Innowacje w technologiach
środowiskowych - okazja do spotkań
z brytyjskimi korporacjami
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Oferujecie innowacje IT dla zielonych technologii? 23 marca będziecie mieć niepowtarzalną okazję spotkać
brytyjskie korporacje szukające nowych rozwiązań z dziedziny cleantech.
Do udziału w Cleantech Business Mixer zachęcamy polskie MŚP i startupy, które mogą zaproponować
rozwiązanie na przynajmniej jedno z wyzwań zgłoszonych przez brytyjskie ﬁrmy. Wyzwania dotcyzą
innowacyjnych i ekologicznych technologii z takich dziedzin, jak:
segregacja i utylizacja odpadów,
efektywność energetyczna,
organiczenie emisji gazów cieplarnianych,
OZE.
Spotkania kooperacyjne online odbędą się 23 marca 2021 r., a poprzedzone zostaną krótkim webinarium. Udział
w wydarzeniu jest bezpłatny, lecz konieczna jest wcześniejsza rejestracja online.
Dla kogo?
Cleantech Business Mixer to wydarzenie adresowane do polskich małych i średnich przedsiębiorstw oraz
startupów, które oferują rozwiązania z zakresu technologii środowiskowych.
Na stronie internetowej możecie zapoznać się z wyzwaniami, jakie zgłosiły brytyjskie ﬁrmy uczestniczące w
wydarzeniu. Jeśli możecie zaproponować konkretne rozwiązanie na przynajmniej jedno z wyzwań – nie zwlekajcie
z rejestracją!
Program
O godzinie 10:00 odbędzie się krótkie webinarium wprowadzające, poświęcone sektorowi cleantech w
Polsce i w Wielkiej Brytanii;
O godzinie 11:20 rozpoczną się dwustronne spotkania, umówione wcześniej między brytyjskimi
korporacjami a polskimi MŚP i startupami.
Na czym polega business mixer i jak wziąć udział?
międzynarodowe dwustronne spotkania – business mixer obejmie dwustronne spotkanie między
brytyjskimi korporacjami a polskimi MŚP i startupami;
proﬁl uczestnika – aby uczestniczyć w wydarzeniu, podczas rejestracji musicie wypełnić proﬁl tak, aby
zawierał on informacje na temat Waszej działalności i o oferowanych rozwiązaniach; zachęcamy, by w
tytule rozwiązania zamieścić numer wyzwania i nazwę korporacji, która je zgłosiła;
potwierdzone spotkania – po utworzeniu proﬁlu i jego zatwierdzeniu przez organizatorów, możecie
zaprosić wybrane korporacje na spotkania; aby spotkanie zostało dodane do Waszej agendy spotkań, musi
zostać zaakceptowane przez korporację, którą zapraszacie;
agenda spotkań – każdy uczestnik na krótko przed wydarzeniem będzie dysponował listą umówionych
spotkań wraz z ich godzinami;
bez konieczności instalowania oprogramowania – w tych wskazanych godzinach będziecie mogli dołączyć
do wirtualnych pokoi spotkań bezpośrednio przez platformę b2match, tę samą, na której dokonujecie
rejestracji; nie musicie w tym celu instalować żadnego oprogramowania; przed rozpoczęciem spotkań
warto testowo odwiedzić taki wirtualny pokój, by sprawdzić, czy wszystko działa jak należy i czy np. Wasze
oprogramowanie ﬁrewall nie blokuje dostępu;
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językiem spotkań będzie język angielski;
udział jest bezpłatny.
Więcej informacji nt. spotkań udzielają:
Agnieszka Promianowska, agnieszka_promianowska@parp.gov.pl
Magdalena Zwolińska, magdalena_zwolinska@parp.gov.pl

Wydarzenie organizowane jest w ramach pilotażowego projektu UK-Polish TechChallenge, realizowanego przez
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii RP, Ambasadę Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Polską Agencję
Rozwoju Przedsiębiorczości.
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