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Europejski Tydzień MŚP 2012
Europejski Tydzień MŚP 2012 odbędzie się w dniach 15-21 października. W ramach
wydarzenia CTT PK organizuje 18 października Konferencję Nauka dla Biznesu.

Celem Europejskiego Tygodnia MŚP jest:

●

●

●

rozpowszechnianie informacji na temat wsparcia, jakie UE oraz organy administracji szczebla
krajowego, regionalnego i lokalnego mogą zaoferować mikroprzedsiębiorstwom oraz małym
i średnim firmom
promowanie przedsiębiorczości, tak aby więcej osób, zwłaszcza młodych, planując swoje życie
zawodowe, poważnie rozważyło możliwość założenia własnej firm
docenienie wkładu przedsiębiorców w budowanie dobrobytu, tworzenie miejsc pracy oraz rozwój
innowacyjności i konkurencyjności w Europie.

Szczyt towarzyszący Europejskiemu Tygodniowi MŚP 2012 odbędzie się w Brukseli 17 października.
Konferencja poświęcona będzie przedsiębiorczości kobiet.
W ramach wydarzenia Centrum Transferu Technologii PK organizuje 18 października Konferencję
Nauka dla Biznesu. W tym roku tematem przewodnim będzie „Partnerstwo dla innowacji”.
Podczas konferencji zostaną przedstawione możliwości wsparcia badań naukowych i innowacyjnej
przedsiębiorczości. Zaproszonymi prelegentami będą wybitni eksperci z Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowego Punktu
Kontaktowego Programów Badawczych UE oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego.
Źródło: www.transfer.edu.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/15176.html

19-01-2022

PCI Days – Pharma Cosmetic Industry Days
Już 22-23 czerwca 2022 w Expo XXI w Warszawie odbędzie się kolejna edycja targów.

18-01-2022

W razie kryzysu psychicznego trzeba sięgać
po pomoc
Osoba w kryzysie samobójczym może liczyć na pomoc.

18-01-2022

Pamięć immunologiczna jest słabsza po
ciężkim COVID-19
Oznacza to, że ich odporność jest nieco niższa.

18-01-2022

Omikron "wgra" odporność długoterminową
To nas uodporni na kolejne warianty.

18-01-2022

Kontakt z naturą pomaga zaakceptować swój
wygląd
Sprawia, że mamy więcej akceptacji dla tego, jak wygląda nasze ciało.

18-01-2022

Poziom hormonów tarczycy a problemy
behawioralne u synów
Czytamy o tym w piśmie „Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism”.

18-01-2022

Wirus Epsteina-Barr może być główną
przyczyną stwardnienia rozsianego
Tak informuje „Science“.

18-01-2022

Zamknięcie szkół polepszyło sen nastolatków
Przekonują naukowcy z Uniwersytetu w Zurychu na łamach „JAMA Network Open”.
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