Podjetja in raziskovalci skupaj na virtualnih sestankih dokazujejo, da je kljub
težkim časom mogoče spodbujati inovativne priložnosti
Raziskovalne in tehnološke organizacije, majhna in srednje velika podjetja (MSP) in grozdi podjetij iz
Srednje Evrope se bodo 7. maja sestali na spletni platformi, da bi osnovali inovativne projekte in
ideje, ki temeljijo na vrhunskih tehnologijah. Dogodek se organizira v okviru projekta KETGATE.

KETGATE in več kot 25 lokalnih kontaktnih točk Enterprise Europe Network (EEN) iz cele Srednje Evrope
so združili moči, da bi organizirali to popolnoma virtualno srečanje. Ideja je, da se podjetja in
raziskovalne organizacije virtualno srečajo s ciljem sklepanja sporazumov o sodelovanju.

Po velikem uspehu dvostranskih sestankov KETGATE, ki
so potekali 31. januarja 2019 v Benetkah, je bila
predvidena izvedba podobnih srečanj za Budimpešto 7.
maja 2020. Vendar pa so se organizatorji zaradi izbruha
COVID-19 odločili, da dogodek izvedemo v povsem
virtualnem okolju.
Ta edinstvena dejavnost povezovanja s predhodno dogovorjenimi dvostranskimi sestanki bo podjetjem
nudila priložnost, da se srečajo s predstavniki vodilnih raziskovalnih organizacij in inovativnih podjetij.
Raziskovalci pa bodo imeli priložnost, da podjetjem predstavijo svoje inovativne tehnologije in najdejo
sinergije z drugimi raziskovalci.
Projekt KETGATE sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj prek Interreg Central Europe in ponuja
podjetjem in ključnim ponudnikom tehnologij edinstveno možnost, da se srečajo in najdejo dragocene
možnosti sodelovanja za izkoriščanje inovacijskih potencialov.
Eden od vrhuncev dogodka se bo odvijal 7. maja od 10:00 do 11:00 ure, tik preden se začnejo odvijati
vnaprej dogovorjeni sestanki, saj bosta uvodno predavanje in tiskovna konferenca zagotovila podlago
za uradni zagon mreže KETGATE .
Poslanstvo mreže KETGATE je pomagati podjetjem doseči znanost in pomagati znanosti pri doseganju
podjetij. Trenutno omrežje sestavlja osem točk KETGATE, ki pokrivajo velik del Srednje Evrope. Vse
točke KETGATE so strokovnjaki na področju prenosa tehnologije in so pomembni deležniki v svojih
regijah. Mreža organizacij se širi, zato nas obvestite, če želite postati del.
Po uradnem zagonu omrežja bodo vse točke KETGATE na voljo za zagotavljanje svojih svetovalnih
storitev raziskovalnim organizacijam in podjetjem, ki bodo označili termin v času, ki je dodeljen za
dvostranske sestanke (11:00 - 17:00). Ne odlašajte in se najavite za sestanek s svojo regionalno točko
KETGATE, ki vam bo z veseljem svetovala in olajšala dialog in sodelovanje med znanostjo in podjetji.
Z več informacij in registracijo na dvostranske sestanke z raziskovalci, podjetji in KETGATE točkami
obiščite Brokerage Event spletno stran.
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