
 
 

 

 
 

 
 

 
AGENDA WYDARZENIA 

 

 

WSTĘP jest wolny.  
Wystarczy w piątek na 09:00 dotrzeć do siedziby PCI ProtoLab 

(ul. Lenartowicza 6, Rzeszów) i zarejestrować się na wydarzenie. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

9:00 Rejestracja uczestników   

10:00 Oficjalne rozpoczęcie DOFE 2022  

10:20 Start Upy - Arkadiusz Turczyński  
Prezentacja głównych kryteriów/wymagań jakie są stawiane 
przez podmioty udzielające wsparcia innowatorom. 

10:40 
 

Projekty STEP i Innovation Coach  
Angelika Kisiel i Dariusz Busz 
(Eksperci z PiFE) 

Prezentacja o tym, jak uzyskać wsparcie eksperta, który 
wprowadzi Twoją firmę na drogę rozwoju i innowacji. 

11:00 
Supercluster – od pomysłu do lotu 
stratosferycznego  
Studenci Politechniki Rzeszowskiej  

Prezentacja o rozwoju osobistym i efektach prac nad balonem 
stratosferycznym.  

11:20 

Ochrona Praw Własności Intelektualnej 
i Przemysłowej -  
Arkadiusz Turczyński  
(Ekspert z PiFE) 

Przedstawienie podstawowych sposobów ochrony 
innowacyjnych pomysłów biznesowych. Wyjaśnienie pojęć 
takich jak: czystość patentowa, tajemnica przedsiębiorstwa, 
umowa o zachowaniu poufności, zgłoszenia w Urzędzie 
Patentowym. 

11:40 

Mistrzostwo Świata, czyli co może 
przynieść udział w projekcie unijnym  
Dorota Pietracha,  
Gniewomir Kuczyński 
Fundacja Educare et Servire z Dębicy  

O tym w jaki sposób Fundusze Europejskie mogą pomóc 
młodym ludziom w spełnianiu ich marzeń. 

12:00 
Podsumowanie działalności i efektów 
projektu „Podkarpackie Centrum 
Innowacji” 

Krótka historia o efektach funkcjonowania najbardziej 
innowacyjnego projektu  
RPO WP 2014 – 2020 na Podkarpaciu.  

12:20 
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej 
Gospodarki  
Adam Janusz (Ekspert PiFE) 

O możliwościach uzyskania wsparcia w ramach nowego 
programu krajowego.  

12:40 
Jak młode pokolenie obecnie odnajduje 
się w sektorze biznesowo-edukacyjnym  
Martyna Łuszczek  

Swoimi doświadczeniami w realizacji swoich pasji i 
rozwijaniu talentu opowie stażystka departamentu Govtech  
w obszarze technologicznym w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów, znajdująca się na liście 25 licealistek w programie 
Women in Tech, absolwentka programu Akademia ProtoLab.  

 

9:00 - 15:00 
Zwiedzanie przestrzeni PCI ProtoLab,  
warsztaty i pokazy w laboratoriach 

Zwiedzanie PCI, próbowanie swoich sił i sprawdzanie 
umiejętności w laboratoriach. 

12:00 Indywidualne spotkania z ekspertami  

 

 

Punkt konsultacyjny PIFE: 
- jak otrzymać dotację na założenie własnej działalności gospodarczej, 
- jak uzyskać wsparcie w realizacji innowacyjnych pomysłów, 
- jak skorzystać z bezpłatnych lub dofinansowanych szkoleń i płatnych staży, 
- jak rozwinąć swoją firmę z Funduszami Europejskimi. 
 

WUP Rzeszów:  
- możliwości wsparcia w ramach POWER,  
- instrumenty pracy finansowane ze środków krajowych,  
- wsparcie ze środków unijnych w ramach RPO WP 2014-2020 (os priorytetowa 7, 8, 9), 
- wsparcie w zakresie pośrednictwa pracy w ramach europejskiego pośrednictwa pracy EURES. 
 

WFOŚiGW: 
- konsultacje w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej,  
- informacje na temat programów „Czyste Powietrze”, „Mój Prąd”, „Moje Ciepło”,  
  „Ciepłe Mieszkanie”,  „Agroenergia”,  
- prezentacja oferty finansowej  Funduszu.  
 

 


