
 

 

 

Bezpłatne szkolenia i doradztwo z zakresu efektywności energetycznej, fotowoltaiki i kogeneracji 
dla firm z sektora MŚP – Katowice, 15-16 września 2014     

 
Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., zaprasza do udziału w projekcie „Ekoinnowacje drogą do 
efektywności energetycznej przedsiębiorstw”, w ramach którego realizowane są bezpłatne szkolenia i doradztwo 
indywidualne z zakresu poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania kogeneracji oraz systemów 
fotowoltaicznych w firmach z sektora MŚP. Podczas szkoleń i doradztwa pokażemy jak obniżyć zużycie energii w Twojej 
firmie. Sprawdzimy, jaki system fotowoltaiczny i kogeneracyjny będzie dla niej optymalny. 
Pracownicy firm uczestniczący w projekcie wezmą udział w dwudniowym szkoleniu, a następnie skorzystają z 
indywidualnego doradztwa. Zarówno szkolenia jak i doradztwo przeprowadzą eksperci posiadający wysokie kwalifikacje 
w danej tematyce. 
Szkolenie odbędzie się 15-16 września 2014r. w Katowicach w siedzibie Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego 
S.A., ul. Powstańców 17. 
 
Więcej …  http://www.garr.pl/?p=aktualnosci/0193     

 
 
 
 

Spotkania B2B podczas IV Europejskiego Kongresu małych i Średnich Przedsiębiorstw – Katowice, 
24 września 2014  

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., we współpracy z ośrodkiem 
Enterpise Europe Network przy SC IPA SA CIFATT Craiova oraz Izbą Przemysłowo – Handlową okręgu Dolj (południowa 
Rumunia), zaprasza przedsiębiorców do udziału w Polsko – Rumuńskiej Giełdzie Kooperacyjnej, która odbędzie się 24 
września 2014r w ramach IV Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach, w budynku 
Wydziału Teologicznego UŚ przy ul. Jordana 18, w godzinach 11.30 – 13.30. 

Więcej … http://enterprise.garr.pl/?p=/pl/aktualnosci/0286  

 
 
 

 Nr 9/2014  

 

 

 

 

Newsletter Enterprise Europe Network  

Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach 

 

 

http://www.garr.pl/?p=aktualnosci/0193
http://enterprise.garr.pl/?p=/pl/aktualnosci/0286


 

Page 2 of 3 

 

Targi BIZNES EXPO – Katowice, 23-24 września 2014 

 
Targi Biznes Expo to platforma skutecznego biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw, służąca wymianie ofert, 
wiedzy, doświadczeń i kontaktów. Targi organizowane będą w ramach zbliżającego się  IV Europejskiego Kongresu 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach.  
Korzyści wynikające z udziału w targach:  
 - dostęp do powierzchni wystawienniczej, gdzie firma będzie mogła zaprezentować swoje produkty, czy usługi,    
 - promocja firm – wywiad z przedstawicielem firmy nakręcony podczas targów, z możliwością zamieszczenie na kanale 
Youtube, stronie targów i stronie wystawcy,  
 - reklama w formie banera na stronie targów,  
 - możliwość nawiązania cennych kontaktów biznesowych.   
 
Więcej ...  http://enterprise.garr.pl/?p=/pl/aktualnosci/0287    
 
 
 
  

Giełda Kooperacyjna na targach POLAGRA FOOD – Poznań, 30 września 2014     

 
W imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), serdecznie zapraszamy do udziału w, prezentowanej we 
wcześniejszym numerze naszego biuletynu, kolejnej edycji międzynarodowej giełdy kooperacyjnej, która odbędzie 
się 30 września 2014 r., przy okazji Międzynarodowych Targów Wyrobów Spożywczych POLAGRA FOOD w Poznaniu. 
 
Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach jest partnerem tego wydarzenia.   
 
Więcej ...  http://enterprise.garr.pl/?p=/pl/aktualnosci/0275  

 

 

Giełda Kooperacyjna w ramach Targów MIDEST – Paryż, 4-7 listopada 2014   

  
Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego w Katowicach – ośrodek Enterprise Europe Network, w imieniu Reed 
Expositions France oraz Izby Handlowej Wielkiego Księstwa Luksemburga, we współpracy z wieloma organizacjami 
biznesowymi na całym świecie, zaprasza śląskich przedsiębiorców do udziału w Giełdzie Kooperacyjnej, która odbędzie 
się w Paryżu, w ramach 44 edycji Targów MIDEST, w dniach od 4 do 7 listopada 2014r.  
 
Targi MIDEST to największa międzynarodowa impreza poświęcona w całości kooperacji przemysłowej oraz 
podwykonawstwu, organizowana każdego roku we Francji. W 2013 roku na targach zaprezentowało się ponad 1700 
wystawców, a odwiedziło je 40 tysięcy przedstawicieli sektora przemysłu z 85 różnych krajów. 
 
Więcej … http://enterprise.garr.pl/?p=/pl/aktualnosci/0277     

 
 
 
 

Oferty kooperacyjne Enterprise Europe Network w Katowicach 
 

Ośrodek Enterprise Europe Network, funkcjonujący w GARR S.A., co miesiąc zamieszcza na swojej stronie internetowej 
oferty kooperacyjne zagranicznych przedsiębiorców zainteresowanych współpracą z śląskimi firmami. Firmy, które 
chciałyby uzyskać bardziej szczegółowe dane (adres, telefon, e-mail, strona www) wybranych kontrahentów 
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zagranicznych, prosimy o wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zainteresowania ofertą (do pobrania 
ze strony) , podając w nim numer/numery przypisane danej firmie zagranicznej.   
 
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. 
 
Więcej... http://enterprise.garr.pl/?p=pl/menu/020/015  
 
 
 
 
 

Zachęcamy do przeglądania i polubienia naszej facebook’owej strony:                         
https://www.facebook.com/pages/Enterprise-Europe-Network-GARR-SA-Katowice/305702709506673 

 

 
 

Neither the European Commission nor any person acting on behalf of the European Commission is responsible for the use which might 
be made of the information contained herein. The views in this publication are those of the author and do not necessarily reflect the 
policies of the European Commission. 
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