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Doğu Marmara ABİGEM
Uygulamalı Proje Hazırlama Eğitimi
Avrupa İşletmeler Ağı kapsamında, 25-26-27 Temmuz 2016 tarihlerinde
“Uygulamalı Proje Hazırlama (PCM)” konusunda üç günlük bir eğitim
düzenlenecektir.
Eğitim Programı ile;






Kalkınma Ajansı başta olmak üzere mali yardımlar ve AB Hibe Programları hakkında temel
düzeyde bilgi sahibi olma,
Proje döngüsü yönetimine ilişkin temel kavramları tanımlayabilme,
Bir ihtiyaç ya da sorunu, proje fikrini formülize ederek ortaya koyabilme ve soruna ilişkin
olarak mevcut durum analizi, sorun analizi, hedef analizi ve strateji analizi yapabilme,
Projenin mantıksal çerçeve matrisini, “Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı” na uygun şekilde
tüm bileşenleriyle oluşturabilme,
Proje ile tanımlanan sorunun çözümüne yönelik projeler için fon kaynakları ve hibe
çağrıları araştırabilme ve bu çağrılara yönelik projeler hazırlayabilme,

gibi yetkinliklerin kazandırılması hedeflenmektedir.
Kocaeli Sanayi Odası eğitim salonunda yapılacak söz konusu eğitime katılım ücretsizdir.

ULUTEK
Industry 4.0 Brokerage Event
Proje Pazarı ve Uluslararası İkili Görüşme Etkinliği
15 Temmuz 2016 tarihinde “Avrupa İşletmeler Ağı
kapsamında” ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi , Uludağ
Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi işbirliği ile Otomasyon
ve İleri Üretim Teknolojileri’ne yönelik “Industry 4.0
Brokerage Event” proje pazarı ve uluslararası ikili görüşme etkinliği UMTIK Kongresi’nin son
gününde Bursa Çekirge Kervansaray Hotel’de düzenlendi.
Etkinliğin ana konusu ilgili alandaki Ufuk 2020 2016-2017 çağrı başlıkları oldu. Sabahki
oturumda Arçelik A.Ş. den Sayın Haluk Gökmen’in İleri Üretim Teknolojileri’ne yönelik çağrı
başlıklarını aktardığı sunumun ardından; yurtiçi ve yurtdışı üniversite, enstitü ve firma
katılımcıları tarafından proje önerilerine yönelik sunumlar yapılırken, öğleden sonra da ikili iş
görüşmeleri gerçekleşti.

BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI
14 Haziran 2016-KADIN GİRİŞİMCİLER ‘‘BİR FİKRİM VAR’’ PROJE ÖDÜLLERİ
İş dünyasında kadın girişimcilerin aktif rol alması için
çalışmalarını yürüten Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO)
öncülüğünde, TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu
işbirliğiyle düzenlenen ‘Kadın Girişimcilik Kampı Ödüllü
Proje Yarışması’nda dereceye girenler ödüllendirildi.
Törende konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Yatırımın ve ihracatın
ekonomik büyümeye daha fazla katkı sağlayacağı kaliteli bir büyümeye ihtiyacımız var” dedi.

