„Twarzą w twarz z możliwością sﬁnansowania
Twojego innowacyjnego pomysłu.
Horyzont 2020 szansą na dynamiczny rozwój dla
innowacyjnych MŚP z Polski.¨
27/05/2014
KRAKÓW,
Biuor Ateknea Solutions,
ul. Wielicka 50/2

28/05/2014
NOWY SACZ
Hotel Beskid
ul. Limanowskiego 1

HARMONOGRAM 10:00 – 12:30
•Rejestracja wraz z poczęstunkiem powitalnym, 20 min.
•„Jak europejskie przedsiębiorstwa wdrażają innowacje korzystając z funduszy Komisji Europejskiej?” –
Narcís Clavell, Prezes Ateknea Solutions, 10 min.
•„Kalejdoskop projektów”. Porównanie mechanizmów ﬁnansowych wspierających innowacje w
MŚP na poziomie krajowym i europejskim – Michał
Olan, Innovation Manager w Ateknea Solutions
Poland, 15 min.

•„Horyzont 2020 szansą dla innowacyjnych MŚP z Polski
na dynamiczny rozwój” – Alicja Grzegorzek, Dyrektor
Regionalny Ateknea Solutions Poland, 20 min.
•„Ateknea przewodnikiem na drodze do innowacji” –
Miklos Zoltai, CEO Ateknea Solutions Europe, 15 min.
•„Od pomysłu do…projektu. Studium przypadku” –
Mirosław Waśniowski, Z-ca Dyrektora Regionalnego
Ateknea Solutions Poland, 25 min.
•Networking z poczęstunkiem.
Warsztaty odbędą się w języku polskim oraz angielskim z symultanicznym tłumaczeniem.

PRELEGENCI:
Narcis Clavell, prezes spółki Ateknea Solutions, to wiodący europejski przedsiębiorca oraz anioł biznesu, posiadający
ponad 20 lat doświadczenia w dziedzinie
badań i innowacji. Jako członek EARTO stowarzyszenia europejskich organizacji
badawczych i związanych z rozwojem
technologicznym - ma szerokie doświadczenie we współpracy zarówno z europejskimi instytucjami publicznymi jak i ﬁrmami prywatnymi. Pod jego przywództwem Ateknea Solutions stała się ﬁrmą badawczą
mogącą się poszczycić największą liczbą zrealizowanych
projektów na rzecz ﬁrm z sektora MŚP, ﬁnansowanych z
ramowego programu UE na lata 2007-2013.
Miklos Zotai, CEO Ateknea Solutions Europe, zdobywał
swoje doświadczenie inżynierskie pracując przez wiele
lat w ﬁrmie Siemenes oraz General Electric. W 2008 r.
zaczął zajmować się zastosowaniem wyników nowatorskich badań naukowych zarządzając
WĘGIERSKIM CENTRUM INNOWACJI
(MFKK) oraz piastując stanowiska ambasadora Enterprise Europe Network w tym
kraju. Jego umiejętności w zakresie
rozwijania ﬁrm zdobyte w ramach
studiów MBA w Kanadzie a następnie w
Madrycie oraz zarządzania inżynierskiego
były kluczowe dla sukcesu wielu innowacyjnych projektów europejskich, w których brał udział.
Alicja Grzegorzek, Dyrektor Regionalny
Ateknea Solutions Poland, od 5 lat
aktywnie uczestniczy w przygotowywaniu wniosków o doﬁnansowanie projektów badawczo rozwojowych dla MŚP.

Jako ekspert w tematyce dotyczącej instrumentu dla
MŚP w ramach 7 programu ramowego była aktywnym
uczestnikiem grupy SYGMA stanowiącej organ doradczy
Komisji Europejskiej w deﬁnicji zagadnień związanych z
programem Horyzont 2020. Była zaangażowana w nadzór
ﬁnansowy wielu projektów badawczo-rozwojowych.
Mirosław Waśniowski, Z-ca Dyrektora
Regionalnego w Ateknea Solutions
Poland, jest aktywny w obszarze
projektów innowacyjnych realizowanych na potrzeby ﬁrm MŚP od 10 lat.
Jest współtwórcą dwóch ﬁrm realizujących projekty badawcze i rozwojowe.
Posiada szerokie doświadczenie i
wiedzę w zakresie technologii teleinformatycznych oraz
elektroniki. Łącząc te kompetencje z praktyką biznesową
i wiedzą w zakresie zarządzania zdobytą w trakcie
studiów MBA jest w stanie skutecznie wspomagać
procesy kreowania i realizacji pomysłów innowacyjnych.
Michał Olan, Innovation Manager Atekena Solutions
Poland, to specjalista/broker w zakresie innowacji,
doświadczenie zbierał m.in. w Zachodniopomorskim
Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na
stanowisku specjalisty ds. transferu technologii oraz
pełnomocnika ds. jakości Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii a także jako Product
Manager w ﬁrmie Informatycznej BTC. Posiada 8 lat
doświadczenie w zakresie oceny
potencjału technologicznego i innowacyjnego ﬁrm, pozyskiwania ﬁnansowania na innowacje i rozwój, nawiązywania współpracy oraz zarządzania
projektami.
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