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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WARSZTATY - „PRAWNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY MIĘDZYNARODOWEJ
WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ– POLSKIE MŚP NA
RYNKU NIEMIECKIM” – 31 LIPIEC I 1 SIERPIEŃ 2014
Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą
w Rzeszowie,
ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnych warsztatach:
„Prawne i praktyczne aspekty międzynarodowej współpracy gospodarczej na terenie Unii Europejskiej–
polskie MŚP na rynku niemieckim”

Warsztaty odbędą się:
dla przedsiębiorców z Rzeszowa i okolic - 31 lipca 2014r.,w Rzeszowie
w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania przy ul. Sucharskiego 2
godz. 8:45-13:15
dla przedsiębiorców z Jasła i okolic - 1 sierpnia 2014r.,w Jaśle
w Restauracji PERŁA ul. Floriańska 42
godz. 8:45-13:15
Spotkanie będzie mieć charakter roboczy, a „wartością dodaną” będzie możliwość wymiany
doświadczeń i opinii pomiędzy uczestnikami i prowadzącym.

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

Udział w spotkaniu jest w pełni bezpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń!!!
Zgłoszenia udziału pod nr. tel.:17 860 57 45; 17 852 49 75
Rejestracja trwa do dnia 29 lipca br. do godz.11:00

BROKERAGE EVENT HORIZON 2020: RESEARCH, DEVELOPMENT AND INNOVATION”
– 2 WRZESIEŃ 2014 OSTRAVA, CZECH REPUBLIC
Kontynuując tematykę rozpoczętą szkoleniami organizowanymi przez ośrodek Enterprise Europe
Network działający przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie dotyczącą Programu
Horyzont 2020, pragniemy serdecznie zaprosić do kontaktu przedsiębiorców zainteresowanych
uczestnictwem w wydarzeniu, o którym mowa poniżej:

Do you intend to prepare a proposal for Horizon 2020?
Are you looking for partners for collaborative international R&D projects?
Initiate research projects, accelerate innovation and facilitate business development by meeting potential
cooperation partners in face-to-face meetings!
WHAT TO EXPECT
The networking event will target a wide range of companies, universities and researchers from all over
Europe interested in sharing new project ideas and finding collaboration for Horizon 2020 programme.
Participants may have up to 15 pre-scheduled bilateral meetings (one meeting will take up to 20 minutes).
YOUR OPPORTUNITY
Present your innovative ideas/technologies and call the attention of potential cooperation partners!
Meet numerous prospective cooperation partners from industry and academia in a SINGLE day - reduce
the amount of time and money for finding new partners!
Participation: Free of charge
Meeting duration: 20 min.
DEADLINES
Registration and submission of organization´s profile
Online selection of face-to-face meetings

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

till 20. 8. 2014
till 26. 8. 2014

Bilateral meetings

2. 9. 2014 (12:00 - 18:00)

Zainteresowane firmy proszone są o kontakt telefoniczny bądź mailowy do 18 lipca br.
z Martą Czyżewską
tel. (17) 866-11-20, 503 808 910
mczyzewska@wsiz.rzeszow.pl

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

