POZVÁNKA
“Internationalization of V4 Start-ups”
Slovak Regional Meeting
START-UP REGIONÁLNY WORKSHOP
– AKO SA ZAPOJIŤ DO MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE ?
Dátum: 23. január 2018 od 10:00 hod.
Miesto: Banka Žilina - podnikateľské a coworkingové centrum,
Legionárska 1, Žilina
Cieľom stretnutia je:
-

Podpora a možnosti nadviazania medzinárodnej spolupráce Start up-ov a firiem v krajinách V4, ktoré
prinášajú alebo hľadajú inovácie a inovatívne riešenia.

-

Nadväzovanie kontaktov s miestnymi začínajúcimi podnikmi, malými a strednými podnikateľmi a
podpornými organizáciami.

-

Stretnutie sa zameria prioritne na oblasť Informačné a komunikačné technológie a automotive. Možné
sú však aj iné odvetvia.

V rámci tohto projektu vzniká jedinečná bezplatná databáza Start-upov, začínajúcich alebo už založených
firiem, MSP, MVO, ľudí s nápadmi, študentov, vedeckých organizácií, inštitúcií a všetkých so záujmom
zapojiť sa. Databáza bude pozostávať zo subjektov v rámci krajín V4 (Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko) a
vytvorí základ pre jednoduchšie vyhľadanie a kontaktovanie potenciálnych partnerov aj do budúcna.
!!! VYUŽITE MOŽNOSŤ A ZAREGISTRUJTE SA VČAS !!!
Hlavnými hosťami regionálneho stretnutia budú:
Univerzita Dąbrowa Górnicza (Poľsko),
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. (Česko),
Innoskart ICT Cluster (Maďarsko).
Partneri krajín V4 predstavia národné inštitúcie, ktoré majú záujem o medzinárodnú spoluprácu so
slovenskými Start-upmi začínajúcimi firmami, malými a strednými podnikateľmi, mimovládnymi
organizáciami, miestnymi orgánmi a inými organizáciami.
Účastníci získajú poznatky o možných príležitostiach medzinárodnej spolupráce, ako sú: Vyšehradský fond,
Horizont 2020, Interreg Central Europe, Cezhraničné programy ako: INTERREG V-A PL-SK, INTERREG V-A SKHU. Počas stretnutia bude predstavená mapa spoločných inteligentných špecializácií V4 a databázy pre
spoluprácu v rámci V4.
Účasť je bezplatná. Počet účastníkov je limitovaný.
Zaregistrujte sa prosím do 19. januára 2018 na adrese zahrza@za.scci.sk
Prihlásenie Online: http://www.spok.sk/aktivity.php?a=75
Informácie: SOPK Žilina, Róbert Vydra, T: 041-7235 102, -655, M: 0949 727 801, zahrza@za.scci.sk
Project supported by the International Visegrad Fund’s Visegrad Grant No: 21720279

PROGRAM
10.00-10.30 - Registrácia
10.30-10.45 - privítanie účastníkov
- HLAVNÁ IDEA PROJEKTU A WORKSHOPU, CIELE, ZAMERANIE - Róbert Vydra, Slovenská obchodná a
priemyselná komora Žilina
10.45-11.30 - Prezentácia „V4 NETWORKING DATABÁZY“ a „MAPY SPOLOČNÝCH INTELIGENTNÝCH
ŠPECIALIZÁCIÍ V4“ - Ewelina Widerska, Univerzita Dąbrowa Górnicza
 Kde sa prelínajú národné a regionálne inteligentné špecializácie Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska ?
 V ktorých segmentoch trhu je možná efektívna spolupráca ?
 Ako a kde vyhľadať potenciálnych partnerov pre spoločné projekty v rámci krajín V4 ?
11.30-13.00 - PREZENTÁCIA PARTNEROV PROJEKTU A NÁRODNÝCH FIRIEM, INŠTITÚCIÍ PRE SPOLUPRÁCU
 Univerzita Dąbrowa Górnicza - Potenciálni partneri v Poľsku, Ewelina Widerska, Agnieszka Tomasik
 Innoskart ICT Cluster - Potenciálni partneri v Maďarsku, Réka Halas
 Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje - Potenciálni partneri v Českej republike, Radúz Mácha
 Výskumné centrum Žilinskej univerzity v Žiline, Michal Janovčík - prezentácia
 Inovitum s.r.o., Michal Janovčík - prezentácia
 Žilinský samosprávny kraj, Odbor európskych projektov a regionálneho rozvoja, Miriam Skácelová prezentácia
 Banka Žilina - podnikateľské a coworkingové centum - prezentácia
 ....... priestor pre záujemcov o prezentáciu firmy, činnosti, nápadov a pod. .......
13.00-14.00 – Obed
14.00-16.00 - Networking, možnosti medzinárodnej spolupráce, prezentácie firiem, nápadov pre spoluprácu ...

Účasť na podujatí je bezplatná. Počet účastníkov limitovaný.
Registrácia do 19.1.218 na zahrza@za.scci.sk alebo online: http://www.spok.sk/aktivity.php?a=75
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