INVITAȚIE
Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest și Institutul Bay Zoltán din Ungaria, în colaborare
cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare INCDTIM și TREC Transylvania Energy Cluster, au deosebita plăcere de a te invita la
workshopul:
„KIC InnoEnergy Highway - Financing, coaching and business opportunities for start-ups
from the energy sector”
care va avea loc joi, 26 noiembrie 2015 cu începere de la ora 09.00 la sediul INCDTIM, str.
Donáth nr. 67-103, Cluj-Napoca.
KIC InnoEnergy Highway® este un program dedicat start-up-urilor și IMM-urilor inovative din
domeniul energiei aflate în fază incipientă de dezvoltare și are ca obiectiv sprijinirea
antreprenorilor și managerilor prin servicii țintite (conturarea ideii de business, dezvoltarea
modelului de afaceri, finanțare, etc.), cu scopul de a contribui la succesul comercial al
acestora și la acoperirea riscurilor financiare.
Obiectivul evenimentului este de a familiariza participanţii cu oportunitățile oferite de KIC
InnoEnergy Highway și de a parcurge împreună pașii procesului de evaluare și selecție a
ideilor de proiect depuse spre finanțare. Workshopul interactiv, care va oferi participanților
șansa de a primi feedback cu privire la posibilitatea susținerii propriilor idei de afaceri, va fi
moderat de dl. Ákos Dervalics, director al Departamentului pentru Servicii de Inovare și de dl.
Dr. Csaba Balázsi, director al Departamentului de Materiale Avansate din cadrul „Bay Zoltán
Ltd. for Applied Research Knowledge Management Centre”, partener asociat KIC InnoEnergy.
În premieră în România se va prezenta și EIT Raw Materials, unul din cele mai noi domenii de
interes ale Institutului European pentru Tehnologie și Inovare.
KIC InnoEnergy este o companie Europeană ce promovează inovarea, antreprenoriatul și
educația în domeniul energiilor sustenabile prin facilitarea legăturilor dintre reprezentanții
mediului academic, de afaceri și ai institutelor de cercetare. KIC InnoEnergy este printre
primele Comunități de Cunoaștere și Inovare (Knowledge and Innovation Communities - KIC)

susținute de Institutul European pentru Tehnologie și Inovare (EIT), fiind o companie cu 27 de
acționari, printre care nume importante din industrie, institute de cercetare europene
precum și universități de prestigiu. Până în prezent KIC InnoEnergy a susținut peste 70 de idei
de afaceri în Europa, a contribuit la crearea a 30 de start-up-uri noi și a atras peste 11
milioane de euro în vederea finanțării acestora. În cadrul proiectelor susținute s-au dezvoltat
25 de tehnologii noi care se utilizează în prezent în industrie și s-au aplicat pentru 59 de
brevete. Mai multe detalii la www.kic-innoenergy.com
Agenda evenimentului:
08.30 – 09.00

Înregistrarea participanților
Cuvânt de bun venit
Gergely Török, ADR Nord-Vest

Prezentarea Bay Zoltán Ltd. for Applied Research Knowledge Management Centre
09.00 – 10.30

Ákos Dervalics, Bay Zoltán Ltd.

Prezentarea programului KIC InnoEnergy
Ákos Dervalics, Bay Zoltán Ltd.

Prezentare EIT Raw Materials
Dr. Csaba Balázsi, Bay Zoltán Ltd.

10.30 – 11.00
11.00 – 13.00

Pauză de cafea
Workshop - parcurgerea pașilor din cadrul procesului de evaluarea și selecție a
ideilor de proiect depuse spre finanțare prin KIC InnoEnergy
Ákos Dervalics, Bay Zoltán Ltd.

Dacă ai și tu un start-up sau o idee de afacere în domenii precum:
Tehnologii curate pe bază de cărbune
Energie din biocombustibili
Eficiență energetică
Stocarea energiei
Energii regenerabile
Clădiri și orașe inteligente și eficiente
Convergență sustenabilă de la energie nucleară la energie regenerabilă
Rețele electrice inteligente
completează formularul de înregistrare online, adaugă câteva informații despre ideea ta de
afaceri, până în data de 23 noiembrie și rezervă-ți un loc la workshop – locurile sunt limitate.
Participarea este gratuită, dar condiționată de completarea formularului de înregistrare
online: https://goo.gl/0Y7imZ
Workshopul se va desfășura în limba engleză.
Pentru întrebări sau nelămuriri vă stăm la dispoziție.
Persoana de contact:
Gergely Török, ADR Nord-Vest, Tel: 0758.777.045, email: bisnet@nord-vest.ro

