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- ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W PROJEKTACH
PARTNERSKICH NAUKI I BIZNESU – 14.11.2014
Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania
z siedzibą w Rzeszowie, ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnych warsztatach:

„Zarządzanie własnością intelektualną
w projektach partnerskich nauki i biznesu”
Podczas spotkania zostaną omówione przykładowe zapisy regulaminów wynalazczości oraz
pokazane najważniejsze zmiany prawne odnoszące się do procesów komercjalizacji.
Uczestnicy otrzymają wiedzę z zakresu szacowania wartości dóbr niematerialnych oraz znaczenia
innowacji dla wyceny przedsięwzięć.
Warsztaty będą prowadzone w oparciu o przykłady (case study) adekwatne do omawianej
tematyki.
Spotkanie odbędzie się:
14.11.2014r.,
w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania przy ul. Sucharskiego 2
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm

SALA SENATU
w godz. 9:45-15:00
Zgłoszenia udziału pod nr. tel. 17 860 57 45
Rejestracja trwa do dnia 13.11. br. do godz.11:00

21. POLSKO-NIEMIECKO-CZESKIE FORUM KOOPERACJI FIRM
Tematyka przewodnia tegorocznego Forum to - zastosowanie technologii informacyjnej IT we
wszystkich branżach gospodarki. Nowością tegorocznego Forum będzie konferencja prasowa
promująca nowy portal internetowy, Forum i projekt z udziałem polskich, czeskich i niemieckich
mediów, instytucji okołobiznesowych, ośrodków innowacji i transferu technologii, firm i zaproszonych
gości.
Najważniejszą częścią Forum będzie Giełda Kooperacyjna, dzięki której przedsiębiorcy będą mogli
prowadzić bilateralne rozmowy w celu nawiązania kontaktów gospodarczych, zgodnie z wcześniej
ustalonym harmonogramem spotkań poprzez internetowy system kojarzenia firm B2B.
Grupą docelową 21. Forum są MŚP z następujących branż, tj.: IT i nowe materiały (po raz pierwszy),
logistyka, metalowa i maszynowa, elektroniczna, elektryczna, energetyczna, energia odnawialna,
budownictwo, drzewna, automatyka przemysłowa, tworzywa sztuczne, poddostawcy dla przemysłu,
ochrona środowiska. W Giełdzie Kooperacyjnej potwierdziło udział ok160 firm (80 firm polskich, 40
firm czeskich i 40 firm niemieckich ). Łączna liczba osób biorących udział w Forum wraz
z zaproszonymi gośćmi wyniesie ponad 200 osób. Udział w Forum dla wszystkich podmiotów jest
bezpłatny.
Osoba do kontaktu: Anna Pyzik , Koordynator Projektu, tel. +48/75/ 75-27-522, e-mail: pyzik@karr.pl
Więcej informacji na stronie… http://www.forum.karr.pl/

SPOTKANIE W RAMACH INICJATYWY CORNET PO RAZ PIERWSZY W POLSCE
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na spotkanie brokerskie poświęcone poszukiwaniu
partnerów do współpracy przy składaniu i realizacji projektów w ramach 19. konkursu Inicjatywy
CORNET.
Organizowane w dniu 18 listopada br. wydarzenie jest skierowane do przedstawicieli zrzeszeń
branżowych grupujących małe i średnie przedsiębiorstwa oraz jednostek naukowych. Będzie to pierwsze
spotkanie w ramach Inicjatywy CORNET (ang. COllective Research NETworking) zorganizowane
w Warszawie.
Program spotkania jest podzielony na dwie części. W pierwszej części uczestnicy będą mieli możliwość
przedstawienia koncepcji swoich projektów w celu znalezienia partnerów z odpowiednim know-how.
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm

Uczestnicy będą mogli także zaprezentować swoją organizację i jej potencjał, oferując zaangażowanie
w realizację projektu. W drugiej części, wybrani koordynatorzy projektów finansowanych w ramach
Inicjatywy CORNET, dokonają prezentacji projektów, ze szczególnym naciskiem na aspekty praktyczne.
CORNET to europejska sieć ministerstw i agencji finansujących B+R w Europie, która stwarza
możliwości finansowania badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych (ang. Collective
Research). W ramach CORNET ogłaszane są regularnie konkursy na projekty realizowane we
współpracy
międzynarodowej.
Spotkanie odbędzie się w języku angielskim. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Obowiązuje
rejestracja online. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej.
Dodatkowych informacji dotyczących spotkania oraz Inicjatywy CORNET w NCBR udziela:
Pani Joanna Makocka: tel. 519 684 989;
e-mail: joanna.makocka@ncbr.gov.pl.
Informacja
zaczerpnięta
ze
strony…
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpracasieciowa/inicjatywa-cornet/aktualnosci/art,2960,spotkanie-w-ramach-inicjatywy-cornet-po-raz-pierwszy-w-polsce.html

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

