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Aktualności z OPN-T

Bezpłatne doradztwo biznesowe
Oferta indywidualnego doradztwa dla
przedsiębiorstw Olsztyńskiego Parku NaukowoTechnologicznego oraz osób i przedsiębiorstw
planujących złożenie wniosku aplikacyjnego do
Inkubatora Przedsiębiorczości i Inkubatora

Inkubator przedsiębiorczościostatnie wolne miejsca
Informujemy, że w budynku B1 mamy do wynajęcia
wolne przestrzenie biurowe. Zachęcamy wszystkich
kreatywnych ludzi i młode firmy z innowacyjnym
pomysłem do współpracy.

biotechnologicznego OPN-T.
WIĘCEJ
WIĘCEJ

Nowa Natura Biznesu - konkurs
Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w trzeciej
edycji konkursu NOWA NATURA BIZNESU –
Innowacyjność Narzędziem Internacjonalizacji.
By uatrakcyjnić konkurs wzrosła kwota nagrody
głównej oraz zmienione zostały warunki
uczestnictwa. Również kapituła konkursu została
rozszerzona o przedstawicieli czołowych
przedsiębiorstw naszego regionu.
Serdecznie zapraszam do konkursu.
WIĘCEJ

Zaproszenie na spotkanie
podsumowujące rok 2017.
Serdecznie zapraszam na spotkanie podsumowujące
działalność Olsztyńskiego Parku NaukowoTechnologicznego
19.12.2017 r. godz. 10.00. (Budynek BK)
Na spotkaniu zostanie rozstrzygnięty konkurs Nowa
Natura Biznesu. Szczegółowy program spotkania już
wkrótce.
WIĘCEJ

Warsztaty Design Thinking
Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach design
thinking z branży spożywczej w Olsztyńskim Parku
Naukowo-Technologicznym i tym samym dołączenia
do interdyscyplinarnego zespołu wymyślającego
innowacje.
Warsztaty odbędą się 6 grudnia 2017 roku w godz.
10 – 14, budynek L2 (czerwony) s.114,
ul.Trylińskiego 12 Olsztyn.
WIĘCEJ

Mikołajki Młodych Naukowców 02.12.2017 r.
Zapraszamy na kolejną edycję "Mikołajek Młodych
Naukowców". Interaktywne zajęcia, warsztaty
tworzenia ozdób świątecznych, karmników dla
ptaków. Warsztaty taneczne, grania na instrumentach
oraz lekcji francuskiego.
WIĘCEJ

Polecane wydarzenia:
Ad Universe 2017 - konferencja
adUniverse 2017 to V już edycja konferencji
poświęconej cyfrowej reklamie. Zmiany na rynku
jakie obserwujemy od lat, pojawienie się nowych
narzędzi emisji, zakupu, targetowania reklam,
adbloków, adfraudów, nowych kanałów emisji,
wymaga od graczy rynkowych coraz szybszego
adaptowania nowych trendów i wykorzystania
specjalistycznej wiedzy rynkowej, pozwalającej
zdobywać przewagę nad konkurencją.

WIĘCEJ

Budowanie i rozwój strategii
eksportowej przedsiębiorstwa –
aspekty prawne
Szkolenie poprowadzi pan Łukasz Żak – prawnik,
absolwent Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Szczecińskiego. Od ponad 12 lat
podejmuje działania wspierające polskich
przedsiębiorców na rynkach zagranicznych takich jak
Niemcy, Dania, Austria, Szwajcaria, Holandia,
Wielka Brytania, Szwecja czy Norwegia. Autor
licznych opracowań i szkoleń poświęconych
transgranicznemu świadczeniu usług, prawu pracy,
działalności eksportowej oraz delegowaniu
pracowników. Ekspert ds. współpracy
międzynarodowej przedsiębiorstw Związku
Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan. Od
sierpnia 2016 roku jest również ekspertem w ramach
Inicjatywy Lubuska Akademia Rozwoju.

