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października 2010 w belgijskiej Antwerpii
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Nagroda Network Stars 2010 dla RCiTT!

Podczas Dorocznej Konferencji sieci, która
odbyła się 13 października w belgijskiej
Antwerpii, nastąpiło uroczyste wręczanie
nagród Network Stars 2010. Za najlepszy
przykład współpracy uznano umowę między:
szczecińską firmą Gryftec i francuską firmą
Westline. Partnerstwo między firmami
zawiązało się dzięki wsparciu oraz
merytorycznej pomocy Regionalnego
Centrum Innowacji i Transferu Technologii.
Rokrocznie nagrody trafiają do
najdynamiczniej rozwijających się podmiotów
zrzeszonych w EEN. Konsultanci sieci
oceniają projekty w tajnym głosowaniu. W tej

edycji konkursu za najlepszą uznano współpracę polsko-francuską, która otrzymała
przeszło 60 proc. głosów.

– Jest to niewątpliwie ogromne wyróŜnienie dla obu nagrodzonych firm. Okazuje się,
ze szczecińskie przedsiębiorstwa mają ogromny potencjał, który został doceniany
przez specjalistów z tak prestiŜowej sieci jak EEN – mówi Jaśmina Solecka, szefowa
RCIiTT. – Dla nas jest to takŜe ogromne wyróŜnienie, bowiem od lat staramy się
wspierać lokalne przedsiębiorstwa. Ta nagroda jest dowodem na to, Ŝe swoją pracę
wykonujemy bardzo profesjonalnie. Z ogromnym zaangaŜowaniem budujemy
efektywne relacje nauki z biznesem. Jak widać nasze starania przynoszą wymierne
skutki.

Enterprise Europe Network jest największą na świecie siecią wsparcia
kontaktów handlowych i technologicznych. W czasie tegorocznej edycji
konferencji ogłoszono otwarcie kolejnych 15 nowych punktów kontaktowych w
Chinach i Korei Południowej. Tym sposobem przedsiębiorcy naleŜący do  EEN mają
otwartą drogę do ekspansji na rynki azjatyckie. Po rozszerzeniu, sieć obejmuje swoim
zasięgiem 47 krajów, w tym wszystkie 27 państw Unii Europejskiej, obsługiwanych
przez 589 punktów kontaktowych. Enterprise Europe Network to obecnie największa
na świecie sieć dająca moŜliwość kontaktów lokalnym firmom i instytucjom.

Dzięki dofinansowaniu z Komisji Europejskiej, usługi sieci dla przedsiębiorstw są
bezpłatne.

Wydział Polityki Regionalnej składa całemu zespołowi RCIiTT serdeczne
gratulacje i Ŝyczenia kolejnych międzynarodowych sukcesów.
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