
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  
 

 

 

INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ ”BLACHOWNIA” 

w Kędzierzynie – Koźlu 

ogłasza nabór na  

Prelegenta na seminarium „Zasady finansowania projektów dla przedsiębiorstw w perspektywie 2014 -2020” 

 w ramach projektu „Opolszczyzna matką wynalazków” nr POKL.08.02.01-16-013/13, realizowanego w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VIII - Regionalne kadry gospodarki, działanie 8.2 Transfer wiedzy, 

poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy nauki i przedsiębiorstw. 

 

Celem projektu jest podniesienie poziomu współpracy opolskiego przemysłu z sektorem B+R w zakresie innowacji i 

transferu technologii poprzez wypracowanie konkretnego efektu wdrożeniowego w okresie od 01.12.2014r.-

30.11.2015r. 

 

Opis wymagań:  

1. Poszukujemy prelegenta na seminarium, organizowanego w ramach Akademii Innowacyjnego Przedsiębiorcy 

w celu wygłoszenia prelekcji na temat zasad finansowania projektów dla przedsiębiorstw w perspektywie 

2014-2020. 

2. Prelekcja odbędzie się w marcu 2015r. w Kędzierzynie-Koźlu 

3. Prelekcja organizowana jest w szczególności dla przedsiębiorstw, jednostek naukowych oraz instytucji 

otoczenia biznesu regionu Opolszczyzny i winna być poświęcona zaprezentowaniu możliwości finansowania 

projektów, w których przedsiębiorstwa będą mogły brać udział w latach 2014-2020. Szczególny nacisk 

powinien być położony na praktyczne aspekty pozyskiwania środków finansowych w projektach. 

4. Wymagamy od prelegenta udokumentowanej wiedzy i doświadczenia na temat przedmiotu prelekcji, jak 

również umiejętności jasnego przekazania treści słuchaczom. 

5. Prelekcja nie może trwać krócej niż godzinę. 

6. W celu dokonania zgłoszenia swojej kandydatury, kandydat/-tka wypełnia dostępny na stronie 

www.icso.com.pl formularz zgłoszeniowy.  

7. Zatrudnienie następuje na podstawie umowy o dzieło. 

8. Zgłoszenia przesyłane po wskazanym terminie nie będą brane pod uwagę. 

Kryterium oceny zgłoszenia: spełnienie warunków zawartych w pkt 4 opisu wymagań, wysokość wynagrodzenia 

 

Termin składania zgłoszeń: 27.02.2015 

 

Termin wyboru kandydatów: 2.03.2015 

 

Sposób dostarczenia oferty:  
Zgłoszenie powinno być dostarczone osobiście lub przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 

wilk.j@icso.com.pl, lub pocztą tradycyjną na adres: Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia”, ul. 

Energetyków 9, 47-225 Kędzierzyn-Koźle 

 
Dodatkowe informacje: 

 

Dodatkowych informacji udziela Joanna Wilk pod numerem telefonu 77 487 34 14 oraz adresem email: 

wilk.j@icso.com.pl 

mailto:wilk.j@icso.com.pl

