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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BENCHMARKING KLASTRÓW W POLSCE – EDYCJA 2014
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w 2014 roku odbędzie się trzecia edycja
badania pn. Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2014.
Celem projektu jest określenie obecnego stanu rozwoju klastrów w Polsce, tendencji zmian w nich
zachodzących w okresie 2010-2014 oraz wypracowanie rekomendacji działań skierowanych do różnych
grup interesariuszy powiązanych z działaniami klastrów i wspieraniem ich rozwoju. W ramach projektu
PARP zostanie przeprowadzone m.in. badanie grupy klastrów zgodnie z przyjętą metodyką
benchmarkingu oraz badanie opinii części populacji ich członków.
PARP zaprasza potencjalnych wykonawców do składania ofert.
Ogłoszenie o przetargu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami dostępna
jest na stronie PARP… http://bip.parp.gov.pl/index/more/38694
Termin składania ofert upływa 11 kwietnia 2014 r. o godz. 10.00.
Więcej na stronie… http://bip.parp.gov.pl/index/more/38694

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

CZOŁOWE FUNDUSZE INWESTYJNE NA DIGITAL DRAGONS 2014
W dniach 8-9 maja w Krakowie na Digital Dragons 2014 pojawią się czołowe fundusze inwestycyjne
zainteresowane branża gier. VC Speed Networking to ekskluzywny model spotkań twarzą w twarz
projektodawców z inwestorami. Spotkanie to odbędzie się w wydzielonym pomieszczeniu podczas
drugiego dnia konferencji Digital Dragons (9.05.2014 r.). Przy stolikach zasiądą inwestorzy, a do nich
będą dosiadać się zainteresowani przedsiębiorcy. Format ten umożliwia uczestnikom nawiązanie nowych
kontaktów podczas indywidualnych rozmów trwających od 5 do 8 minut.
W VC Speed Networkingu udział wezmą czołowe fundusze inwestycyjne, m.in.: Experior Venture
Fund, SpeedUp Venture Capital Group, Innovo Venture, Aviva Investors, Intel Capital, Giza
Polish Venture, FZ KPT, Warsaw Equity oraz 3TS Capital Partners.
W VC Speed Networkingu wezmą udział nie tylko fundusze zalążkowe inwestujące w młode firmy, ale
także fundusze venture capital i private equity, zainteresowane fazą ekspansji wśród ustabilizowanych już
na rynku przedsiębiorstw.
Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w VC Speed Networking, prosimy o kontakt:
swojciechowska@kpt.krakow.pl
Szerzej na stronie… http://www.digitaldragons.pl/pl/kontakt

FRANCUSKO-POLSKIE SPOTKANIA KOOPERACYJNE BRANŻY KOSMETYCZNEJ,
ŁÓDŹ, 11–12 CZERWCA 2014 R.
Ośrodki Enterprise Europe Network we Francji (Izba Przemysłowo-Handlowa w Paryżu) oraz w Polsce
(Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi oraz Centrum Transferu Technologii w Gdańsku),
zapraszają polskie firmy z branży kosmetycznej do udziału w spotkaniach kooperacyjnych z firmami
francuskimi, które odbędą się 11 i 12 czerwca 2014r. w Łodzi.
Rozmowy B2B są częścią misji handlowej przedstawicieli klastra Dolina Kosmetyczna, jednego ze
światowych centrów badawczych, zrzeszających ponad 400 firm działających we francuskim przemyśle
kosmetycznym i perfumeryjnym.
Celem misji jest:
znalezienie polskich dystrybutorów dla francuskich produktów (środki do makijażu, środki do
pielęgnacji urody, perfumy, kosmetotekstylia)

znalezienie polskich producentów dla francuskich podwykonawców sprzedających komponenty,
związki kosmetyczne, opakowania, oprogramowanie. Współpraca może dotyczyć też produkcji lub
transferu wiedzy technologicznej.
Miejscem spotkań będzie siedziba Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi przy ul.
Piotrkowskiej 86. Czas trwania od godz. 09.30 do 16.30 z przerwą na lunch.


