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Strona główna › Biznes laboratoryjny

Warsztaty "Kobieta Matką Wynalazków"
Jak skomercjalizować wyniki własnych prac badawczych, przygotować dobry biznesplan,
negocjować z przełożonymi i przedsiębiorcami? Tego dowiedzą się uczestniczki warsztatów
zorganizowanych w ramach projektu „Kobieta Matką Wynalazków”. Zapisy na bezpłatne zajęcia już
trwają.
Projekt „Kobieta Matką Wynalazków” jest skierowany do pań, które chcą komercjalizować wyniki
własnych badań naukowych. Jego organizatorami są Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”
w Olsztynie i TAS Sp. z o.o. w Warszawie.
W warsztatach mogą wziąć udział pracownice naukowe i naukowo-dydaktyczne: szkół wyższych,
instytutów naukowych PAN, instytutów badawczych, konsorcjów naukowych. Uczestniczki projektu
zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą przygotowania biznesplanów, badań potrzeb
rynku, źródeł finansowania, komunikacji nauki i biznesu, technik marketingu naukowego
i przygotowania prezentacji biznesowej dla przedsiębiorców i inwestorów. Poznają również

zagadnienia związane z polityką równościową w biznesie i nauce.
Pierwsza edycja zajęć rozpoczną się 18 sierpnia. Zajęcia będą trwały dziewięć dni, ale podzielone są
na trzy trzydniowe zjazdy (18-20.08; 25-27.08; 8-10.09). Dwa pierwsze zjazdy odbędą się
w Warszawie, a trzeci zjazd w okolicach Olsztyna. Kolejne edycje kursu planowane są na wrzesień
i październik 2012 roku oraz wiosnę i lato 2013 roku.
Osoby, które chcą wziąć udział w zajęciach powinny przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy
drogą elektroniczną na adres kmw.fika.olsztyn@gmail.pl oraz listownie lub osobiście dostarczyć go
do biura projektu w Olsztynie 10-274 przy ul. Tarasa Szewczenki 1.
Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne, finansowane ze środków Unii Europejskiej
w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowe informacje na temat projektu,
sposobu aplikowania i regulamin są dostępne na stronie www.kmw.fika.pl.
Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl
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Informacje dnia: Dziś ludzi w Polsce zabija delta, nie omikron Jak zmienia się klimat w Polsce?
Prawie 30 proc. Polaków nie korzystało z Internetu w 2018 r. Ludzie mają inne neurony niż pozostałe
ssaki Tysiące lat potrzebne na ustabilizowanie się klimatu Naukowcy sondą Mars Express
przeprowadzili eksperyment Dziś ludzi w Polsce zabija delta, nie omikron Jak zmienia się klimat w
Polsce? Prawie 30 proc. Polaków nie korzystało z Internetu w 2018 r. Ludzie mają inne neurony niż
pozostałe ssaki Tysiące lat potrzebne na ustabilizowanie się klimatu Naukowcy sondą Mars Express
przeprowadzili eksperyment Dziś ludzi w Polsce zabija delta, nie omikron Jak zmienia się klimat w
Polsce? Prawie 30 proc. Polaków nie korzystało z Internetu w 2018 r. Ludzie mają inne neurony niż
pozostałe ssaki Tysiące lat potrzebne na ustabilizowanie się klimatu Naukowcy sondą Mars Express
przeprowadzili eksperyment
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