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Aktualności z OPN-T

Nowi rezydenci w
OPN-T
Witamy w naszym Parku nowe
firmy:
1. POL-AURA
2. AGROTURYSTYKA
„SKARB SOŁTYSA” Katarzyna
Białoszewska

WIĘCEJ

EBN W LUXEMBURGURELACJA Z WIZYTY

W Luxemburgu odbyła się
coroczna konferencja ośrodków
zrzeszonych w sieci EBN
(European Business Network) ,
której OPN-T jest członkiem od
stycznia 2018 r. Zapraszamy do
zapoznania się z relacją z wizyty
oraz cennymi uwagami.

RELACJA

Informujemy Państwa, iż Zarząd
Dróg, Zieleni i Transportu w
Olsztynie w odpowiedzi na naszą
prośbę o poprawę bezpieczeństwa
na ul. Rejewskiego stwierdził, że "
nie widzi potrzeby niwelacji
skarpy (...). Kolizja, do której
doszło była przypadkiem
incydentalnym, wynikłym z
niedostosowania prędkości do
warunków na drodze.
Oznakowanie drogi dojazdowej do
OPN-T i ul. Rejewskiego zostało
wykonane zgodnie z
zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu do pozytywnej
opinii Komisji brd."

"Projektuję
z Piotrem
Grzymowiczem 2"
W ramach spotkania "Projektuję z
Piotrem Grzymowiczem 2" nasz
Park zorganizował warsztaty
Design Thinking. Trzy pokolenia
Olsztyniaków pracowały nad
problemem rewitalizacji terenu
przy ul. Nad Jarem w Olsztynie.
Trzy grupy tworzyły trzy wizje
zagospodarowania ww. miejsca.
Pomysły były różne, wszystkie
kreatywne - jak zawsze wtedy gdy
pracuje się zespołowo.
Kreatywność i różnorodność
pracujących metodą Design
Thinking wynikała z ich składu.
Uczestnikami warsztatówbyli
studenci Warmińsko-Mazurskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w
Olsztynie, Wydziału Geodezji i
Inżynierii Przestrzennej i
Budownictwa (UWM) oraz
uczniowie Zespołu Szkół
Elektronicznych i
Telekomunikacyjnych w
Olsztynie.

FOTORELACJA

"Nie bądź taki, daj na
zwierzaki"
Z inicjatywy firmy Green Miles
Sp. z.o.o. kierujemy do osób,
którym dobro naszych
czworonożnych przyjaciół leży na
sercu, prośbę o pomoc w zbiórce
najpotrzebniejszych rzeczy dla
FUNDACJI NIECHCIANYCH
ZWIERZĄT w Bartoszycach.
Zbiórka będzie prowadzone w
dniach 27.06 do 04.07.

SZCZEGÓŁY ZBIÓRKI

Wsparcie wejścia
na rynek USA!!!
Tylko do końca czerwca można
aplikować do projektu Enrich
USA. Projekt jest realizowany
przez międzynarodową sieć
EBN, w ramach wsparcia z
programu Horizon2020. Jest to
narzędzie wspierające
europejskie firmy w wejściu na
rynek USA. Projekt obejmuje
m.in. następujące działania: 1.
program akceleracji To
zindywidualizowany program,
dedykowany dla
zaawansowanych start-upów
oraz rozwiniętych
przedsiębiorstw
technologicznych, obejmujący
szeroki wachlarz usług
doradczych, kontaktów z
mentorami, inwestorami
funkcjonującymi na rynku USA
oraz wizytę w USA . 2. program
komercjalizacji badań To 2
tygodniowy obóz w USA,
organizowany dla start-upów/
naukowców z nowymi
pomysłami, który ma
przygotować do wejścia na
rynek amerykański z nowym,
niesprawdzonym rynkowo

produktem. 3. program B2B To
dwutygodniowy obóz w USA,
dla firm z gotowym już
urynkowionym produktem, które
chcą wejść na rynek USA. W
trakcie obozu uczestnicy
zdobędą wiedzę w zakresie takty
sprzedaży i rozwoju biznesu,
strategii własności intelektualnej
oraz wiele innych związanych z
pomyślna ekspansją w USA.
Zapraszam do odwiedzenia
strony projektu i do aplikowania.
WIĘCEJ

Polecane wydarzenia i informacje:
Bezpłatne
spotkanie dla
MŚP - branża
meblarska
Polecamy Państwu spotkanie
rekrutacyjno - networkingowe w
Olsztynie! Spotkanie adresowane
jest do polskich firm meblarskich
z sektora MŚP, które chcą

nawiązać współpracę z
profesjonalnymi projektantami.
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PARP - Spotkanie
Informacyjne
Polecamy spotkanie informacyjne,
na którym otrzymają Państwo
aktualną informację nt. funduszy
europejskich dla
startupów. Podczas Warsztatu
numer I ekspert PARP omówi
zasady poddziałania 2.5 POIR
Programy Akceleracyjne.Na
Warsztacie numer II eksperci
omówią dwa nowe instrumenty
finansowe: „Pożyczka na rozwój”
– pożyczka na modernizację parku
maszynowego oraz „Wsparcie
prawne dla start-upów” indywidualne wsparcie prawne
świadczone przez kancelarie
prawne wybrane przez PARP
WIĘCEJ