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

W miarę napływu zgłoszeń i rejestracji sporządzane będą profile kooperacyjne w celu skojarzenia
odpowiednich partnerów. Każdy uczestnik spotkań otrzyma harmonogram rozmów B2B z wybranym
partnerem.
Osoba kontaktowa: Krzysztof Kucharski, tel. 42 630 36 67 , mail: k.kucharski@frp.lodz.pl
Więcej na stronach… http://www.cosmetic-valley.com/page/presentation/key-figures/;
http://www.een.org.pl/index.php/Europa/articles/fra-pol_spotkania_kooperacyjne_frp_2014.html

TRZECIA MISJA GOSPODARCZA DO JAPONII DLA KLASTRÓW
BIOTECHNOLOGICZNYCH
EU-Japan Centre for Industrial Cooperation (Centrum Współpracy Przemysłowej Unia EurpejskaJaponia) ogłosiło nabór uczestników trzeciej misji gospodarczej (matchmaking event) do Japonii dla
klastrów z sektora biotechnologicznego.
Wyjazd, zaplanowany na 13-17 października 2014, obejmie pobyt w Tokio oraz w Jokohamie, gdzie
w tym czasie będą odbywały się targi BioJapan2014 Expo.
Sektor biotechnologii jest w Japonii bardzo dobrze rozwinięty, co potwierdza liczba uzyskanych patentów
oraz wielkość rynku (drugi co do wielkości rynek produktów biotechnologicznych na świecie po USA).
Z tego względu jest to bardzo atrakcyjny kierunek dla europejskich klastrów i MSP, dla których wyjazd
będzie okazją do nawiązania współpracy i strategicznych partnerstw technologicznych oraz biznesowych
z partnerami japońskimi. Uzyskanie dostępu do japońskiego rynku pozwoli europejskim
przedsiębiorstwom zwiększyć innowacyjność i konkurencyjność na globalnym rynku. Wyjazd będzie
również służył przygotowaniu gruntu pod transnarodową współpracę klastrów oraz lepsze wykorzystanie
współpracy w strategicznych obszarach na rynkach poza Europą.
Oferta wyjazdu jest skierowana do klastrów specjalizujących się w obszarach tematycznych
objętych zakresem targów BioJapan2014 Expo, a mianowicie:







Leki, odkrycia w dziedzinie farmakologii (drug discovery)
Usługi wspierające odkrycia farmakologiczne
Wyposażenie farmaceutyczne i urządzenia medyczne
Żywność funkcjonalna oraz uprawy i hodowla
Metody leczenia, urządzenia medyczne i diagnostyczne
Urządzenia badawcze, bioinformatyka i bioobrazowanie, etc..

Organizator - Eu-Japan Centre - pokrywa część kosztów, w tym m.in. organizację wizyt w firmach
i spotkań B2B, tłumaczenie, przejazd z Tokio do Yokohamy, wstęp na targi, lunch w czasie targów,
przyjęcie powitalne i pożegnalny cocktail, etc. Uczestnicy muszą pokryć we własnym zakresie pozostałe
koszty, w tym w szczególności przelot do Japonii, dojazd z lotniska, hotel oraz częściowo wyżywienie.
Po zakwalifikowaniu na wyjazd uczestnicy reprezentujący małe i średnie firmy klastrowe mogą się
ubiegać o wsparcie z Komisji Europejskiej (DG Enterprise and Industry) w wysokości 600 euro na osobę.
Termin nadsyłania zgłoszeń na wyjazd mija 10 czerwca 2014 r.

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

Więcej informacji na stronach… http://www.eu-japan.eu/detail-business-programmes/Bio-Japan-Cluster-Mission2014;
http://www.pi.gov.pl/PARP/CHAPTER_86197.asp?soid=8DBCE98B77294B9D86E5AD42D50D90FC

FUTURALLIA 2014 – FORUM ROZWOJU BIZNESU
Forum dedykowane jest przedsiębiorcom sektora małych i średnich przedsiębiorstw, poszukującym
możliwości nawiązania międzynarodowych kontaktów oraz nastawionym na rozwój firmy poprzez
ekspansję na rynki zagraniczne.
Tegoroczne spotkanie odbędzie się w Lyonie, w dniach 4 - 6 czerwca. Na obecną edycję
zarejestrowały się już 163 firmy z 44 krajów, w tym 3 firmy z Polski!
Sektory reprezentowane na forum FUTURALLIA :















budownictwo / budownictwo modułowe
elektronika, przemysł elektryczny, energetyczny
przemysł optyczny, mechatronika
przemysł lotniczy, kosmonautyczny i morski
przemysł mechaniczny, metalurgia, konstrukcje
przetwarzanie powietrza / klimatyzacja / zamrażanie
usługi dla wsparcia MŚP
środowisko, rolnictwo
przemysł drzewny
przetwarzanie żywności / przemysł spożywczy i winiarski
opieka zdrowotna, kosmetologia, weterynaria
komunikacja
przemysł samochodowy, transport i logistyka
inżynieria, technologie komunikacyjne

W przypadku Państwa zainteresowania prosimy o kontakt z Regionalną Izbą Gospodarczą:
Zespół ds. Realizacji Projektów
Grażyna Kowolik
tel. 32 / 781 49 82
e-mail: gkowolik@rig.katowice.pl
Więcej informacji na stronie RIG… http://rig.katowice.pl/aktualnosci/784-futurallia-2014

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

