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1. A hatékony energiagazdálkodásban rejlő lehetőségek
A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány kereteiben működő Enterprise Europe
Network és a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara információs napot tart együttműködő
partnere a CERTOP KFT közreműködésével, „A hatékony energiagazdálkodásban rejlő
lehetőségekről vezetőknek” címmel, melyre minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk.
Időpont: 2013. május 14., 10.00 óra
Helyszín: Kamarák Háza (8900 Zalaegerszeg, Petőfi u.24)
A tartalomból:
? A mérés szerepe az energiairányítási rendszerben
? Legjobb gyakorlatok a villamos és gázenergia felhasználásban iparvállalatok számára
? Energiarendszerek lehetőségei Közép - és Kelet Európában
2. Tudás Transzfer tanfolyam
A tanfolyamot a CAPINFOOD projekt keretében szervezi a Campden BRI Magyarország
Nonprofit Kft, amely a South-East European Programban az Európai Unió és Magyarország
társfinanszírozásával valósul meg.
A tanfolyamon való részvétel ingyenes.
Időpont: 2013. május 99-10.
Helyszín: Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft.
1096 Budapest, Haller u.2.
A tartalomból:
• Az ipar igényeinek és rejtett szükségleteinek azonosítása
• Az ipar és a kutatók közötti kommunikáció jelentősége
• Kutatás alapú tudás megvalósítása az iparban (hangsúlyozva a KKV-k szerepét)
• Tudás és technológia transzfer eszközök
3. Az innováció hazai és európai aktualitásai konferencia
A Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA) Enterprise Europe Network, valamint a Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) tisztelettel meghívja Önt a 2013. május 15-én
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megrendezendő "Az innováció hazai és európai aktualitásai" elnevezésű szakmai
konferenciára.
A konferencián az alábbi témakörökben hallhatnak informatív előadásokat:
•
•
•
•
•
•

védjegy, valamint design oltalmi formák európai dimenziói
a kiemelkedő aktualitással bíró egységes hatályú európai szabadalom, valamint egységes
hatályú szabadalmi bíráskodás új intézménye
K+F minősítések és azok tapasztalatai
a magyar szellemi alkotások hazai és külföldi iparjogvédelmi oltalmának támogatására
irányuló pályázat bemutatása (IPARJOG_12)
szolgáltatások innovatív KKV-k részére: a HITA Enterprise Europe Network tevékenysége
Európai Uniós kezdeményezés KKV-k támogatására a szellemi tulajdonvédelem területén
(EU IPR Helpdesk)

A részvétel térítésmentes, de regisztrációhoz kötött! Jelentkezőket a terem
befogadóképessége miatt csak korlátozott számban tudnak fogadni.
Kérjük, hogy legkésőbb 2013. május 10-ig
szíveskedjen regisztrálni az alábbi linken:
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http://innovacioskonferencia.questionpro.com
Cím: 8999 Zalalövő, Körmendi u. 3.
Telefon: 30/835-0012
Email: livia.domok@zalalovo.hu; toth.adel@zalalovo.hu

