
                                                            

 

Bezpłatne seminarium "Odpowiedzialność za wyrób oraz system oceny jego zgodności w świetle 
zmian w Dyrektywach Nowego Podejścia", 19.05.2016 Katowice 

 

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Funduszu Górnośląskim S.A. Oddział w Katowicach zaprasza Państwa do udziału 
w seminarium pt: „Odpowiedzialność za wyrób oraz system oceny jego zgodności w świetle zmian w Dyrektywach Nowego 
Podejścia – kolejne kroki do oznakowania CE”, które odbędzie się dnia 19.05.2016 r. w Katowicach w centrum 
konferencyjnym Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Jordana 18, w godz. od 10.00 do 15.00. 

Więcej … http://www.enterprise.fundusz-silesia.pl/?p=/pl/aktualnosci_2/063 

Badanie ankietowe skierowane do firm objętych dyrektywą VAT 2006/112/WE  

Ośrodek Enterprise Europe Network działający w ramach Funduszu Górnośląskiego S.A. Oddział w Katowicach, 
serdecznie zaprasza śląskich przedsiębiorców do udziału w realizowanym na zlecenie Komisji Europejskiej badaniu 
ankietowym SME Panel pt.: "Przegląd procedur szczególnych dla małych przedsiębiorstw objętych dyrektywą VAT 
2006/112/WE". 

Więcej … http://www.enterprise.fundusz-silesia.pl/?p=/pl/aktualnosci_2/065 

 

Badanie ankietowe "Ecodesign" skierowane do firm działających w sektorze  
serwerów i przechowywania danych w UE 

Ośrodek Enterprise Europe Network działający w ramach Funduszu Górnośląskiego S.A. Oddział w Katowicach, 
serdecznie zaprasza śląskich przedsiębiorców do udziału w, realizowanym na zlecenie Komisji Europejskiej, badaniu 
ankietowym SME Panel, skierowanym do firm działających w sektorze serwerów i przechowywania danych. 

Więcej … http://www.enterprise.fundusz-silesia.pl/?p=/pl/aktualnosci_2/064 

 
 

18 - 20 maja 2016 Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach (EEC) 

W dniach 18-20 maja 2016 r. w Katowicach odbędzie się ósma edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC). Kongres 
zachowa sprawdzoną formułę trzydniowego cyklu debat z udziałem kilku tysięcy gości z krajów europejskich, a także z Azji 
i Afryki. Wydarzenie to od pierwszej edycji w 2009 roku gromadzi reprezentantów biznesu, prezesów największych firm, 
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naukowców i praktyków, decydentów mających realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne oraz polityków i ekspertów 
z kraju, Europy i świata.  

Więcej...http://www.eecpoland.eu/2016/pl/wiadomosci/viii-europejski-kongres-gospodarczy-18-20-maja-
2016,259687.html 

 

Rusza branżowy program promocji 

Ministerstwo Rozwoju zatwierdziło zakresy branżowych programów promocji dla 7 branż. Wsparcie działań 
promocyjnych dla przedsiębiorców będzie finansowane z Programu Inteligentny Rozwój. 16 maja PARP ogłosi nabór 
wniosków. Branże, dla których zatwierdzono programy promocji to: polskie specjalności żywnościowe, IT/ICT,    
meblarska, jachty i łodzie rekreacyjne, kosmetyczna, usług prozdrowotnych, sprzęt medyczny. W ramach każdego 
z programów określono działania promocyjne dla przedsiębiorców, w których możliwe jest uzyskanie dofinansowania 
ze środków Programu Inteligentny Rozwój (działania 3.3.3). Zgodnie z harmonogramem konkurs dot. naboru wniosków 
na wsparcie przedsiębiorców uczestniczących w branżowych programach promocji ma zostać ogłoszony 16 maja br. 
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Więcej … http://www.mr.gov.pl/strony/zadania/wspolpraca-miedzynarodowa/wspolpraca-gospodarcza/promocja-
eksportu/ 

Informacji udzielają także nasi konsultanci EEN. Zapraszamy do kontaktu.  

