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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ETAT CZY WŁASNA FIRMA - ZDECYDUJ JUŻ DZIŚ!
Zapraszamy na inspirujący wykład "Etat czy własna firma - zdecyduj już dziś", organizowany przez
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Rzeszowskim, który odbędzie się
16 czerwca od godziny 11:00 do 13:00 w Klubie Akademickim IQ WSIiZ.
Głównym celem szkolenia jest pokazanie korzyści wynikających z prowadzenia firmy już na studiach
oraz odpowiedź na pytanie - studia i co dalej?
Na szkoleniu zostaną poruszone następujące tematy:
- dlaczego założyć własną firmę,
- kiedy najwcześniej zacząć myśleć o własnej firmie,
- jak świadomie pokierować i ukształtować swoją karierę zawodową po zakończonych studiach,
- jak z pomocą AIP łatwo założyć firmę i jakie czerpać z tego korzyści,
- jak przekształcić firmę w dochodowy biznes.
Spotkanie poprowadzi Sebastian Kolisz - ekspert z dziedziny przedsiębiorczości, Partner
Zarządzający AIP w Krakowie.
Gwarantowana duża dawka inspiracji! Zapraszamy!
Zgłoś swój udział pod adresem: http://studiaicodalejwsiz.evenea.pl/

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

STARTUP MIXER,RZESZÓW,16 CZERWCA 2015 R. – GODZ.19:00
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na inspirujące wydarzenie networkingowe organizowane przez
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Rzeszów oraz Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania
w Rzeszowie
StartUp
Mixer.
Już 16 czerwca o godzinie 19:00 w Klubie Studenckim IQ WSIZ do rywalizacji staną 3 nowe
startupy!

Share_Lock
Pan Pasożyt
Mądry Dzieciak
StartUp Mixer to spotkanie, adresowane do początkujących przedsiębiorców, prowadzących
przedsięwzięcia biznesowe w Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości. Stanowi doskonałą
platformę, by w nieformalnej atmosferze, w gronie ekspertów zaprezentować swoją inicjatywę
biznesową,
wymienić
się
doświadczeniami
i
pomysłami.
Podczas StartUp Mixera, start'upy mają 5 minut na prezentację swojego pomysłu biznesowego przed
gronem
ekspertów.
Po wyborze zwycięskiego start'upu wszystkich obecnych zapraszamy na networking biznesowy,
rywalizację
oraz
dobrą
zabawę.
Dodatkowe atrakcje zaprezentują rzeszowskie startupy Moonlight Studio oraz MotionBlur, które
zorganizują
zawody
geamingowe
oparte
o
technologię
Oculus
Rift.
Zapisy pod adresem: http://mixerwsiiz.evenea.pl/

KOMERCJALIZACJA WIEDZY I TRANSFER TECHNOLOGII – ROLA I ROZWÓJ
KOMPETENCJI BROKERA TECHNOLOGII
Mamy przyjemność zaprosić Państwa na konferencję „Komercjalizacja wiedzy i transfer technologii –
rola i rozwój kompetencji brokera technologii”, 08.06.2015 r. (poniedziałek) na Wydziale Zarządzania
Uniwersytetu Łódzkiego, przy ul. Matejki 22/26 w Łodzi, s. 115.
Konferencja dotyczyć będzie wyzwań i możliwości komercjalizacji wiedzy i transferu technologii.
Tematem przewodnim będzie rola brokera technologii w procesie wdrażania innowacji. W ramach
konferencji gościć będą przedstawiciele polskich ośrodków innowacji oraz instytucji wspierających
rozwój innowacji.
Konferencja obejmuje także warsztaty poświęcone nowym źródłom finansowania komercjalizacji wiedzy
w ramach bieżącej perspektywy finansowej UE oraz uwarunkowań działalności brokerów technologii
w warunkach polskich.

