Projekt NANOFORCE:
Najlepšia príležitosť
na rozvoj Vášho talentu!
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Projekt NANOFORCE vytvára spoločenstvo viac ako 1000 vedcov a podnikateľov, ktorí
pôsobia na trhu s viac ako 15 miliónmi obyvateľov.
Viacej informácií nájdete na našej internetovej stránke : www.nanoforceproject.eu .

Koho hľadáme…
Projekt NANOFORCE hľadá talenty so záujmom o nanotechnológie, ako sú napríklad:
• Študenti vedeckých disciplín;

• Výskumní pracovníci v oblasti nanotechnológií;
• Podnikatelia rozbiehajúci svoje firmy (najmä MSP);
• Profesionáli na prácu vo vedeckých ustanovizniach a v oblasti legislatívy;
• Podnikatelia v oblasti rizikového kapitálu a „Business Angels“ so záujmom investovať
do nových inovatívnych nanotechnologických projektov.

5 nástrojov Projektu NANOFORCE
Projekt NANOFORCE pripravil 5 osobitných nástrojov

na podporu talentov pri

identifikácii príležitostí, ktoré ponúkajú nanotechnológie:
1. “Nanodeals Generator": ako ponúknuť svoju ideu tomu správnemu partnerovi!
2. Použi “TRM – Technology Rating System” a vyhodnoť tak sám svoju pozíciu!
3. Spoj sa s našimi “lovcami talentov”: poskytni im svoj životopis!
4. Mag c Training Course: 2 a pol dňový školiaci kurz v Prahe, bezplatný pre vybraných
účastníkov!
5. Ako zaobchádzať s nanomateriálmi v zmysle smerníc a nariadení EÚ.

1. “Nanodeals Generator”: ako osloviť so svojím návrhom toho
správneho partnera!
Zaregistrujte sa na našej web-stránke:
www.nanoforceproject.eu!
Dozviete sa tam, ako predstaviť svoj návrh,
patent, návrh dohody alebo profesionálny
profil tým správnym partnerom:
podnikateľom,
investorom rizikového kapitálu,
„lovcom mozgov“...
Napíšte iba krátky popis: kto ste, aký máte
návrh, aká je jeho stručná genéza...účasť na
implementácii.
Vstúpte do kontaktu priamo s

Vašimi

partnermi!

2. Využite “TRM – Technology Rating System” a sám si vyhodnoťte
svoju pozíciu!
Chcete si otestovať, či je Vaša technológia
vhodná? Využite software TRM, zaregistrujte
sa na www.nanoforceproject.eu.
Nie je potrebné, aby ste mali finančné krytie!
Zodpovedzte sériu cielených otázok a RTM
Vám poskytne hodnotnú ucelenú informáciu
o kvalite Vášho návrhu, s vyhodnotením jeho
silných a slabých stránok a zobrazí ich
formou vizualizácie na pavučinovom grafe, čo Vám umožní zacieliť pozornosť na kritické
oblasti!

3. Kontaktujte našich “lovcov talentov”: dajte im svoj CV!
Projekt NANOFORCE má v súčasnosti dohodu s dvomi „lovcami mozgov“, ktorí majú záujem
vybrať si Vás:

• Allegis Group Services – pôsobí vo svojom sektore už 15 rokov; Allegis Group Services
buduje Zákaznícky náborový program , ktorý poskytuje prístup k zdroju najlepších talentov
na stále pracovné pozície. S využitím rozvinutého systému autsorsingových služieb
spoločnosti Allegis Group Services zistíte výrazný nárast kvality uchádzačov a zníži sa
Vaše riziko, čo Vašej spoločnosti umožní zamerať sa na podstatné hodnototvorné činnosti
a nebudete tak zaťažení neustálymi problémami spojenými s náborom ľudí v neustále sa
meniacom podnikateľskom prostredí. Ich experti sa zžijú s Vašou spoločnosťou a budú
Vám vedieť zabezpečiť špičkových a talentovaných pracovníkov.
• TALENT Tree – spoločnosť pôsobí v oblasti

náborových služieb , špecializuje sa na

odborné a manažérske pozície, patrí medzi najkvalitnejšie firmy so zameraním na sektor
chémie a farmácie.
Otvorte si www.nanoforceproject.eu a vložte svoj CV! Získate viacero príležitostí osobne sa
stretnúť s vedúcimi manažérmi uvedených dvoch spoločností, ktorí pôsobia ako moderátori

našich podujatí. Sledujte plán našich workshopov a konferencií v sekcii „Events“.

4. Mag c Training Course: 2 a ½ - dňový výcvikový kurz v Prahe, pre
vybraných účastníkov bezplatný!
Magic Training Course poradí, „ako premeniť Vaše vedecké znalosti na súkromný podnik“. Ide o

vysoko intenzívny kurz , ktorý zorganizoval Projekt NANOFORCE v Prahe v dňoch 26.-28. júna
2013. Kurz pozostával z 5 segmentov zacielených na výcvik účastníkov ako založiť
nanotechnologickú spoločnosť.
Lektormi

boli Paolo Manes (SC Sviluppo chimica S.p.A., Taliansko) a Günter Festel (Festel

Capital, Švajčiarsko) , ktorí sú profesionáli s medzinárodnými

skúsenosťami a manažérskymi schopnosťami; školili 27
vybraných účastníkov s cieľom pomôcť im vybudovať

základy úspešnej kariéry.
Po skončení kurzu každý absolvent dostal „Certificate
of Attendance“ podpísaný oboma lektormi.

