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Enterprise Europe Network
Sprijinim IMM-urile ambiţioase să inoveze şi să crească la nivel internaţional
Intră în contact cu noi, via email: bisnet@nord-vest.ro

Eveniment de brokeraj în domeniul tehnologiilor verzi
Asociația Green Technology Innovative Cluster (GREETINC) și Enterprise
Europe Network, prin organizațiile Camera de Comerț și Industrie Brașov și
Centrul de Transfer Tehnologic CENTI Cluj-Napoca, vă invită să participați
în ziua de 9 iunie 2017, cu începere de la ora 10, la BROKERAGE EVENT

#Design4Enterprises

PENTRU TEHNOLOGII VERZI. Printre subiectele care vor fi abordate se

Agenția de Dezvoltare
Regională Nord-Vest, centru
regional Enterprise Europe
produse din medicina tradițională, ingrediente active naturale din flori de
Network, găzduiește în zilele
fân, folosite în produse de igienă și cosmetică, producerea de energie
27-28 septembrie 2017, cea
regenerabilă prin utilizarea nămolului din stațiile municipale de epurare etc. de-a doua sesiune a cursului
Design4Enterprises.
Află detalii
Înregistrarea se poate face aici,
Eveniment de matchmaking dedicat companiilor activând butonul ”Register” din
partea de jos a paginii. Află
din industria confecțiilor textile în Ungaria
detalii despre program
numără obținerea de extracte vegetale specifice din frunză de fag pentru

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, prin biroul Enterprise Europe Oportunități de finanțare
dedicate industriilor creative
Network, vă invită să participați la ”B2B at Global Sustainable Fashion
Week”, un eveniment de matchmaking organizat în 9 iunie 2017 în cadrul
”Global Sustainable Fashion Week 2017”, la Budapesta, în Ungaria.
Obiectivul evenimentului este de a prospecta posibilitatea stabilirii unor
relații economice și de afaceri între organizații din Regiunea Centru cu
organizații internaționale, găsirea unor modalități de cooperare în viitor,
realizarea de schimburi de experiență pe marginea unor exemple de bune
practici și însușirea know-how-ului rezultat din implementarea unor proiecte

Cele mai noi oportunități de
finanțare dedicate industriilor
creative (H2020, Europa
Creativă, INTERREG etc.) pot fi
consultate aici.
Misiune IT&C europeană în
Japonia

inovatoare în aceste domenii. La acest eveniment sunt invitați să participe
Centrul Enterprise Europe
Network EU-Japan organizează
și susține direct o misiune IT&C
organizațiilor de cercetare, dezvoltare și inovare care doresc să facă
europeană în JAPONIA, în
transfer de know-how și schimb de experiență în vederea implementării
perioada 7-10 noiembrie 2017.
Misiunea va consta din
unor proiecte comune. Mai multe detalii aici.
participarea la expoziția Japan
IT Week 2017 în perioada 8-10
Eveniment B2B Internațional WATEC Italy 2017
noiembrie 2017, la Makuhari
Messe, Chiba-city și participarea
În cadrul evenimentului B2B internațional WATEC Italy 2017 (21-23 iunie la un eveniment de
2017), antreprenori, directori, academicieni, investitori instituționali, analiști matchmaking unde firme din
IT&C se vor putea întâlni
și alți experți vor avea ocazia să cunoască noi colaborări în domeniul
face2face. Rețeaua Enterprise
tehnologiilor marine. Platforma oferă oportunitatea de a afla și a întâlni o
Europe Network va susține o
misiune europeană numai
gamă largă de companii relevante care caută parteneri, oportunități de
investiții și servicii profesionale. Printre ariile de interes se numără: tratarea pentru 20 de participanți din
Europa, care vor primi un grant
antreprenori români din domeniul confecțiilor, eco-designului, accesorii și
bijuterii, firme care desfășoară activități conexe, cât și reprezentanți ai
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apelor reziduale industriale, filtrarea apei, ultrafiltrarea și desalinizarea,

de 600 de euro. Află detalii

gestionarea apei, scurgerile și reutilizarea, alimentație și agricultură, chimie
și petrochimie etc. Evenimentul reprezintă un bun prilej de a identifica
oporturnități de colaborare cu companiile și organizațiile prezente, de a
participa la prezentări, discuții și dezvoltări de noi idei de proiecte la nivel

Catalogul surselor de
finanţare pentru luna Mai 2017
poate fi consultat aici

internațional în contextul celei mai importante conferințe europene pe
tematica tehnologiilor marine. Mai multe detalii aici.

Consultă aici calendarul
evenimentelor Enterprise

Training Orizont 2020 - SME INSTRUMENT dedicat
IMM-urilor din Regiunea Nord-Vest

Europe Network!

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, prin centrul Enterprise
Europe Network, vă invită să participați la trainingul dedicat elaborării și
implementării aplicațiilor în cadrul programului Orizont 2020 - SME
Instrument. Acesta se adresează IMM-urilor cu potențial inovator, din
regiune, cu prioritate, din următoarele domenii: agroalimentar, cosmetice și
suplimente alimentare, sănătate, mobilă, hârtie, plastic, ambalare,
tehnologii de producție și de prelucrare a metalului, IT&C.
Trainingul se va desfășura la Cluj-Napoca, în data de 28 iunie 2017, fiind
susținut de expertul (Jonathan Loeffler - Fundația Steinbeis) contractat de
Comisia Europeană în cadrul proiectului pilot dedicat regiunilor mai puțin
dezvoltate. Programul se va desfășura în limba engleză și va include
prezentări teoretice, dar și exerciții practice în vederea elaborării unei
aplicații de succes în cadrul acestei linii de finanțare. Participarea este

Dezabonare
Dacă doriți să vă dezabonați de
la acest newsletter, vă rugăm să
ne transmiteți un email cu
subiectul ”Dezabonare”, la
adresa: bisnet@nord-vest.ro

gratuită, dar condiționată de înscrierea până la data de 20 iunie 2017. Află
detalii
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