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Klastry jako formy grupowych przedsięwzięć
Szkolenie odbędzie się w dniu 18 maja 2010 roku we Wrocławiu.
Celem szkolenia jest: zaprezentowanie możliwości jakie daje przedsiębiorcom współpraca w formie
klastra - czyli innowacyjnej struktury wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców,
jednostek zewnętrznych (usługodawców), firm działających w pokrewnych sektorach i związanych

z nimi instytucji (np.: uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych, stowarzyszeń branżowych, itp.).
Klastry dają możliwość zacieśnienia współpracy przedsiębiorców działających lokalnie, co powoduje
rozwój nie tylko ich samych, danej branży, ale także rozwój regionu, na którym są zlokalizowane.
Podczas szkolenia zostaną omówione m.in. następujące zagadnienia:
●

●
●
●
●

Działania Samorządu Województwa Dolnośląskiego na rzecz rozwoju inicjatyw klastrowych
w regionie
Finansowanie klastrów ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2007-2013
Prawne formy tworzenia klastrów w Polsce
Symulacja procesu tworzenia inicjatywy klastrowej
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i Komunikacyjnych"
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Kawosze są wrażliwsi na zapach kawy
Osoby, które regularnie piją kawę, potrafią wyczuć zapach nawet znikomych ilości ich ulubionego
napoju.

17-05-2019

Najlepszy przyjaciel wirusa grypy: niska
wilgotność powietrza
Ludzie częściej chorują na grypę, a nawet umierają z jej powodu, właśnie w miesiącach zimowych to niska wilgotność powietrza.

17-05-2019

Badania profilaktyczne ratują życie
Regularne wykonywanie badań profilaktycznych w kierunku nowotworów pozwala wcześnie wykryć
chorobę i uratować życie.

15-05-2019

Migrena może sprzyjać powikłaniom ciąży
U kobiet, które cierpią na migrenę, częściej dochodzi do powikłań ciąży – informuje pismo
„Headache”.

15-05-2019

Witamina D powstaje nawet przy stosowaniu
kremu z filtrem UV
Badania pokazały, że kremy z filtrami przeciwsłonecznymi pozwalają na produkcję dużych ilości
witaminy D.

15-05-2019

Można będzie wytworzyć jeszcze cięższe
pierwiastki
W laboratoriach w niedługim czasie możliwe będzie wytworzenie dwóch nowych pierwiastków
superciężkich oraz kilku nowych izotopów pierwiastków już odkrytych.

15-05-2019

Wzrost zgłoszeń badań klinicznych leków w
Polsce w 2019 r.
W pierwszych miesiącach 2019 r. aż o 40 proc. zwiększyła się liczba wniosków dotyczących
rozpoczęcia w naszym kraju badań klinicznych.

15-05-2019

Jak segregować odpady?
Od 1 lipca 2017 r. wszedł w życie Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO), obowiązujący na
terenie całego kraju.
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