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Chcesz wyjść z ofertą za granicę?
Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny Ci
pomoże.
Najnowsze informacje dla firm
Regularnie będziemy przesyłać firmom z Olsztyńskiego Parku NaukowoTechnologicznego informacje o wydarzeniach, targach, spotkaniach mających
charakter międzynarodowy, gdzie będzie można poznać firmy oraz instytucje
wspierające rozwój firm za granicą.
Przekażemy także informacje o źródłach finansowania, ekspansji i promocji
zagranicznej. Będziemy przesyłać kontakty do konkretnych instytucji i wskażemy
konkursy unijne skierowane do firm.
Będziemy gromadzić i wysyłać
zainteresować firmy z Parku.
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Wszelkie pytania i propozycje dotyczące rozwoju międzynarodowego prosimy
kierować do Lidii Panfil
tel. 89 612 05 13, l.panfil@opnt.olsztyn.pl

Wydarzenia:

Bezpłatne szkolenie dla firm z zarządzania produkcją
Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Centrum Innowacji i
Transferu Technologii organizuje w dniach 22-23 września 2016 r. szkolenie z
zakresu
zarządzania
produkcją
pt. „Podstawy
Lean
Manufacturing
–
międzynarodowe standardy zarządzania produkcją”.
Szkolenie przeprowadzone będzie przez Andrzeja Jóźwiaka z firmy Open Horizon
Consulting Sp. z o.o., który od 17 lat zajmuje się zarządzaniem jakością i
usprawnianiem procesów. Szkolenie to skierowane jest wyłącznie do
przedstawicieli firm produkcyjnych mających siedzibę na terenie województwa
warmińsko-mazurskiego.
Rejestracja i program http://www.uwm.edu.pl/ciitt/?p=5048

„Otwarci na Skandynawię” 15 września 2016 Elbląg
Przedsiębiorcy ze Szwecji i Finlandii zapoznają się z potencjałem inwestycyjnym i
możliwościami eksportowymi Warmii i Mazur podczas IV edycji konferencji
„Otwarci na Skandynawię”, która odbędzie się 15 września 2016 roku w Elblągu.
Wydarzenie jest skierowane do przedsiębiorców z regionu Warmii i Mazur oraz ze
Szwecji i Finlandii. Swój udział w elbląskim przedsięwzięciu zapowiedzieli
przedstawiciele firm, którzy są zainteresowani współpracą gospodarczą w naszym
województwie. Są to przede wszystkim reprezentanci z branży budowlanej,
tekstylnej, energetycznej, spożywczej oraz kosmetycznej.
Podczas spotkania zaprezentowane zostaną tematy związane ze skandynawską
kulturą biznesową, uwarunkowaniami prawnymi oraz realiami związków
biznesowych z firmami ze Szwecji oraz Finlandii.
Więcej
info
na
http://invest.warmia.mazury.pl/pl/informacje-oregionie/aktualnosci/315-skandynawowie-zainteresowani-potencjalemgospodarczym-warmii-i-mazur

Bioinnovation International Summit 2016 Gdańsk
W dniach 29-30 września 2016 roku w Gdańsku odbędzie się Bioinnovation
International Summit 2016. Konferencja jest jedynym w Polsce wydarzeniem
odbywającym się w ramach European Biotech Week, który tworzy platformę
spotkań nauki oraz biznesu w obszarze nauk biomedycznych i przyrodniczych.
Rejestracja do 16 września 2016 http://www.bioinnovation.pl/

Targi Asia Trade 22-24 września 2016 Ostróda
Jedyne w Polsce wydarzenie targowo-kongresowe, które kompleksowo podejmuje
tematykę relacji biznesowych na linii Polska-Azja. Na targach pojawią się
przedstawiciele izb gospodarczych, ambasad m.in. z Chin, Indii, Pakistanu, Turcji,
Indonezji, Filipin, Wietnamu, a także polskie i zagraniczne firmy.
Rejestracja http://www.asia-trade.pl/pl/home#partners

Energy Expo Arena 24-25 listopada 2016 Ostróda
Targi EEA dają szansę zaprezentowania oferty produktowej z branży szerokiemu
gronu odbiorców. Umożliwiają nawiązanie kontaktów biznesowych, są idealnym
miejscem propagowania wiedzy o ekoenergii w Polsce. Rozwój tego sektora jest
w dużym stopniu uzależniony od możliwości sfinansowania inwestycji ze środków
unijnych, dlatego też organizatorzy za cel stawiają sobie zgromadzenie w jednym
miejscu zarówno producentów i dystrybutorów nowoczesnych rozwiązań
technologicznych oraz firm doradczych i consultingowych specjalizujących się w
przygotowaniu specjalistycznej dokumentacji niezbędnej dla pozyskania
dofinansowania (np. audyt energetyczny, programy niskiej emisji).
Więcej na http://energyexpo.pl/#home_expo

Finansowanie:

Branżowe Programy Promocji – dotacje na promocję
zagraniczną
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości udziela dotacji dla firm z sektorów
m.in. IT/ICT, kosmetycznej, biotechnologicznej, spożywczej, meblarskiej na
promocję marek za granicą. Warunkiem skorzystania z dotacji jest promocja w
wybranych krajach pozaunijnych przypisanych do poszczególnych Branżowych
Programów Promocji.
Firmy z Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego mogłyby skorzystać z
udziału w targach zagranicznych np. w USA, Zjednoczonych Emiratach Arabskich,
Japonii, Brazylii.
Krótki film informacyjny https://youtu.be/u7Kp-oIiJYU
Najbliższy konkurs będzie ogłoszony 10 października 2016 r. Więcej informacji o
naborze http://poir.parp.gov.pl/wsparcie-msp-w-promocji-marek-produktowychgo-to-brand-pl/poddzialanie-3-3-3-wsparcie-msp-w-promocji-marekproduktowych-go-to-brand-pl
Numer tel. do PARP odnośnie tego programu 22 432 89 91 (lub 92, 93)

Gdzie szukać
informacji:

Instytucje dla firm w rozwoju
międzynarodowym
Firmy chcące podjąć ekspansję zagraniczną przy wsparciu
instytucji publicznych mogą uzyskać pomoc i informacje
m.in.:
1. Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
Departament Koordynacji Promocji
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, +48 89 521 91 80
coie@warmia.mazury.pl
2. Portal promocji eksportu www.trade.gov.pl – zawiera dużo ciekawych
informacji o podjęciu eksportu, finansowaniu. Na stronie znajduje się
również wyszukiwarka zagranicznych ofert biznesowych.
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3. EEN WMARR Enterprise Europe Network w Olsztynie
Poprzez wyszukiwarkę ofert biznesowych firmy z Parku mogą znaleźć
klientów, kontrahentów, dostawców dla swoich usług. Najpierw jednak
należy dokonać rejestracji w sieci za pomocą krótkiego formularza
więcej info
http://www.een.wmarr.olsztyn.pl/index.php?id_menu=319&page=319
Wyszukiwarka ofert biznesowych
http://www.een.wmarr.olsztyn.pl/index.php?id_menu=418&page=418

