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„Innowacje w Przedsiębiorstwach – Klub
Innowacyjnych Przedsiębiorstw
Projekt jest realizowany na zlecenie PARP przez konsorcjum w składzie ECORYS Polska Sp. z o. o.,
Polskie Towarzystwo Socjologiczne i Agencję Reklamowo-Wydawniczą Grzegorczyk.

Projekt jest skierowany do grona innowacyjnych przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu.
Głównym celem projektu jest oddziaływanie na poprawę warunków tworzenia i rozwoju
innowacyjnych przedsiębiorstw. Spotkania Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw to niepowtarzalna
szansa na wymianę doświadczeń i zacieśnienie współpracy pomiędzy innowacyjnymi
przedsiębiorcami i przedstawicielami sfery naukowo-badawczej.
Rozpoczynająca się właśnie kolejna edycja Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw ma za zadanie
przenieść wątki teoretyczne na grunt praktyczny i dostarczyć przedsiębiorcom praktycznych
informacji na temat głównych trendów w obszarze:

●
●
●
●

ekoinnowacje
innowacje w sektorze usług
nowe podejście do zamówień publicznych
popytowe podejście do tworzenia innowacji

Projekt potrwa do września 2012 r. W jego ramach przewidziano różnego rodzaju działania
ukierunkowane na wsparcie potencjału małych i średnich przedsiębiorstw innowacyjnych, w tym
m.in:

●

●
●

cykl spotkań regionalnych o charakterze forum dyskusyjnego, na które zapraszani będą krajowi
i zagraniczni eksperci.
konkurs dla studentów na najlepszą pracę magisterską
serię publikacji tematycznych

W trakcie konferencji otwierającej projekt przedstawione zostaną główne założenia projektu i jego
harmonogram nowej edycji Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw. Eksperci polscy i brytyjscy
przedstawią przykłady wdrożonych rozwiązań innowacyjnych.
Konferencja odbędzie się w dniu 24 lutego 2010 r. w Warszawie w Hotelu Kyriad Prestige, przy ul.
Towarowej 2 (Plac Zawiszy).
Początek spotkań o godz. 10. Udział w konferencji jest BEZPŁATNY.
W celu potwierdzenia udziału w spotkaniu prosimy o przesłanie załączonego (lub pobranego go ze
strony internetowej www.pi.gov.pl) formularza zgłoszeniowego na adres e-mail:
kip@parp.gov.pl lub faksem pod numer: 022 339 36 37.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektu, tel 022 339 36 47, e-mail: kip@parp.gov.pl
Z poważaniem,
W imieniu Organizatorów Konferencji
Dominika Jakubowska
http://laboratoria.net/aktualnosci/3828.html
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Jak dorastanie z psem wpływa na dziecko
Młode pokolenie odnosi niebanalne korzyści z wychowywania się w domu z psem.

15-07-2020

Co powoduje starzenie się tętnic?
Związek powstający w jelitach podczas jedzenia czerwonego mięsa uszkadza tętnice.

15-07-2020

Niedożywienie w ciężkiej przewlekłej
chorobie
Niedożywienie w razie choroby oznacza, że opieka nad pacjentem staje się jeszcze trudniejsza.

15-07-2020

„Równouprawnienie” w piciu alkoholu wśród
nastolatków?
Przez całe lata to nastoletni chłopcy pili więcej i częściej niż ich rówieśniczki.

15-07-2020

Choroby tarczycy – fakty, które warto znać
U co piątej osoby w Polsce występują zaburzenia czynności tarczycy, lecz połowa z nich o tym nie
wie.

15-07-2020

Jak utrzymać abstynencję?
Dla wielu osób leczących się z alkoholizmu w czasie pandemii trzeźwa rzeczywistość zachwiała się.

14-07-2020

W Chinach odkryto nowy wirus
Jeszcze nie zdążyliśmy uporać się z jedną pandemią, a już musimy myśleć o kolejnej.

13-07-2020

Test z krwi określa rodzaj nowotworu mózgu
Możliwość nieinwazyjnego zdiagnozowania nowotworu, oznaczałaby olbrzymi postęp w walce z
rakiem.
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