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Dziś:, 12.10.11r, 
Temperatura: 14 °C, 
Wiatr: 22 km/h, 
Opady: 1.5 mm 

Czwartek, 13.10.11r, 
Temperatura: 12 °C, 
Wiatr: 22 km/h, 
Opady: 2.5 mm 

Piątek, 14.10.11r, 
Temperatura: 8 °C, 
Wiatr: 19 km/h, 
Opady: 1.3 mm 

Tu wpisz słowo kluczowe...
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Przedsiębiorcy z Podkarpacia mogą zdobyć 
dofinansowanie na wsparcie w zakresie wdrażania 
elektronicznego biznesu...

Gospodarka | Kultura | Felietony 

Dotacje dla podkarpackich firm 

Nagrody dla najaktywniejszych gospodarczo...
Biznes rusza pełną parą
Umowa na pełnienie nadzoru nad...
Finał konkursu "Na starcie własnej...
Sierpień miesiącem inwestycji w Rzeszowie
Siedem firm zainteresowanych przebudową...
PGE Obrót S.A.: Największa Firma...
Inwestycje drogowe realizowane przez miasto

Rzeszow4u.pl › Gospodarka   Rozmiar: A A A 

08-06-2011 Ocena:      
Regionalne Forum Biznesowe w Rzeszowie 

Regionalne Forum Biznesowe to platforma dyskusji o szansach i barierach lokalnej 
przedsiębiorczości, możliwościach jej wsparcia, a także o pozyskiwaniu środków i 
technikach finansowania przedsięwzięć gospodarczych. Kluczowym zadaniem Forum 
jest budowa wzajemnych relacji i wymiana doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami, 
przedstawicielami władz samorządowych i sektorem finansów. 

 -Forum postrzegam jak znakomitą okazję do wymiany opinii i doświadczeń przedstawicieli 
środowisk biznesowych i samorządowych, a także do podjęcia refleksji na temat możliwości
wspólnej realizacji zadań służących m.in. wspieraniu rozwoju regionalnego, określaniu 
priorytetów rozwojowych miast i regionów, przeciwdziałaniu spowolnieniu gospodarczemu, 

pozyskiwaniu środków finansowych - krajowych i unijnych - mówi Tadeusz Ferenc, Prezydent Miasta Rzeszowa. 

(0) 
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Zobacz mapę MPK.Rzeszów4u

Regionalne Forum Biznesowe w Rzeszowie
Ponad 34 mln zł za działki Zelmera
IKEA w podrzeszowskiej Świlczy
Kolejna inwestycja w Porcie Lotniczym...
Pierwsza w Europie umowa na dofinansowanie...
Dopłacasz do PIT-a? – zrób to mądrze
Nie dostałeś dotacji ? – nic straconego
„Rodzina na swoim” jeszcze tylko...
Asseco Poland S.A. wyposaży Narodowe...

Rozkład jazdy MPK Rzeszów 

Program telewizyjny | Dziś | Jutro | Pojutrze 

-Program Forum został zbudowany tak, by umożliwić wymianę informacji na temat aktualnej sytuacji ekonomicznej i gospodarczej 
oraz podzielenie się opiniami dotyczącymi codziennej praktyki działania w biznesie. Wierzymy, że taka  dyskusja w okresie 
wychodzenia gospodarki z kryzysu, ma głęboki praktyczny sens i pozwoli nam lepiej poznać wzajemne oczekiwania - mówi 
Bogusław Kott, Prezes Zarządu Banku Millennium. 

 -W trakcie spotkań chcemy przekonać przedsiębiorców, że innowacyjność jest warunkiem sine qua non dalszego dynamicznego 
rozwoju polskiej gospodarki. Cieszę się, że Krajowa Izba Gospodarcza może wspierać swoim autorytetem i doświadczeniem 
Regionalne Forum Biznesowe. Dwa lata temu, w naszych dokumentach programowych, po raz kolejny założyliśmy, że naszymi
priorytetami staną się: innowacyjna gospodarka oraz ochrona własności intelektualnej - mówi Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej 
Izby Gospodarczej. 

Organizatorzy wierzą, że czerwcowe forum, podczas którego zaprezentowane mają być m.in. główne cele rozwoju Rzeszowa i
Podkarpacia, zainspiruje wszystkich do dalszych działań na rzecz umacniania gospodarczej i innowacyjnej rangi tego regionu, 
wspierających lokalny biznes i pomocnych w utrwalaniu dobrych tendencji rozwojowych. 