WIĘCEJ

Digital Marketing - konferencja
.Konferencja tym jak utrzymać uwagę klienta w
cyfrowym świecie. Poruszane kwestie to:
- jak równoważyć aktywność offline i online
- jakie działania w Digital Marketingu będą
"trędować" w 2018 r.
- jak wzmocnić przekaz za pomoca Video
Marketingu

WIĘCEJ

Scale up - akceleracja.
Celem Scale Up jest akceleracja, czyli przyspieszenie
rozwoju startupów.
Wybrane akceleratory przygotowały trwające od 3 do
6 miesięcy programy obejmujące wsparcie
eksperckie i finansowe.

WIĘCEJ

Polecamy w prasie :
Doświadczenia małych średnich firm

Program akceleracyjny Startup Collider

z JPK-VAT

- rusza druga edycja.

Od lipca 2016 r. wysyłka dotyczyła firm dużych, a od

Głównym celem programu Startup Collider jest

1 stycznia 2017 r. dołączyły do nich firmy małe i

wspieranie i promowanie startupów przede wszystkim z

średnie. Początki nie były łatwe, pojawiało się wiele

Europy Środkowo-Wschodniej oraz skrócenie ścieżki

różnych problemów. Analiza tych przypadków może

wychodzenia na rynek z rozwijanymi przez nie

pomóc mikroprzedsiębiorstwom, które będą

produktami i usługami. PwC jest organizacją globalną,

przekazywać rejestry VAT elektronicznie od 1

która w samym tylko regionie CEE ma tysiące klientów.

stycznia 2018 r.
WIĘCEJ
WIĘCEJ

Propozycje współpracy:
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Organizacja non-profit z Bośnii

Niemiecka firma IT biorąca

Hiszpańska organizacja
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udział w projekcie Horizon 2020
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principle)poszukuje partnerów.
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Projekt OOP jest częścią planu

systemu monitorowania epilepsji
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praw człowieka, wsparcie w

elektronicznej na lata 2016-2020

bransoletkę/ opaskę, platformę

usprawnianiu procesów równości

i przyczyni się do zwiększenia

IoT, modele predykcyjne oraz

płci, wsparcie w rozwoju kobiet i

efektywności jednolitego rynku

specjalna aplikację. Partnerzy w

osób z niepełnosprawnością,

cyfrowego. Projekt zapewni, że

postaci szpitali, firm

wspieranie działań na rzecz

informacje będą dostarczane

ubezpieczeniowych lub

ochrony środowiska, wsparcie w

administracji publicznej tylko raz

stowarzyszenia pacjentów są

usprawnianiu współpracy

bez względu na kraj pochodzenia

poszukiwani w celu testowania

transgranicznej w dziedzinie

firmy. Ten krok eliminuje

prototypów.

turystyki, wsparcia w utrzymaniu

niepotrzebne obciążenia dla

dziedzictwa naturalnego itp.

europejskich przedsiębiorstw,

Projekt ma na celu poprawę

które są proszone o wielokrotne

jakość życia lokalnej

przedstawianie tych samych

społeczności dzięki zastosowaniu

danych i dokumentów. Projekt

nowych technik R & D, w

jest w trakcie realizacji ale

szczególności w dziedzinie ICT.

poszukiwani są partnerzy w celu

Poszukiwani są partnerzy z

integracji rozwiązania w

branży ICT, którzy swoimi

szerszym środowisku.

umiejętnościami wesprą projekt.

Poszukiwani są partnerzy z
branży IT w celu wymiany
doświadczeń w zakresie barier i
szans wdrożenia zasady
jednorazowości.
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Firma włoska opracowała innowacyjna technologię
remediacji powietrza w oparciu o bezflitrową
inteligentna platformę. Opatentowana technologia
składa się z jednego lub więcej rozproszonych
mokrych skruberów sieciowych, co zapewnia wysoką
skuteczność w zakresie redukcji i usuwania
zanieczyszczeń. Rozwiązanie to również platforma
wyposażona w liczne sensory. Technologia może być
uzupełnieniem rozwiązań w zakresie inteligentnego
zarządzania energią itp. Firma poszukuje partnerów
w celu nawiązania współpracy w zakresie produkcji
komercjalizacji i dystrybucji.

