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Полікор» — провідне підприємство в Україні, яке
займається виробництвом конструкцій, комплектуючих
виробів і матеріалів для будівництва чистих приміщень
(надалі ЧП) різних класів чистоти у відповідності до
міжнародних стандартів (GMP, ISO) і потреб замовників, з
послідуючим їх монтажем на об’єкті. ТОВ «Полікор»
засновано у 1993 р. Виробничу діяльність компанія
проводить у м. Львів, Україна на власному майданчику. За
час своєї діяльності, а це понад 26 років, компанією
побудовано і введено в експлуатацію понад 160 об’єктів з
чистими приміщеннями для різноманітних технологій в
Україні, Білорусії, Молдові, Казахстані.
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Горизонт Європа. Як подати проєктну заявку.

✅В ході заходу будуть представлені основні формальні
процедури підготовки і подання проєктної заявки на конкурси
програми Горизонт Європа
✅Основні теми виступу:
🎯Як правильно прочитати умови конкурсів
🎯EU-Login та інші акаунти для реєстрації у базах (порталах) ЄС
🎯Розміщення партнерського профілю на порталі фінансування
🎯Початкові кроки з формування проєктної заявки: Форма А
🎯Підготовка частини B
🎯Подання заявки до дедлайну.
🎯Отримання тексту поданої заявки.

✅Спікер: Іван Кульчицький, Президент ГО Агенція Європейських
Інновацій, керівник НКП “Інформаційні та комунікаційні
технології”.
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Запрошуємо вас на благодійний аукціон, який покликаний побудувати домівку для
жінок, які через кризові ситуації, опинились на вулиці.

Що ми робимо?
Допомагаємо жінкам повернутися до нормального життя, надаючи їм тимчасове
житло, соціальну і психологічну підтримку, менторство та кар’єрний старт.
Яка допомога потрібна?
У будинку Жіночого центру на вул. Личаківській, 90 у Львові стартує фінальний етап
довгоочікуваної реконструкції. Збір коштів на розвиток «Горіхового дому» триває. Ми
відкриті до співпраці та партнерства для реалізації позитивних і важливих соціальних
змін.

Програма аукціону передбачає інтерактивну музичну програму та час для
нетворкінгу.
Коли?
Аукціон відбудеться 21 січня.
Дрескод
Вишиванка
Лоти
На події Ви зможете придбати лоти - твори мистецтва українських художників та скульпторів.
Каталог з лотами буде надісланий Вам після купівлі квитків.
Виручені кошти з продажу квитків та лотів будуть переказані на будівництво будинку
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Книга Вперед за мрією. Відвага, креативність і сила змін
Бет Комсток, Тал Раз

Це практичний
посібник, зокрема для
керівників, як
впроваджувати зміни у
бізнесі та як боротися з
викликами, як
працювати зі своїми
помилками, як
справлятись з
бюрократією та йти в
ногу з часом. Водночас
це мемуари однієї з
найвпливовіших
керівниць у світі,
приватна історія про те,
як вирости від
інтроверткипубліцистки до віцепрезидентки з
інновацій великої
компанії.
Бет Комсток – директорка в Nike, колишня віце-президентка з
інновацій в General Electric, членкиня правління The National
Geographic Society. Журнал Forbes назвав Бет Комсток однією з
найвпливовіших жінок світу.
Видавництво «Yakaboo Publishing» детальніше про книги за посиланням.
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