
 

 

 
 

 

 
Stowarzyszenie O wiatowe Sycyna 

 
maj  zaszczyt zaprosi  Pa stwa na II seminarium: 

Nasz lokalny potencja , co mo emy zrobi  dla siebie? 
które odb dzie si  w dn. 23.10.2012r. o godz. 12.30 

w  P.P.H.U. „METROL” w Zwoleniu, ul. Kochanowskiego 100 
 

 
Program seminarium 

 
12.30-13.00  - Rejestracja uczestników seminarium 
13.00-13.15  - Powitanie uczestników seminarium 
                        prof. dr hab. Henryk Bednarczyk ITeE-PIB Radom 
13.15-13.30  - Przedstawienie lokalnej strategii innowacji - LGD Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój  
13.30-14.30  - Nasz lokalny potencja , co mo emy zrobi  dla siebie? 
                              - wyj  na rynek regionalny, krajowy, zagraniczny; 
                              - P.P.H.U. „METROL” - Tomasz Grzeszczyk 
14.30-15.00  - Forum dyskusyjne 
15.00             - Zako czenie seminarium, lunch. 
 

  

Udzia  w seminariach jest BEZP ATNY. Organizatorzy zapewniaj  uczestnikom materia y szkoleniowe oraz catering.  
Jeste my przekonani, e razem stworzymy nowe mo liwo ci naszej sieci wspó pracy.  
 

Dla zainteresowanych prowadzimy „ POGOTOWIE BIZNESOWE” - pomo emy wyja ni  nurtuj ce pytania. 
Dy ury w S.O. Sycyna w pierwszy i trzeci poniedzia ek w godz. 13.00 - 15.00; 
                                            drugi i czwarty poniedzia ek w godz. 15.00 - 17.00.  
telefon 789084945      e-mail: krzysztofa.czerniak@zpwim.pl       www.sycyna.ppp.pl 
 

„Mazowieckie partnerstwo na rzecz wspó pracy, adaptacyjno ci i innowacji”  
ównym celem projektu jest stworzenie sieci wspó pracy pomi dzy organizacjami przedsi biorców  

z sektora MSP, jednostkami samorz du terytorialnego, sektorem badawczo-rozwojowym oraz pozosta ymi 
uczestnikami ycia gospodarczego w województwie mazowieckim. Powstanie model: przedsi biorcy-nauka-
samorz d oparty na dialogu – wspó pracy-postawy-adaptacyjno .  
Do udzia u w seminarium zapraszamy: 

 przedsi biorców z sektora MSP, 
 organizacje przedsi biorców: organizacje pracodawców, izby i cechy rzemie lnicze, izby 

gospodarcze, stowarzyszenia, 
 przedstawicieli powiatowych i gminnych w adz samorz dowych, 

      przedstawicieli wiata nauki, jednostek badawczo-rozwojowych, centrów transferu i technologii,     
     parków technologicznych, inkubatorów przedsi biorczo ci.        
                                            

Projekt realizujemy w porozumieniu i wspó pracy z Powiatem Zwole skim i Gmin  Zwole  
 

 
Projekt jest wspó finansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego 

Stowarzyszenie O wiatowe Sycyna 
 

Instytut Technologii Eksploatacji – 
PIB w Radomiu 

Zwi zek Pracodawców Warszawy i Mazowsza 
 

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny  
im. Kazimierza Pu askiego                                              

Wydzia  Ekonomiczny 

 

WSPÓ PRACA 
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