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

Konferencja oraz warsztaty organizowane są w ramach unijnego projektu Leonardo da Vinci - Europejski
Broker Transferu Technologii, którego celem jest podniesienie rangi profesji brokera oraz opracowanie
dedykowanego kursu.
Zapraszamy do zarezerwowania czasu w dniu 8 czerwca 2015 r. i udziału w konferencji.
Przewidujemy obrady w godzinach od 10:00 do 15:30. Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie
zgłoszeń do Pani Karoliny Tomczyk - karolina.tomczyk@uni.lodz.pl
Program
w
http://www.pi.gov.pl/PARPFiles/file/news_2015/20150528_Komercjalizacja_wiedzy_Konferencja.pdf

załączeniu…

Więcej informacji oraz materiały projektowe znajdują się na stronie projektu: http://www.etmproject.eu/

GIEŁDA KOOPERACYJNA NA TARGACH POLAGRA FOOD, POZNAŃ, 22 WRZEŚNIA 2015
R.
Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ma zaszczyt
zaprosić Państwa do udziału w kolejnej edycji międzynarodowej giełdy kooperacyjnej, która odbędzie się
22 września 2015 r. przy okazji Międzynarodowych Targów Wyrobów Spożywczych POLAGRA
FOOD w Poznaniu.
Giełda kooperacyjna przeznaczona jest dla przedstawicieli firm i innych podmiotów działających
w szeroko pojętej branży spożywczej, w tym w następujących sektorach:






żywność i napoje (producenci, dystrybutorzy, importerzy)
HoReCa
technologie spożywcze
opakowania
logistyka

Uczestnikom przysługuje:






Bilet wstępu na targi POLAGRA FOOD dla 1 osoby (ważny w dniu odbywania spotkań),
Wpis do katalogu uczestników giełdy,
Indywidualny harmonogram spotkań,
Przerwy kawowe i lekki lunch,
Wsparcie logistyczne, pomoc przy rejestracji oraz podczas trwania giełdy.

WAŻNE TERMINY
do 7 września – rejestracja profili on-line
7-14 września – wybór partnerów biznesowych i wysyłanie propozycji spotkań
Im szybciej dokonają Państwo rejestracji, tym większa liczba zagranicznych partnerów będzie miała
możliwość zapoznania się z Państwa ofertą.
Oficjalna strona giełdy kooperacyjnej ….. https://www.b2match.eu/b2b-food2015

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

III MAŁOPOLSKIE FORUM FINANSOWE - 15 CZERWCA 2015 R.
III Małopolskie Forum Finansowe to niepowtarzalna okazja do zapoznania się z najnowszą ofertą firm
i instytucji finansowych oraz konsultingowych w zakresie możliwości rozwoju własnej firmy oraz
pozyskania źródeł finansowania.
Do udziału w III Małopolskim Forum Finansowym zapraszamy wszystkich zainteresowanych
finansowaniem i rozwojem biznesu.
W programie m.in.:





targi finansowe – szeroki wachlarz ofert instytucji finansowych i wsparcia biznesu
konferencja „Finanse są ważne - skąd i jak pozyskać środki na rozwój firmy”
usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej i pozyskiwania dotacji
seminaria i warsztaty

Wśród wystawców znajdą się m.in.:





instytucje sektora finansowego
firmy konsultingowe i szkoleniowe
portale crowdfundingowe
instytucje otoczenia biznesu

Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny!
Organizator:
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Kordylewskiego 11, 31 – 542 Kraków
rejestracja: http://www.marr.pl/mff, forum@marr.pl
tel. 12 617 99 69, 12 617 66 72
Więcej informacji na stronie… http://www.marr.pl/mff

“BROKERAGE EVENT HORIZON 2020 – RESEARCH,
INNOVATION” – 11 CZERWCA, 2015R., OSTRAWA

DEVELOPMENT

AND

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania zaprasza
do uczestnictwa w międzynarodowych spotkaniach brokerskich pn.
“BROKERAGE EVENT HORIZON 2020 – Research, Development and Innovation”, które będą miały
miejsce 11 czerwca 2015 w Ostrawie (Czechy).
Będą to dwustronne spotkania dla firm, uniwersytetów, instytucji naukowo-badawczych. Ich celem jest
nawiązywanie kontaktów, wymiana pomysłów, budowanie konsorcjów pod wspólne projekty do
programów Horizon 2020, Erasmus+ oraz Eurostars.
Oprócz spotkań w programie jest seminarium nt. dostępnych funduszy na innowacje, badania i rozwój

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

oraz misje gospodarcze do ośrodków B+R: IT4IInnovations National Supercomputing Centre,
Nanotechnology Centre, Energy Research Centre, Institute of Environmental Technologies, Department
of Robotics, etc.
Język komunikacji: angielski
Uczestnictwo jest bezpłatne.
Rejestracja pod linkiem https://b2bharmo.com/OSTRAVA2015/
Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr tel. 17 866 1120

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

