Wystawa Światowa EXPO 2015, w której
udział weźmie 147 krajów, w tym Polska. Tegorocznym hasłem przewodnim Wystawy jest „Wyżywienie
planety, energia dla życia”. To pierwsze EXPO z tak dużym udziałem sektora rolno-spożywczego, który
uchodzi za polską specjalność.
Organizatorem polskiej obecności na EXPO 2015 jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
(PARP), która koordynuje szereg działań promujących polską żywność oraz polskich producentów
technologii rolniczych i produkcji żywności. Jednym z działań jest opracowanie i wydanie w języku
angielskim i włoskim dwóch bezpłatnych katalogów promocyjnych:



Katalog polskich producentów żywności,
Katalog producentów maszyn i rozwiązań dla branży rolniczej i przetwórstwa żywności.

Katalogi te będą dystrybuowane wśród zagranicznych importerów żywności, restauratorów, ekspertów
i przedstawicieli mediów obecnych na EXPO 2015 i imprezach towarzyszących organizowanych we
Włoszech. Publikacji katalogów towarzyszyć będzie uruchomienie internetowej bazy kontaktów do
polskiej branży rolno-spożywczej.
Z przyjemnością nieodpłatnie zamieścimy w katalogach i bazie danych informację o Państwa firmie,
dlatego zwracamy się z prośbą o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz odesłanie go do 24 lutego
2015 r. na adres expo@garski-multimedia.pl.

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

Więcej informacji oraz formularz do pobrania… http://www.een.org.pl/index.php/wiedza-i-know-how/articles/expo2015-katalogi-firm-z-branzy-rolno-spozywczej.html

GIEŁDA KOOPERACYJNA WATER BUSINESS DAYS 2015, 24-27.03.2015, BERLIN
Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do
udziału w giełdzie kooperacyjnej WATER BUSINESS DAYS 2015, która odbędzie się
w dniach 24-27.03.2015 r. w Berlinie w Niemczech.
Giełda kooperacyjna przeznaczona jest dla przedstawicieli firm i innych podmiotów działających
w szeroko pojętej branży ochrony środowiska, w tym w następujących sektorach:






oczyszczanie wody i ścieków
energia, energia odnawialna
aparatura kontrolno-pomiarowa
systemy zabezpieczeń środowiska
IT dla branży środowiskowej

WAŻNE TERMINY
Rejestracja uczestników i profilu trwa do 20 marca 2015
Wybór partnerów do spotkań trwa od 1 marca do 20 marca 2015
Spotkania odbędą się w dniach 24-27 marca 2015
Więcej informacji na stronie… https://www.b2match.eu/wasser2015
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slawomir_biedermann@parp.gov.pl
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I ŚWIATOWY KONGRES KLASTRÓW - CLUSTER WORLD CONGRESS
W dniach 24-26 marca 2015 roku w Dąbrowie Górniczej odbędzie się I Światowy Kongres Klastrów
- Cluster World Congress. Hasło przewodnie pierwszej edycji wydarzenia brzmi: „XXI wiek stuleciem rozwoju gospodarki przez rozwój idei klasteringu”.
W nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 Unia Europejska bardzo mocno wspiera rozwój
klastrów, które ze względu na swoją naturę mają ważną rolę do odegrania w gospodarce. Zainteresowanie
tematyką klastrów w Polsce w ostatnich latach sukcesywnie wzrasta, dzięki dostrzeżeniu możliwości
osiągnięcia znaczących korzyści z uczestnictwa w tych strukturach. Klastry stają się coraz bardziej
docenianym czynnikiem w kształtowaniu innowacyjności i konkurencyjności, stanowiąc motory rozwoju
gospodarczego.
Cluster World Congress jest światowej rangi wydarzeniem, którego celem jest stworzenie platformy
komunikacyjnej dla polskich i zagranicznych klastrów oraz internalizacja klastrów, ze szczególnym
uwzględnieniem możliwości łączenia ich potencjałów, w celu usprawnienia gospodarki lokalnej, krajowej

