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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SEMINARIUM—RAPORT DO KOBiZE
Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania
z siedzibą w Rzeszowie,
ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnym seminarium informacyjnym:

„Emisja gazów cieplarnianych i innych substancji w Unii Europejskiej i w Polsce Raport do KOBiZE - realizacja obowiązków sprawozdawczych MŚP
wynikających z przepisów wspólnotowego i krajowego prawa środowiskowego”
Obowiązek przygotowania raportu do KOBiZE dotyczy wszystkich podmiotów korzystających ze
środowiska.
Sprawdź jak uniknąć kar oraz zdobądź praktyczną wiedzę dotyczącą aspektów sprawozdawczości
do KOBiZE w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza oraz przepisów dotyczących
gospodarki odpadami!
Spotkania odbędą się:
26.11.2014r., - Mielec
27.11.2014r., - Rzeszów
28.11.2014r., - Jasło
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm

w godz. 9:45-15:00
Zgłoszenia udziału pod nr. tel. 17 860 57 45
Rejestracja trwa do dnia 25.11. br. do godz.10:00

KONFERENCJA - WSPARCIE DLA BIZNESU W ZASIĘGU RĘKI – 10.12.2014
W dniu 10 grudnia br. w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbędzie się
konferencja pod hasłem „Wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki”.
Jej celem jest inauguracja działalności Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Centrum Innowacji
i Przedsiębiorczości oraz Centrum Transferu Technologii w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania
z siedzibą w Rzeszowie. Najważniejszym wyzwaniem nowotworzonych jednostek jest kreowanie klimatu
przedsiębiorczości w środowisku akademickim Podkarpacia. Kierujemy zaproszenie do współpracy do
społeczności akademickiej zwłaszcza z regionu Podkarpacia, ale także do przedsiębiorców,
pomysłodawców innowacyjnych biznesów oraz inwestorów.
Konferencja ma na celu pokazanie elementów organizacyjnych takich jak: umiejętność wspierania
innowacyjnych pomysłów, kompleksowa pomoc w ich rozwijaniu i realizacji oraz organizacja wsparcia
finansowego.
Do udziału w konferencji zaproszona została Pani Ellen Germain, Konsul Generalna USA, która żywo
interesuje się start-up’ami w Polsce i widzi w nich dużą szansę na zacieśnienie współpracy gospodarczej
między Polską a USA. Konsul Germain w swoim wystąpieniu „Innovation from Silicon Valley to
Aviation Valley” zaprezentuje działania konsulatu we wspieraniu innowacyjnosci i przedsiębiorczości
w ostatnim czasie.
Konferencja adresowana jest w sposób szczególny do startupów, ale także inwestorów i to z myślą o obu
tych grupach zaprezentowane zostaną obiecujące przedsięwzięcia biznesowe laureatów konkursu na
biznes plan rozstrzygniętego w czerwcu 2014 r. jak również portfolio funduszu zalążkowego InnoFund,
którym WSIiZ zarządza.
W programie konferencji znajdą się ponadto:
 prezentacja systemu wspierania innowacyjnej przedsiębiorczości Wyższej Szkoły Informatyki
i Zarządzania,
 warsztaty biznesowe i gry symulacyjne w nauczaniu przedsiębiorczości w WSIiZ,
 wsparcie innowacyjności biznesu – Enterprise Europe Network,
 WSIiZ dla biznesu -Dział Sprzedaży,
 Bank Zachodni WBK dla biznesu.
Szczegółowy
program
konferencji
znajduje
się
pod
adresem:
http://imprezy.wsiz.pl/konferencja/mailing/PROGRAM_WIP.pdf
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Konferencji – prosimy o dokonanie zgłoszenia za
pośrednictwem
formularza
zgłoszeniowego
dostępnego
pod
adresem:

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

http://imprezy.wsiz.pl/konferencja
Zapraszamy Państwa do kontaktu z naszym biurem pod numerem telefonu 17 866 1121.
Nasza siedziba mieści się w WSIiZ, ul. Sucharskiego 2, pok. 41 w Rzeszowie.

NOWE MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH I SPÓŁEK
Z ROGRAMÓW UE. WARSZTATY DLA FIRM ZARZĄDZAJĄCYCH I INWESTORÓW
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Związek Banków Polskich zapraszają do udziału
w konferencji pt.: „Nowe możliwości finansowania inwestycji kapitałowych i spółek z programów UE”,
która odbędzie się w dniu 9 grudnia br. w Klubie Bankowca przy ulicy Smolnej 6 w Warszawie.
Głównym celem konferencji jest stworzenie platformy wymiany wiedzy na temat instrumentów
finansowych oferowanych przedsiębiorcom. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się m.in.
z: możliwościami finansowania z EIF dla funduszy VC w ramach nowych programów UE oraz
preferencyjnymi instrumentami dłużnymi i pożyczkami dla pro-innowacyjnych firm.
Konferencja jest adresowana do przedstawicieli sieci aniołów biznesu, parków technologicznych,
inkubatorów oraz inwestorów kapitałowych.
Szczegóły dotyczące konferencji znajdują się na stronie… http://www.parp.gov.pl/index/more/44120

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

