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WIADOMOŚCI Z OPN-T:

Druk 3D w OPN-T
Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny uruchamia usługe
druku 3D.
Wszytkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się
z cennikiem
na naszej stronie.
Więcej:
http://opnt.olsztyn.pl/oferta/cennik/,m.foss@opnt.olsztyn.pl

Oferty pracy lokatorów OPN-T
Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny na swojej stronie
internetowej utworzył zakładkę umożliwiającą zamieszczanie
Państwa
ofert
pracy. Zachęcamy do
skorzystania
z tej możliwości
Więcej: b.zegota@opnt.olsztyn.pl

- jesteś młodym przedsiębiorcą?
- brakuje ci własnej przestrzeni do pracy?
- szukasz inspiracji w otoczeniu startupowców i freelancerów

Konferencja „Informatyka i edukacja – wsparcie
nauki programowania w edukacji formalnej”
24 lutego 2017 r. w OPNT (budynek BK, sala 15). Zapraszamy na
konferencję
poświęconą
nauce
programowania
w szkołach przygotowaną wspólnie z Kuratorium Oświaty
w
Olsztynie.
Program
na
stronie
http://opnt.olsztyn.pl/aktualnosci/it-w-edukacji/

Interaktywna wystawa pod nazwą „Matematyczny
Pociąg” w OPNT
Już od marca niesamowita podróż w świat logicznych
łamigłówek, zagadek i zadań. Wystawa to również pole dla
wyobraźni przy konstruowaniu kształtów z tangramów,
konstrukcji z klocków czy słomek – wystawa na której można
dotknąć matematyk.

POLECANE WYDARZENIA:
Lambda Days 2017
9-10.02.2017 r. Auditorium Maximum UJ,
ul. Krupnicza 33, Kraków
W programie pojawią się najciekawsze prezentacje dotyczące
nowych projektów i konceptów programistycznych. William
Blum zaprezentuje Project Springfiled Microsoftu i wielu
innych.
Więcej: http://www.lambdadays.org/lambdadays2017

Big Data Technology Warsaw Summit 2017
19.02.2017 r. Warszawa, Hotel Sheraton, ul.
B. Prusa 2.
Trzecia edycja konferencji, która jest doskonałą okazją i
źródłem wiedzy o rozwiązaniach Big Data i ich praktycznego
zastosowania.
Więcej: http://bigdatatechwarsaw.eu/

.

„

Eurobiotech
11-14.09.2017 r. ul. Galicyjska 9, Kraków
Konferencja międzynarodowa, obejmująca wszystkie dziedziny
biotechnologii. Wykłady w języku angielskim.
Więcej: http://eurobiotech.krakow.pl/krakow-information.html

Europejska e- karta usług
Unia Europejska zamierza wprowadzić e-kartę usług, czyli
europejski certyfikat poświadczający spełnienie wymogów
związanych ze świadczeniem usług w innym państwie
członkowskim. Będzie to spore ułatwienie dla firm planujących
ekspansję na rynki europejskie.
Więcej:http://serwisy.gazetaprawna.pl/msp/galerie/1013268,du
ze-zdjecie,1,unijna-e-karta-wymogi-dla-przedsiebiorcow.html

PROPOZYCJE WSPÓŁPRACY I WSPARCIE UNIJNE
Bezpłatne szkolenie „Inwestycje w innowacje –
możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach
poddziałania 3.2.2 – kredyt na innowacje
technologiczne”, 16.02.2017 r.
Szkolenie odbędzie się w dniu 16 lutego 2017 roku w Centrum
Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, przy ul. Jagiellońskiej
91A. Poprowadzi je specjalista z Banku Gospodarstwa Krajowego
udzielającego kredyty technologiczne.
Szkolenie odbędzie się w dniu 16 lutego 2017 roku w Centrum
Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, przy ul. Jagiellońskiej
91A. Program i formularz rejestracyjny:
http://www.een.wmarr.olsztyn.pl/bezplatne-szkolenie-inwestycjeinnowacje-mozliwosci-ubiegania-sie-o-wsparcie-ramachpoddzialania-3-2-2-kredyt-innowacje-technologiczne-16-02-2017-r/

Ofert współpracy zagranicznych partnerów z ośrodka EEN ze stycznia 2017
http://www.een.wmarr.olsztyn.pl/wp-content/uploads/2017/01/oferty-biznesowe-I-2017.pdf
Wybrane oferty:
BODE20161104003 Niemiecka firma oferuje innowacyjne rozwiązania w dziedzinie technologii stabilizacji
obrazu w aparatach. Jej niezmotoryzowane, mobilne, wolnoobrotowe urządzenie lokalizacyjne zostało
opracowane i stosowane jest do śledzenia, analizowania i wykonywania zapisu wideo z wystrzeliwania rakiet
i innych obiektów latających. Firma poszukuje agentów handlowych, licencjobiorców lub dystrybutorów,
którzy pozwolą dotrzeć do potencjalnych klientów i użytkowników końcowych oraz dystrybutorów produktu
w przemyśle wojskowym i lotniczym na swoich rynkach krajowych.
BOGR20160803001 Grecka organizacja badawcza funkcjonująca od 1999 roku, świadczy szeroką gamę usług
w zakresie badań klinicznych, spraw prawnych, cen i strategii dostępu do rynku, nadzoru farmaceutycznego,
informacji medycznych, szkoleń naukowych / medycznych oraz wsparcia w rozwoju biznesu. Firma oferuje
wysokiej jakości usługi dla firm, szpitali i jednostek badawczych działających w dziedzinie opieki zdrowotnej i
biotechnologii w ramach umów podwykonawczych, outsourcingowych i serwisowych.
BOSG20161101002 Firma z Singapuru oferuje bezpieczną międzynarodową sieć Wi-Fi, która współdzieli
połączenia WiFi poprzez subskrypcję, co pozwala użytkownikom pozostać w kontakcie podczas podróży za
granicą. Produkt jest już na rynku, występuje jako aplikacja mobilna dla użytkowników i pozwala uzyskać
dostęp do Internetu lokalnie jak i za granicą. Webmasterzy mogą również podłączyć się bezpiecznie do sieci i
administrować bez konieczności uzyskania dostępu do stron internetowych, kart kredytowych lub ujawniania
kluczy sieciowych. Firma poszukuje partnerów handlowych do umów dystrybucyjnych, usługowych lub
licencji.
BODE20160429004 Niemiecka firma rozwija wysoko skalowalny software dla tzw. "Przemysłu 4.0". Software
wspiera dyspozytorów w ich pracy i może być używany do analizy procesu oraz kontroli w czasie
rzeczywistym. Firma szuka dużych zaopatrzeniowców oraz firm inżynieryjnych, którzy chcą zoptymalizować
łańcuch dostaw do klienta poprzez licencjonowanie i adaptacje oprogramowania. Firma chce podpisać
umowę o licencjonowanie.

