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 SMART BUSINESS DAYS 2015 W TRAKCIE TARGÓW
METROPOLITAN SOLUTIONS, 20-22 MAJA 2015R., BERLIN (NIEMCY)
Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do
udziału w giełdzie kooperacyjnej dla branż związanych z modernizacją miast, która odbędzie się
w ramach targów Metropolitan Solutions w Berlinie w dniach 20-22 maja 2015 r.
Giełda kooperacyjna przeznaczona jest dla przedstawicieli firm i innych podmiotów działających
w branżach związanych z zarządzaniem i rozwojem miast, w szczególności odnoszących się do tematyki:






Energetyki
Zarządzania odpadami i kanalizacji
Infrastruktury i logistyki miejskiej
Budownictwa miejskiego
Zarządzania miastem

Udział w giełdzie kooperacyjnej jest bezpłatny dla posiadaczy biletów wejściowych na targi Metropolitan
Solutions. Organizator giełdy nie zapewnia wejściówek na targi. Bilety wstępu są do nabycia tutaj.
Dodatkowo uczestnicy pokrywają koszty w zakresie transportu i zakwaterowania na miejscu.
WAŻNE TERMINY
Rejestracja uczestników i profilu trwa do 17 maja 2015

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

Wybór partnerów do spotkań trwa do 17 maja 2015
Spotkania odbędą się w dniach 20-22 maja 2015
Oficjalnym językiem spotkań będzie angielski.
Więcej informacji na stronie: https://www.b2match.eu/metropolitansolutions2015
Wszelkie
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dotyczące
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GIEŁDA KOOPERACYJNA PN. "KREATYWNOŚĆ I INNOWACJE W SEKTORZE ROLNOSPOŻYWCZYM", 12 CZERWCA 2015 R., MEDIOLAN (WŁOCHY)
Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, jako
współorganizator, zaprasza do wzięcia udziału w giełdzie kooperacyjnej pn. "Kreatywność i innowacje
w sektorze rolno-spożywczym", która odbędzie się 12 czerwca 2015 r. w Mediolanie, podczas Wystawy
Światowej EXPO 2015.
Giełda jest adresowana m.in. do:





producentów żywności,
firm oferujących nowe produkty i technologie dla sektora HO.RE.CA,
touroperatorów,
innych firm, zainteresowanych poszukiwaniem partnerów międzynarodowych do innowacyjnych
projektów związanych z sektorem rolno-spożywczym.

Bezpłatnej rejestracji na dwustronne spotkania biznesowe można dokonywać online na stronie
https://www.b2match.eu/expo2015-creativityindustry do 29 maja 2015 r.
Warto dodać, że giełda odbywa się w trakcie Tygodnia Województwa Łódzkiego na Wystawie Światowej
w Mediolanie (9-14 czerwca 2015), na które to wydarzenie serdecznie zapraszamy w imieniu Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi
Informacje zaczerpnięte ze strony… http://www.een.org.pl/index.php/Europa/articles/gielda-kooperacyjna-creativityand-innovation-in-the-agro-food-sector-12-czerwca-2015-r-mediolan-wlochy.html
Więcej informacji na stronie… https://www.b2match.eu/expo2015-creativityindustry

KONFERENCJA - „STRES W PRACY? NIE, DZIĘKUJĘ!”, 22 MAJA 2015 R., GODZ. 10.00
HOTEL RZESZÓW, AL. J. PIŁSUDSKIEGO 44 , RZESZÓW
136 z 240 mld euro rocznie ogólnych kosztów zaburzeń zdrowia psychicznego w Europie wynika z utraty
produktywności w tym absencji chorobowych. Z kolei, wg badań Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa
i Zdrowia w Pracy w Bilbao (EU-OSHA), za 50-60% wszystkich absencji chorobowych mogą
odpowiadać stres i zagrożenia psychospołeczne związane z pracą. Ponadto powszechnym zjawiskiem
jest tzw. nieefektywna obecność w pracy, czyli przychodzenie do pracy w stanie, który nie pozwala
w pełni sprawnie funkcjonować. Około połowy pracowników uważa, że stres w miejscu pracy jest czymś
powszechnym, a jeden na sześciu – najprawdopodobniej – będzie cierpiał na zaburzenia zdrowia

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

psychicznego w ciągu swojego życia zawodowego. Pracodawcy natomiast odnosząc się do drażliwości
zagadnienia i braku kompetencji wskazują, że zagrożenia psychospołeczne kontroluje się trudniej niż tzw.
tradycyjne zagrożenia związane z bezpieczeństwem pracy. Podsumowując - zdrowie psychiczne
w Europie
nadal
pozostaje
wstydliwym
tematem.
W świetle powyższych danych, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie odnośnie upowszechniania
wiedzy na temat stresu zawodowego i sposobów przeciwdziałania mu, Europejska Agencja
Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) w kwietniu 2014 roku rozpoczęła w realizację
dwuletniej,
europejskiej
kampanii
informacyjnej
„Stres
w
pracy?
Nie
dziękuję!”.
W ramach kampanii 22 maja br., o godz. 10:00 w Hotelu Rzeszów rozpocznie się konferencja pt.
„Profilaktyka
zagrożeń
psychospołecznych
związanych
z
pracą”.
Organizatorami konferencji są wspomniana Agencja w Bilbao, Centralny Instytut Ochrony Pracy –
Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą
w Rzeszowie. Ponadto przedsięwzięcie wspierają Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej
w Rzeszowie, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów, Instytut Rozwoju Personelu
WSIiZ
oraz
Enterprise
Europe
Network.
W trakcie konferencji uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z rodzajami zagrożeń
psychospołecznych związanych z pracą, takimi jak stres czy mobbing. Dowiedzą się, jakie następstwa dla
przedsiębiorstw mają zachowania pracowników narażonych na działanie stresorów w miejscu pracy,
a także jakie narzędzia stosować, aby przeciwdziałać negatywnym skutkom stresu w pracy.
Zgłoszenia przyjmowane są do 20 maja br. na adres rzeszow@primum.pl na podstawie załączonego
formularza zgłoszeniowego.
Program wydarzenia.

BADANIE ANKIETOWE MŚP – SKUTKI OGÓLNEGO PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO
W ramach panelu na temat SKUTKÓW OGÓLNEGO PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO w imieniu
Komisji Europejskiej zachęcamy do udziału w badaniu ankietowym.
Na potrzebę panelu przygotowana została ANKIETA zawierająca 20 pytań.
Bardzo prosimy o przesyłanie wypełnionych ankiet na adres: enowak@wsiz.rzeszow.pl do dnia 20 maja
2015r.

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