W ramach Regionalnego Forum Biznesowego, zaplanowanych zostało w najbliższych miesiącach kilkanaście spotkań w całej 
Polsce. Do tej pory, począwszy od 10 maja 2011 r., zorganizowane zostały spotkania w Krakowie, Wrocławiu i Bydgoszczy. 
Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą i firmą Roadshow Polska, pod patronatem 
honorowym Ministra Gospodarki, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Prezydenta Miasta Rzeszowa i pod patronatem Banku 
Światowego. Spotkanie uświetni m.in. wystąpienie Andrzeja Arendarskiego, Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej. 

 Forum rozpocznie się o godz. 16.30 w hotelu Grand przy ul. Dymnickiego 1A w Rzeszowie. 

  

. 

Kredyt na Samochód 5,49% www.GetinAutoKredyt.pl

Decyzja w 4 h. Niska rata. Bez zaświadczeń. 
Sprawdź !

Kredyt Hipoteczny 1,64% www.GetinBank.pl

Oblicz Ratę Kredytu Hipotecznego Bezpłatnie przez 
Internet. Sprawdź!

Lokata 18,5% na 3 m-ce www.NobleBank.pl/Lokaty

Ekskluzywne Portfele Inwestycyjne. Od 200 tys. 
PLN. Sprawdź !

Porównanie Kredytów www.OpenFinance.pl

28 Banków w 5 minut. Sprawdź online !

 Start:

 Miejsce docelowe:

TVP 1 TVP 2 Polsat TVN TV 4 TVP INFO

19:05   To Timmy!
19:30   Wiadomości
20:00   Sport
20:10   Pogoda
20:25   Pacyfik
21:20   Pogodni
21:25   Rezydencja
22:35   Pomysł na przemysł
23:10   Tajemne życie drugich żon
03:50   Zagadkowa Jedynka
22:55   Namiętność
01:05   Determinator
02:05   S.O.S.
02:55   S.O.S.
03:50   Zagadkowa Jedynka
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Witam, To jest prywatny kredyt, oferujemy kredyty o niskim 
oprocentowaniu w wysokości 3%, otrzymywania kredytów dla: ... 

Dziewczyna której nie spodobało się życie za granicą w tak młodym wieku 
chętnie podejmie pracę w Rzeszowie. W... 

Poszukujemy pracowników na stanowisko: PIELĘGNIARKA Numer 
referencyjny: PIEL/09/2011 WYBRANYM KANDYDATOM... 

sprzedam łóżko nie zniszczone zadbane 15 km od Rzeszowa

sprzedam nie zniszczona sofe zadbana .15 km od Rzeszowa

jestem uczciwa,bez nałogów,pracowita.Szukam pracy jako pomoc 
domowa,pokojówka lub inne miejsce pracy.Szybko sie ucze. 

Nasza specjalizacja to pożyczki prywatne pod zastaw nieruchomości 
realizowane w terminie 48 godzin od przyjęcia... 

Masz 18-36 lat? Masz motywację i chęć do pracy? Jeżeli tak, to 
ogłoszenie kieruje właśnie do Ciebie i to Ty możesz... 

Zobacz najnowsze ogłoszenia 

Oferta pożyczki @ 3% stopy procentowej stosuje... 

Chętnie podejmę prace od zaraz;) 

Pielęgniarka Niemcy 

sprzedam zadbane łóżko 

sprzedam zadbana sofe 

Młoda dziewczyna szuka pracy 

Ekspresowa gotówka pod zastaw nieruchomości 

Zapraszamy atrakcyjne dziewczyny 

Zapraszamy atrakcyjne dziewczyny 

Dodaj do:

Inne artykuły

Nagrody dla najaktywniejszych gospodarczo firm z regionu 
28-09-2011 / 14 dni temu

W Sali Balowej Zamku w Łańcucie odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników 10. edycji konkursu Podkarpacka Nagroda 
Gospodarcza. Nagroda przyznawana jest przez Centrum Promocji Biznesu oraz więcej » 

Biznes rusza pełną parą 
21-09-2011 / 22 dni temu

Cykl warsztatów biznesowych wspierających rozwój lokalnych przedsiębiorstw rusza w kluczowych miastach w Polsce. 
Spotkania pod hasłem „Biznes pełną parą dedykowane są przedstawicielom mikro, więcej » 