 

Najbliższe wydarzenia 

Ośrodek Enterprise Europe Network Funduszu Górnośląskiego SA Oddział w Katowicach zaprasza do udziału  
w następujących wydarzeniach, które odbędą się w najbliższym czasie: 

 

 Business Rendez-Vous for Engineering, Metallurgy, ICT, Electronics, Mining and Construction sectors,  
Ostrawa (Czechy), 25 maja 2016r., Euro-Centrum w Katowicach 
 

Przypominamy zainteresowanym przedsiębiorcom, że to już ostatni moment na dokonanie zgłoszenia swego udziału 
w kolejnej międzynarodowej Giełdzie Kooperacyjnej „Business Rendez-Vous for Engineering, Metallurgy, ICT, Electronics, 
Mining and Construction sectors”, która odbędzie się 25 maja br. w Ostrawie (Czechy). 
Giełda adresowana jest do przedsiębiorców, uczelni oraz jednostek naukowo-badawczych, zainteresowanych dzieleniem 
się swoimi pomysłami oraz znalezieniem potencjalnych partnerów biznesowych, szczególnie w obrębie  takich sektorów 
jak: inżynieria, metalurgia, technologie informacyjno-komunikacyjne, elektronika, górnictwo, budownictwo 

Więcej … http://www.enterprise.fundusz-silesia.pl/?p=/pl/aktualnosci_2/051 

 

 Spotkania B2B podczas X Forum Nowej Gospodarki, 10 czerwca 2016r.,  
Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum w Katowicach 

Zapraszamy przedsiębiorców do udziału w III edycji Polsko – Niemieckiej Giełdy Kooperacyjnej, która odbędzie się 10 
czerwca br., w ramach X Forum Nowej Gospodarki, w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum w Katowicach, 
przy ul. Ligockiej 103. Wiodącą tematyką będą kierunki rozwoju energetyki prosumenckiej w Polsce Południowej.  

Więcej … http://www.enterprise.fundusz-silesia.pl/?p=/pl/aktualnosci_2/059       
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 Spotkania B2B i Dzień informacyjny „Horyzont 2020 – Bezpieczna, czysta i efektywna energia” podczas 
Międzynarodowych Targów Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 
14 czerwca 2016r., Centrum Kongresowe przy Spodku w Katowicach 

Partnerski ośrodek EEN w Gliwicach zaprasza przedsiębiorców na giełdę kooperacyjną podczas międzynarodowej 
imprezy gospodarczej, która odbędzie się w Katowicach. Swą obecność zapowiedzieli wystawcy z 10 krajów świata. 
Wiodące branże to: zdrowie/medycyna/fitness, biotechnologia/nanotechnologia, środowisko, chemia, przemysł, 
przemysł spożywczy, IT, transport/logistyka, bezpieczeństwo i ochrona, przedmioty codziennego użytku. 

Więcej... https://b2bharmo.com/INTARG2016/ 
     

 Projekt NewInnoNet 

W dniach 8-9 czerwca w Brukseli, w ramach projektu H2020 NewInnoNet, organizowana jest konferencja poświęcona 
tworzeniu Europejskiej Agendy Badań i Rozwoju na Rzecz Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. NEW_InnoNet to projekt 
utworzenia Europejskiej Sieci Innowacji na rzecz Gospodarki Prawie Zeroodpadowej (The Near-zero European Waste 
Innovation Network). Jest to inicjatywa mająca na celu stworzenie europejskiej platformy interesariuszy w ramach 
unijnego programu Horyzont 2020, której podstawowym zadaniem jest zademonstrowanie wdrażania koncepcji 
gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez zmniejszenie lub wyeliminowanie odpadów, promowanie eko-innowacji czy 
generowanie nowych możliwości dla biznesu. Wszystkie organizacje, w tym przedsiębiorców, zainteresowanych 
współpracą zapraszamy na stronę internetową projektu, gdzie można zarejestrować się do grona interesariuszy 

Więcej... http://www.newinnonet.eu/ 

 
Przedsiębiorco, skorzystaj ze stałej oferty ośrodka EEN  

przy Funduszu Górnośląskim S.A. Oddział w Katowicach  

 

 Tender Alert - regularna informacja o interesujących Cię przetargach europejskich wprost na Twoją skrzynkę 
mailową   

Przypominamy, iż - wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych przedsiębiorców - oferujemy bezpłatną usługę 
polegającą na wyszukiwaniu ogłoszeń o przetargach publicznych w zakresie dostaw, robót budowlanych oraz usług 
w krajach Unii Europejskiej. Wykorzystując zasoby internetowej aplikacji Tender Elecronic Daily, zapewniamy dostęp do 
najnowszych opublikowanych ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym UE. Takie informacje obecnie regularnie przekazujemy 
już kilkudziesięciu zainteresowanym firmom z naszego regionu. Jeśli jesteście Państwo także zainteresowani tą usługą, 
dołączcie do naszej listy Tender Alert (formularz zgłoszeniowy do pobrania z naszej strony). 