5. Ako pristupovať k nanomateriálom z pohľadu európskej legislatívy
Keďže nanomateriály, ak sa s nimi zaobchádza vhodným a bezpečným spôsobom, ponúkajú
spotrebiteľom ohromný prospech, Projekt NANOFORCE pripravil pre Vás tieto 2 nástroje
5. 1. Medzinárodnú príručku "Postupy pre malé asterné podniky"

Základné postupy, ktoré musí dodržiavať malá spoločnosť pri
bezpečnom zaobchádzaní s nanomateriálmi. Zaregistrujte sa
na našej w-stránke www.nanoforceproject.eu a stiahnite si
Príručku.
5. 2. KBS a ES
Viete akým komplexným dokumentom sa stala Karta
bezpečnostných údajov (KBÚ) v súvislosti s REACH?
Projekt NANOFORCE pre Vás pripravil 3 vzorové technické
listy a KBÚ pre
 Nano oxid zinočnatý
 Nano striebro
 Nano oxid titaničitý

Podrobnejšie informácie:
• Ms. Sonja Hartl
BioNanoNet Forschungs GmbH (AT)
E-mail: sonja.hartl@bionanonet.at

Ciele Projektu NANOFORCE
Máme viaceré ciele, ale sú dobre integrované... Chceme rozvinúť
“I.N.V.C.F. – INTERREGIONAL NANO VENTURE CAPITAL FUND s
najmenej 20 miliónmi eur určenými pre 8 regiónov strednej Európy

začlenených do Projektu NANOFORCE.
Pripravujeme 3 podujatia „NanoDeals“ na predstavenie nášho
návrhu :
24.septembra v Prahe,
1.októbra vo Viedni,
12.decembra v Miláne.

Internetová stránka Projektu NANOFORCE
Tu sa nachádza veľa ďalších príležitostí a nástrojov, ktoré Vám ponúka Projekt NANOFORCE!
Vstúpte na stránku www.nanoforceproject.eu a objavte ich!

Ak potrebujete podrobnejšie informácie, kontaktujte:
• Ms. Chiara Monaco
SC Sviluppo chimica S.p.A.
Address: Via Giovanni da Procida, 11
20149, Milan
Phone: +39 02 34565 375
E-mail: c.monaco@sviluppochimica.it

• Mr. Paolo Manes
SC Sviluppo chimica S.p.A.
Address: Via Giovanni da Procida, 11
20149, Milan
Phone: +39 02 34565 373
E-mail: p.manes@sviluppochimica.it

Program Stredná Europe
Program

Stredná

Európa

je

nástroj

Európskej únie na podporu spolupráce
medzi stredoeurópskymi štátmi Rakúsko,
Česká republika, Nemecko, Maďarsko,
Taliansko, Poľsko, Slovensko, Slovinsko a
Ukrajina. Zameriava sa na zlepšenie v
oblasti

inovácií,

životného

prostredia,

dosiahnutie lepšej konkurencieschopnosti
a príťažlivosti miest a regiónov.
(www.central2013.eu).
Program je financovaný Európskym regionálnym rozvojovým fondom (ERDF) a trvá od roku
2007 do roku 2013.

Kontakty
Podrobnejšie informácie:
• Chiara Monaco
SC Sviluppo chimica S.p.A. (I)
E-mail: p.manes@sviluppochimica.it
• Jiří Reiss
Svaz
chemického
průmyslu
republiky – SCHP ČR
E-mail: jiri.reiss@schp.cz

• Christian Micheletti
Veneto Nanotech (I)
E-mail: christian.micheletti@venetonanotech.it
České

• Anna Gietka
Polish Chamber of Chemical Industry
PIPC (PL)
E-mail: anna.gietka@pipc.org.pl

-

• Andreas Falk
BioNanoNet Forschungs GmbH (AT)
E-mail: andreas.falk@bionanonet.at
• Witold Łojkowski
Institute of High Pressure Physics, Polish
Academy of Sciences – UNIPRESS (PL)
E-mail: wl@unipress.waw.pl

• Irina Nunberger
Chemie-Cluster Bayern (D)
E-mail: nunberger@chemiecluster-bayern.de
• Urška Lavrenčič Štangar
University of Nova Gorica (SLO)
E-mail: urska.lavrencic@ung.sl
• Silvia Surová
Zväz chemického a farmaceutického priemyslu
Slovenskej republiky (SK)
E-mail: surova@zchfp.sk
• Webstránka projektu: www.nanoforceproject.eu

Najlepšia príležitosť
na rozvinutie Vášho talentu!