Nie dostałeś dotacji ? – nic straconego 
07-04-2011 

Prawie 1700 właścicieli startupów, którzy nie dostali dofinansowania w ostatnim naborze PO IG 8.1 zastanawia się, co dalej. 
Tylko 160 szczęśliwych firm może spać spokojnie, bo im się udało. Czy oznacza więcej » 

Asseco Poland S.A. wyposaży Narodowe Centrum Muzyki we Wrocławiu 
16-03-2011 

Specjaliści Pionu Automatyki Budynków i Data Center Asseco Poland S.A. zainstalują w Narodowym Forum Muzyki we 
Wrocławiu systemy automatycznej regulacji i sterowania oraz instalacje teletechniczne. Powstający we więcej » 

Energia w „M jak Miłość” 
10-08-2010 

W zeszłym miesiącu informowaliśmy o Konferencji Energetycznej, która odbyła się w Rzeszowie. Dotyczyła ona możliwości 
zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. Poniżej prezentujemy rozmowę z Magdaleną Mrowczyk, która więcej » 

Konkurs na e-biznes 
16-07-2010 

Właśnie został ogłoszony konkurs, w którym na rozkręcenie własnego e-biznesu można dostać nawet 700 000 zł. Pieniądze 
można zdobyć na pomoc w dopracowaniu biznesplanu oraz doradztwie w zakresie prawa, więcej » 

Tagi: Forum / Biznes / Prezydent / Przedsiębiorczość / Finanse | Drukuj stronę: 

zaloguj sięKomentarze (0)  | Dodaj własny  

Jeszcze nie dodano komentarza - bądź pierwszy.

22:00   Kulisy kampanii
03:45   Zagadkowa Jedynka

Mieszkania półdarmo
Zobacz ile kosztuje mieszkanie. W Twojej okolicy. 
Sprawdź za darmo!
www.HomeBroker.pl

Kredyt gotówkowy 5 min.
w 5 minut sprawdź ile dostaniesz kredytu !
www.GetinBank.pl

Kredyt Dla Firm
Oblicz Ratę Kredytu Dla Firmy. Bezpłatnie przez 
Internet !
www.IdeaBank.pl

Konto Bankowe Z Prezentem
Otwórz konto bankowe za 0 zł. Odbierz 
gwarantowany PREZENT !
GetinOnline.pl/GetinBank
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Masz 18-36 lat? Masz motywację i chęć do pracy? Jeżeli tak, to 
ogłoszenie kieruje właśnie do Ciebie i to Ty możesz... Zmiana sprzedawcy energii jest możliwa! 

12-07-2010 

W czwartek, 8 lipca na Politechnice Rzeszowskiej odbyła się konferencja zorganizowana przez Podkarpacki Klub Biznesu, 
której głównym zagadnieniem była możliwość zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. więcej » 

Anioły Biznesu – pomysł na ciekawy biznes 
24-06-2010 

„Wschodnia Sieć Aniołów Biznesu, to akcja która rusza na Podkarpaciu. WSAB ma służyć nawiązywaniu kontaktów 
pomiędzy inwestorami a projektodawcami. Projekt WSAB jest realizowany na więcej » 

Na skróty: Galeria Zdjęć

Program TV Pogoda Rzeszów

Ogłoszenia Speedway4u.pl

MPK Rzeszów Mapa strony

Przystanki MPK Rzeszów

Wiadomości: Aktualności

Gospodarka Kultura

Polska Sport

Świat Felietony

Newsletter

Kanał Rss

O portalu

Reklama

Realizacja strony www:

 

Pozycjonowanie:

 

Portal Informacyjny prowadzony jest pod nazwą Rzeszow4u - Internetowe Miasto - Portal Informacyjny Rzeszów. Proszę zapoznać się z polityką prywatności zamieszczoną na portalu Rzeszow4u.pl. Zawsze 

aktualne informacje z Rzeszowa, Rozkład jazdy MPK Rzeszów, Prognoza pogody, kalendarium, bezpłatne ogłoszenia... Internetowe Miasto - dołącz do nas ! 

Copyright 2007 - 20011 Portal Rzeszow4u.pl - Rzeszów Portal Informacyjny. 
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