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

i globalnej.
W I Światowym Kongresie Klastrów wezmą udział klastry ze wszystkich kontynentów, reprezentanci 83
ambasad, wysocy urzędnicy państwowi, szefowie i przedstawiciele najważniejszych instytucji
rozwojowych i naukowych, prezesi firm oraz wielu ekspertów z zakresu klasteringu z całego świata.
W wydarzeniu udział wezmą przedstawiciele m.in. Komisji Europejskiej, Europejskiego Sekretariatu
Analiz Klastrowych (ESCA), European Foundation for Cluster Excellence (EFCE), TCI Network,
Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju,
Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Środowiska, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Akademii Nauk, Związku Pracodawców Klastry
Polskie, Krajowej Izby Gospodarczej, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych,
Krajowego Punktu Kontaktowego UE.
Międzynarodowa formuła Kongresu zakłada prezentację działalności polskich i światowych klastrów.
Podczas Kongresu zostanie zgłębiona polska i zagraniczna polityka klastrowa oraz aktualne tematy
gospodarcze. Zagadnieniami poruszanymi podczas paneli będą kwestie związane z rozwojem,
zarządzaniem, benchmarkingiem, finansowaniem i integracją klastrów.
Program Cluster World Congress obejmuje kilka sesji plenarnych, kilkadziesiąt równoległych paneli
tematycznych, kilka warsztatów z zarządzania klastrami, spotkania B2B, wizyty studyjne i imprezy
towarzyszące. Agenda wydarzenia bogata jest w sesje tematyczne dedykowane poszczególnym sektorom
gospodarki i życia publicznego. Główne tematy tegorocznego Światowego Kongresu Klastrów to: biznes
i nauka jako siły napędowe gospodarki opartej na klastrach, możliwości finansowania dla klastrów, rola
władz i instytucji publicznych w tworzeniu i rozwoju klastrów, stosunki polsko-węgierskie w rozwoju
współpracy klastrowej, rola inicjatywy klastrowej w rozwoju partnerstwa polsko-afrykańskiego,
energetyka, górnictwo, innowacje w budownictwie, odnawialne źródła energii, lotnictwo, transport
i logistyka, innowacje w medycynie, IT, cyberprzestępczość, motoryzacja, wkład klastrów w rozwój
innowacyjności w Polsce, klastry a instytucje badawcze i instytucje otoczenia biznesu, benchmarking
i certyfikacja organizacji klastrowych oraz współpraca samorządów z biznesem w celu rozwoju inicjatyw
klastrowych.
Cluster World Congress będzie niósł ze sobą wielką promocję Polski. W czasie kongresu nasz kraj będzie
miał okazję pochwalić wyrobami spożywczymi, najwyższej jakości technologiami w IT, robotyce i wielu
innych branżach.
Organizatorami I-go Światowego Kongresu Klastrów - Cluster World Congress są Parlamentarny
Zespół ds. Polityki Klastrowej, Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw, Agencja
Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., a także Komitet Rozwoju Zagłębia, Prezydent Miasta
Dąbrowa Górnicza, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej i Humaneo.
Warunki uczestnictwa oraz
www.clusterworldcongress.com
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Osoba do kontaktu: Małgorzata Ligas Dyrektor Biura Kongresu, malgorzata.ligas@klasterip.pl, tel.: +48 731 121 494.
Informacje
zaczerpnięte
ze
strony…
http://www.pi.gov.pl/PARP/CHAPTER_86197.asp?soid=E4E9EF9DDC984CEF8CB68323833F7D3E

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

SPOTKANIA BROKERSKIE POŚWIĘCONE B+R, CZERWIEC 2015 R., 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.
Rejestracja
oraz
szczegóły
organizacyjne
znajdują
https://b2bharmo.com/OSTRAVA2015/index.php/en/site/index

się

na

stronie…

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 15 maja 2015 r.
Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu i zakwaterowania we
własnym zakresie.
Informacja
ze
strony…
czerwiec-2015-r-czechy.html

http://www.een.org.pl/index.php/Europa/articles/spotkania-brokerskie-poswiecone-br-

TARGI IT FUTURE EXPO JUŻ W CZERWCU NA STADIONIE NARODOWYM
IT Future Expo to targi informatyczne, skupiające na swoim terenie przedstawicieli i wystawców
z szeroko pojętej branży IT. Impreza będzie miejscem promocji najnowszych rozwiązań i technologii
oraz niezastąpionym źródłem informacji i opinii o produktach. Dzięki połączeniu świata nauki i biznesu
obecni będą kontrahenci zarówno z Polski jak i zagranicy.
Ideą targów jest oddziaływanie zainteresowanego środowiska na kształt kierunków i trendów
rozwojowych branży. Projekt ukierunkowany jest na spełnienie oczekiwań wszystkich, którzy mają swój
udział w projektowaniu, tworzeniu i użytkowaniu nowych technologii. W zakres tematyczny imprezy
wchodzą m.in. główne rozwiązania biznesowe, infrastruktura i Data Center , bezpieczeństwo, usługi IT,
rozwiązania branżowe (np. bankowość, logistyka i transport, produkcja i przemysł, retail i FMCG, HR,
księgowość, e-commerce), rozwiązania w chmurze, czy też technologie mobilne.
Uzupełnieniem oferty targów będą wydarzenia towarzyszące. Będą one idealną okazją do wymiany
doświadczeń, pogłębienia wiedzy oraz nawiązania relacji biznesowych. Wśród nich znajdzie się IT
Future Congress (konferencja podzielona na 2 sesje tematyczne – hardware oraz software) oraz IT Career
Summit (strefa kariery IT), która będzie doskonałą możliwością dla specjalistów branży informatycznej,
którzy poszukują nowych wyzwań na ścieżce swojej kariery zawodowej. Najbliższej edycji wydarzenia
towarzyszyć będzie również Gala IT Future Awards. Podczas uroczystości nastąpi wręczenie nagród
w 18 kategoriach Konkursu „Liderzy IT 2015” oraz panel liderów branżowych.
Szczegółowe informacje o imprezie dostępne są na stronie… http://itfuture.pl/warszawa
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