IT Future Expo – 20
września 2018 –
Stadion PGE
Narodowy
IT Future Expo to VI edycja
dorocznego spotkania elity
polskiego IT, w całości
poświęcone technologiom dla
biznesu. IT Future Expo to
elitarne spotkanie wymiany
doświadczeń, najlepszych
praktyk oraz nawiązywania
istotnych partnerstw.
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5. Edycja Programu
MIT ENTERPROSE
FORUM POLAND!
Program przeznaczony dla Startup'ów
rozwijających innowacyjne
technologie dla branży
ubezpieczeniowej, rolniczej i wielu
innych.
Wnioski można składać do 10. lipca
2018 r.
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Poszukiwane
innowacyjne
rozwiązania dla
branży Retail
Retail Institute uruchomił projekt
pod nazwą NextGenLab,
dedykowany poszukiwaniu i
wdrażaniu innowacyjnych
rozwiązań w retailu. Poszukiwane
są firmy, które posiadają
rozwiązania mogące zostać
wykorzystane przez centra i sieci
handlowe, które:
• Rozwiązują rzeczywiste
problemy firm, nie zakłócają ich
naturalnego rytmu pracy
• Wspierają firmy w realizacji KPI
• Spełniają wymagania, potrzeby i
aspiracje rozwoju sektora handlu
• Mają potencjał globalny
• Są tworzone przez
charyzmatyczne i doświadczone
zespoły ludzi
• Są relatywnie proste i szybkie
we wdrożeniach
W latach 2019-2022 szczególnie
promowane będą rozwiązania z
obszarów:
• Systemy finansowe i płatności,
w tym lojalnościowe
• Big Data, algorytmy,

rozwiązania typu sztuczna
inteligencja
• Logistyka i zarzadzanie
magazynami, w tym rozwiązania
skracające czas dostawy do
klienta na tzw ostatnim odcinku
• Systemy pozwalające poznać
lepiej zachowania klientów i
konsumentów
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Ciekawe w prasie:
Od 1 lipca zmiany w rozliczaniu

4 zasady tworzenia kopii

VAT.

zapasowych danych.

W naszym kraju trwa batalia o uszczelnienie Chociaż świadomość ochrony danych cały czas się
podatku VAT. Fiskus trzyma rękę na pulsie i zwiększa, wiele firm w dalszym ciągu traktuje
nie odpuszcza nieuczciwym vatowcom. Jego tworzenie kopii zapasowych, jak niepotrzebną
orężem w tej walce stają się zmiany w
praktykę, która nigdy się nie przyda. Nie wystarczy
przepisach, które mają ułatwiać i poprawiać

jednak mieć podstawowe zabezpieczenia, takie jak

ściągalność podatku od towarów i usług.

oprogramowanie antywirusowe, które chroni cenne

Każdy, kto prowadzi biznes, musi odnaleźć

się w nowym systemie rozliczeń, aby uniknąć pliki..
komplikacji, żeby nie powiedzieć
konsekwencji. Z jakimi narzędziami będzie to

WIĘCEJ

łatwe i przyjemne?
WIĘCEJ

Propozycje współpracy:

Portugalskie MŚP szuka

Firma inżynieryjna z Barcelony Rosyjski deweloper

nowych, niekonwencjonalnych potrzebuje sprawdzonych

interaktywnej encyklopedii

produktów zmniejszających

rynkowo, innowacyjnych

roślin i zwierząt poszukuje

zużycie energii i wody, a tym

rozwiązań zwiększających

partnerów z branży IT, a także z

samym generujących

efektywność energetyczną w

dziedziny zoologii (i innych

oszczędności. Firma ma 7 lat

procesach przemysłowych.

nauk), edukacji, marketingu, w

doświadczenia w projektach

Rozwiązania te powinny mieć

celu udoskonalenia projektu w

obejmujących planowanie

zastosowanie w różnych

ramach umowy na usługi.

kosztowe i wdrażanie rozwiązań sektorach przemysłu, np.

Aplikacja ma formę medium

technologicznych, które

produkcja i dystrybucja energii, społecznościowego i jest

ograniczają zużycie energii i

petrochemia i rafinerie,

komercjalizowana. W wyniku

wody. Do jej klientów należą

przemysł chemiczny i

współpracy z programistami,

firmy przemysłowe, szpitale,

farmaceutyczny, spożywczy,

content managerami, biologami

hotele itd. Firma oferuje

papierniczy i stalowy. Muszą

i marketingowcami mają zostać

współpracę na podstawie

przynosić wymierne

poszerzone możliwości

umowy dystrybucyjnej.

oszczędności energii i przewagę interaktywne aplikacji, struktura

Ref no.: BRPT20180423001

konkurencyjną w zakresie

i wygląd strony internetowej, a

oszczędności, utrzymania i

także promocja na rynkach

użytkowania. Celem współpracy zagranicznych.
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będzie wprowadzenie
produktów na rynek hiszpański Ref no.: BRRU20171221010
na zasadzie pośrednictwa
handlowego lub wyłącznego
WIĘCEJ

partnerstwa.

Ref no.: BRES20180409001
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