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 PODEJŚCIE DO PRZEPISÓW PRAWA
TRANSPORTOWEGO W UNII EUROPEJSKIEJ” – CZĘŚĆ I

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania
z siedzibą w Rzeszowie,
ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnym cyklu spotkań warsztatowych
poświęconych regulacjom prawnym z zakresu wspólnotowego prawa transportowego :

„Prawne i praktyczne podejście do przepisów prawa transportowego
w Unii Europejskiej” – Część I
Podczas I spotkania zostaną szczegółowo omówione m. in. następujące zagadnienia:
 prawidłowy nadzór nad pracą kierowców (planowanie, analiza i rozliczanie)
 najnowsze stanowiska służb kontrolnych w Belgii i Francji dotyczące odpoczynków
tygodniowych, sankcje oraz prawidłowe działania w tym zakresie
 procedury oraz dokumentacja na podstawie których można uniknąć kar nakładanych przez
służby kontrolne
 zmiany przepisów transportowych - jak przygotować firmę do kontroli ITD i PIP
 obsługa tachografu cyfrowego - obowiązki i odpowiedzialność kierowcy
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm

Warsztaty odbędą się:
dla przedsiębiorców z Rzeszowa i okolic - 26.09.2014r., w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania
przy ul. Sucharskiego 2
dla przedsiębiorców z Mielca i okolic - 29.09.2014., w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego MARR
S.A; Inkubator Nowych Technologii IN-TECH 1 przy ul. Wojska Polskiego 9
dla przedsiębiorców z Jasła i okolic – 03.10.2014r., w Restauracji Perła przy ul. Floriańskiej 42

w godz. 9:45-14:00
Udział w Warsztatach jest w pełni bezpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń!!!
Zgłoszenia udziału w warsztatach pod nr. tel. 17 860 57 45; 17 852 49 75
Rejestracja na szkolenie w Rzeszowie i w Mielcu trwa do dnia 25.09. br. do godz.11:00
Rejestracja na szkolenie w Jaśle trwa do dnia 02.10. do godz.11:00

GIEŁDA KOOPERACYJNA ECO-MATCH NA TARGACH POLEKO, POZNAŃ,
16 PAŹDZIERNIKA 2014
Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ma zaszczyt
zaprosić Państwa do udziału w kolejnej edycji międzynarodowej giełdy kooperacyjnej, która odbędzie się
w dniu 16 października 2014 r. przy okazji międzynarodowych targów branży ochrony środowiska
POLEKO w Poznaniu.
Giełda kooperacyjna przeznaczona jest dla przedstawicieli firm i innych podmiotów działających
w szeroko pojętej branży ochrony środowiska, w tym w następujących sektorach:









woda, ścieki
utylizacja odpadów, recykling
energia, energia odnawialna
powietrze, hałas, wibracje
rewitalizacja, rekultywacja
aparatura kontrolno-pomiarowa
systemy zabezpieczeń środowiska
ochrona przeciwpowodziowa

Udział w Spotkaniach Kooperacyjnych Eco-Match 2014 jest bezpłatny.
WAŻNE TERMINY
Rejestracja uczestników i profilu trwa do 30 września 2014
Wybór partnerów do spotkań trwa do 7 października 2014

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

Wszelkie pytania dotyczące udziału w giełdzie kooperacyjnej proszę kierować na adres:
slawomir_biedermann@parp.gov.pl
Więcej informacji na stronie… http://www.een.org.pl/index.php/Europa/articles/gielda-kooperacyjna-eco-match-natargach-poleko-poznan-16-pazdziernika-2014.html

GIEŁDA KOOPERACYJNA "CONTACT: BUSINESS MEETINGS", LIPSK (NIEMCY) 24-25
LUTY 2015 R.
Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału
w giełdzie kooperacyjnej "Contact: Business Meetings", która odbędzie się przy okazji targów lipskich
Intec i Zuliefermesse 2015. Targi w Lipsku są najważniejszym wydarzeniem dla branży obróbki metali
i branży maszynowej w Niemczech. Głównymi zagadnieniami obu imprez są maszyny i technologie
produkcji obróbki metali oraz przemysł poddostawców. Giełda kooperacyjna organizowana jest przez
Izbę Przemysłowo-Handlową w Lipsku.
Do udziału w giełdzie zapraszamy przedstawicieli branży:
- Części, akcesoriów i technologii dla przemysłu motoryzacyjnego;
-Części, akcesoriów i technologii dla inżynierii mechanicznej i produkcji narzędzi;
- Materiałów kompozytowych;
- Obrabiarek i maszyn budowlanych;
- Procesów produkcyjnych, technologii laserowej i technologii spawania;
-Elektrotechniki i elektroniki przemysłowej;
- Pomiaru i testowania technologii, systemów zarządzania jakością;
-Technologii produkcji w systemach wytwarzających energię w oparciu o odnawialne źródła energii;
-Automatyki i robotyki;
- Technologii informatycznych (oprogramowanie).
Koszt udziału w giełdzie kooperacyjnej wynosi 50 euro i obejmuje:
- Udział w giełdzie i usługi tłumaczeniowe, a także napoje i przekąski w trakcie trwania giełdy
kooperacyjnej;
- Wejściówkę na targi Intec i Zuliefermesse w trakcie trwania giełdy kooperacyjnej;
WAŻNE TERMINY
Rejestracja uczestników trwa do 25 stycznia 2015
Wybór partnerów do spotkań trwa od 26 stycznia do 8 lutego 2015
Wszelkie pytania dotyczące udziału w giełdzie kooperacyjnej proszę kierować na adres:
slawomir_biedermann@parp.gov.pl
Więcej informacji na stronie… http://www.een.org.pl/index.php/Europa/articles/gielda-kooperacyjna-contact-businessmeetings-lipsk-niemcy-24-25-luty-2015-r.html

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

GIEŁDA KOOPERCYJNA FOOD MATTERS LIVE, 19 LISTOPADA 2014 R., LONDYN
Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ma zaszczyt
zaprosić Państwa do udziału w międzynarodowej giełdzie kooperacyjnej Food Matters Live, która
odbędzie się 19 listopada 2014 r., przy okazji Międzynarodowej Konferencji Food Matters Live
w Londynie.
Food Matters Live to 3-dniowa konferencja organizowana w dniach 18-20 listopada 2014 r., podczas
której odbywają się targi wystawiennicze adresowane do firm reprezentujących szeroko pojętą branżę
spożywczą. W tym roku planowany jest udział ok. 300 wystawców reprezentujących różne gałęzie
przemysłu spożywczego.
Udział w Food Matters Live umożliwi polskim przedsiębiorcom nie tylko nawiązanie bezpośrednich
kontaktów biznesowych podczas giełdy kooperacyjnej, ale również zapoznanie się
z najnowocześniejszymi trendami i technologiami związanymi z branżą spożywczą, dzięki udziałowi
w konferencji i odbywających się równolegle targach.
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),
•żywność funkcjonalna,
•nutraceutyki,
•suplementy diety,
•przyprawy,
•opakowania,
Udział w giełdzie jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają koszty transportu i zakwaterowania we
własnym zakresie.
Szczegółowych informacji udziela:
Agnieszka Promianowska
tel. +22 432 83 74
e-mail: agnieszka_promianowska@parp.gov.pl
Wszystkich zainteresowanych udziałem w giełdzie kooperacyjnej prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego na
stronie http://www.b2match.eu/foodmatterslive2014
Oficjalna strona giełdy kooperacyjnej: http://www.b2match.eu/foodmatterslive2014
Więcej informacji na temat konferencji, targów oraz seminariów: http://www.foodmatterslive.com

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

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

