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Druga Konferencja  dla projektu „Współdziałanie– dla innowacji ” 

(27.08. 2013 w godz. od 9.30 do 15.00) 

W salach budynku Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości  

Bytom, ul. Pułaskiego 3 

 

PROGRAM 
 

 9.40 – 10.00      Rejestracja uczestników   

 

10.00 – 10.15     Powitanie uczestników oraz przedstawienie informacji na   

                           temat projektu „Fabryki Innowacji”. 

10.15 – 11.00       Prezentacje „Fabryki Innowacji”,    

                             przedsiębiorstwa partnerskie – prezentacja,  projekt  organizacji   działań        

                           i źródeł finansowania zarządzania projektami innowacyjnymi 

                           i   administrowania działań. 

11.00 – 11.15    Jak, co, dlaczego i gdzie rozwijać, racjonalizować, wprowadzać innowacyjne    

                          produkty i procesy. Prezentacja europejskich  baz wiedzy  nawiązanie do   

                          ekspozycji, prezentacji, wykładów i konferencji wystawy Cebitt 2013. 

                          Czy metodyka działań i system zarządzania uzależnia stopień innowacyjności  

                          firm i instytucji? Jak system zarządzania wpływa na innowacyjność 

                          w organizacji? 

11.15 – 11.30     Współpraca w tworzeniu innowacji, jak współpracować 

                           w innowacjach – organizacja współdziałania dla innowacji. 

                           Świadome innowacyjne organizowanie przedsięwzięć firmy  

                           lub  instytucji. Jak i dlaczego trzeba  być  skutecznym w działaniu    

                           innowacyjnym? Jak  rozwijać produkty i procesy innowacyjne bazy   

                           danych o projektach dla sprawnego administrowania, zarządzania  

                           i nadzorowania projektów, procesów innowacyjnych realizowanych  

                           wspólnie lub z pomocą publiczną. (Benschmarking metodyki najskuteczniejszych) 

11.30 – 11.45     Prezentacja przesłania światowej wystawy Cebit 2013- barometru       

                           gospodarki światowej na rok 2013 prognozy, przesłanie w aspekcie  dróg  

                           wyjścia   z kryzysu.  Re Thinker wystawy  -  prezentacja relacji  

                           z   wystawy. Proinnowacyjne Systemy produkcji, usług, zarządzania 

                           i administracji (Podstawowe wartości, podstawowe zasady, metody  

                           a  rezultaty  metodyka wskazywana przez myślicieli w historii i obecne    

                           metody) 

12.00 – 12.20     Przerwa kawowa 

12.20 – 13.00    PO IG, RPO i inne możliwości pomocy we wdrażaniu  

                          innowacyjności  w województwie śląskim. 

13.00 – 14.00    Wartości, zasady, metody, drogi rozwoju innowacyjności regionalnych firm   

                          – panel dyskusyjny poprzedzony prezentacją wprowadzającą. 

14.00 – 14.45    Informacja nt. szkoleń dla partnerów społecznych i szkoleń  

                          dla przedsiębiorców. 

15.00 –              Panel dla partnerów współdziałania. Ustalenie formy organizacji i planu 

                          pracy do października 2013r.    

Uczestnicy:  partnerzy współdziałania – budowy „Fabryki innowacji” przedstawiciele mikro, 

małych i średnich firm, lokalne stowarzyszenia pracodawców i przedsiębiorców (przede 

wszystkim cechy rzemieślnicze), lokalne władze samorządowe, instytucje i organizacje 

wspierające przedsiębiorców i przedsiębiorczość, wyższe uczelnie, instytuty badawcze. 

 