 Więcej …http://www.enterprise.fundusz-silesia.pl/?p=pl/menu/020/050 

 IMP3rove - Sprawdź innowacyjność swojej firmy! Usługa dla naszych Klientów bezpłatna  

Jeśli jesteś przedsiębiorcą poszukującym nowych dróg rozwoju swojej firmy, w tym również sposobów zaistnienia na 
rynkach zagranicznych – bezpłatna usługa oceny poziomu innowacyjności IMP3rove jest dla Ciebie. W oparciu 
o narzędzia metodologii IMP3rove, nasi eksperci ocenią, czy podchodzisz strategicznie do zagadnień innowacji, jak 
zarządzasz cyklem rozwoju innowacji w swojej firmie. W oparciu o uzyskane wyniki zaproponujemy rozwiązania 
usprawniające funkcjonowanie firmy. Jedna z korzyści to możliwość wykorzystania raportu IMP³rove podczas ubiegania 
się o finansowanie lub w konkurencyjnych postępowaniach przetargowych. 
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Nasi licencjonowani konsultanci IMP
3
rove zapraszają: 

dyr. Lucyna Sikora (tel.: 32 72 85 828; e-mail: l.sikora@oddzial.fundusz-silesia.pl) 
dyr. Iwona Czaplikowska (tel.: 32 72 85 902; e-mail: i.czaplikowska@oddzial.fundusz-silesia.pl) 
Skorzystaj i sprawdź, czy kwalifikujesz się do miana innowacyjnych w Europie!  
Liczba bezpłatnych badań, którymi dysponujemy jest ograniczona! 

 Bezpłatne oferty kooperacyjne  

Przypominamy, iż nasz Ośrodek EEN co miesiąc zamieszcza na swojej stronie internetowej nowe oferty kooperacyjne 
przedsiębiorców z UE zainteresowanych współpracą ze śląskimi firmami. Firmy, które chciałyby uzyskać bardziej 
szczegółowe dane (adres, telefon, e-mail, strona www) wybranych kontrahentów zagranicznych, prosimy o wypełnienie 
i przesłanie drogą elektroniczną formularza zainteresowania ofertą (do pobrania ze strony), podając w nim 
numer/numery przypisane danej firmie zagranicznej.   

Więcej... http://www.enterprise.fundusz-silesia.pl/?p=pl/menu/020/015 

 Bezpłatne informacje i doradztwo 

Śląskich przedsiębiorców zainteresowanych informacjami i doradztwem w zakresie: programów unijnych, działalności na 
rynkach zagranicznych, współpracy z zagranicznymi firmami, transferu technologii, uczestnictwa w programie HORYZONT 
2020 serdecznie zapraszamy na indywidualne konsultacje w siedzibie ośrodka EEN przy Funduszu Górnośląskim S.A. 
Oddział w Katowicach. Zachęcamy też Państwa do zadawania pytań drogą telefoniczną, mailową lub korzystając z 
zakładki "zadaj pytanie" (http://www.enterprise.fundusz-silesia.pl/?p=/pl/menu/010/550). 

Więcej... http://www.enterprise.fundusz-silesia.pl/?p=pl/menu/010/020 

 

Zachęcamy do polubienia nas na Facebook-u:                           

https://www.facebook.com/pages/Enterprise-Europe-Network-Fundusz-G%C3%B3rno%C5%9Bl%C4%85ski-
SA-Oddzia%C5%82-w-Katowicach/305702709506673  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Neither the European Commission nor any person acting on behalf of the European Commission is responsible for the use which might be made of the 
information contained herein. The views in this publication are those of the author and do not necessarily reflect the policies of the European 
Commission. 
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