ZAPROSZENIE
SPOTKANIE INFORMACYJNE KONKURS
,,SILESIA POD BŁĘKITNYM NIEBEM’’
dofinansowanie projektów na rzecz poprawy jakości powietrza oraz minimalizacji
skutków zanieczyszczeń dla zdrowia
5 września 2019 r.
Centrum Edukacji i Biznesu Nowe Gliwice ul. Bojkowska 37 (sala 013)
- UDZIAŁ W SPOTKANIU BEZPŁATNY –
AGENDA
9:15

Rejestracja uczestników

9:30 – 9:45

RAZEM DLA INNOWACYJNEJ MEDYCYNY – Krajowy Klaster Kluczowy –
MedSilesia Śląska Sieć Wyrobów Medycznych.
Sztuczna inteligencja w medycynie, druk 3D – zaproszenie na spotkania
brokerskie NIEMCY 19-20.09.2019 University Hospital in Tuebingen
https://s3martmed-2019.b2match.io/
Pani Izabela Czeremcha – menadżer Krajowego Klastra Kluczowego
MedSilesia, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

,,SILESIA POD BŁĘKITNYM NIEBEM’’
dofinansowanie projektów na rzecz poprawy jakości powietrza oraz minimalizacji skutków
zanieczyszczeń dla zdrowia
9:45 - 12:00
Działanie 1.2. „Silesia pod błękitnym niebem” to dofinansowanie unijne do
działań badawczych i wdrożeniowych, dedykowane przedsiębiorstwom oraz
jednostkom naukowym. Środki wdrażane przez Śląskie Centrum
Przedsiębiorczości przeznaczane są na prace rozwojowe w ramach
Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Śląskiego
(medycyna, energetyka, ICT, zielona gospodarka, przemysły wschodzące),
wpisujące się w agendę badawczą SILESIA POD BŁĘKITNYM NIEBEM, zgodnie
z którą celem głównym przedsięwzięcia jest „pobudzenie gospodarki
województwa śląskiego do tworzenia rozwiązań minimalizujących przyczyny
i skutki negatywnego oddziaływania zanieczyszczenia powietrza
w województwie śląskim w perspektywie do 2026.”
Pani Agnieszka Siwica, Główny specjalista Wydziału Wyboru i kontraktacji
EFRR Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie.
Pani Jolanta Romańczuk-Sorek, Starszy specjalista Wydziału Wyboru i
kontraktacji EFRR Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie.
Instytucja organizująca konkurs.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Chęć uczestnictwa należy zgłosić wysyłając formularz zgłoszeniowy do dnia 03.09.2019
na adres e-mail: medsilesia@gapr.pl
Liczba miejsc ograniczona.
O przyjęciu zgłoszenia będzie decydowało potwierdzenie przesłane drogą mailową.
Zgłoszenie udziału w spotkaniu oznacza wyrażenie zgody na używanie i rozpowszechnianie Państwa wizerunku przez
organizatora spotkania dla celów działań informacyjno-promocyjnych. Fotografie wykonane podczas spotkania mogą
zostać umieszczone na stronach internetowych zarządzanych przez Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju
sp. z o.o.

Szczegółowych informacji udziela:
Alicja Michalik, tel. 795 195 683
Organizator: Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.
ul. Wincentego Pola 16,
44-100 Gliwice
tel. 32 3391 31 10
e-mail: gapr@gapr.pl, www.gapr.pl

