
 
 
ELAN Network - Możliwość realizacji projektów biznesowych i transferu technologii w 
krajach Ameryki Łacińskiej 
Informujemy, że w ramach specjalnego projektu Unii Europejskiej ELAN (European and Latin 
American Technology based Business Network) została utworzona sieć kilkudziesięciu instytucji  
z 7 krajów Ameryki Południowej (Brazylia, Argentyna, Chile, Meksyk, Kolumbia, Peru, 
Kostaryka). Zadaniem tej sieci i jej członków jest pomoc europejskim przedsiębiorcom  
w uruchamianiu przedsięwzięć biznesowych poprzez identyfikowanie potencjalnych 
partnerów, nawiązywanie kontaktów, itp. 
Celem głównym Projektu ELAN jest wspieranie europejskich przedsiębiorców w realizacji 
przedsięwzięć gospodarczych w Ameryce Łacińskiej opartych min. na transferze technologii 
poprzez organizację spotkań B2B, seminariów i konferencji. 
Uczestnictwo w  konferencjach i spotkaniach biznesowych organizowanych w Ameryce 
Południowej w ramach projektu jest dla polskich podmiotów bezpłatne. 
  
Wyniki projektu ELAN z 2015 roku to: ustanowienie ok. 4000 kontaktów, 434 spotkania  
i wygenerowanie 237 potencjalnych nowych możliwości współpracy opartej o technologię 
między europejskimi i latynoamerykańskimi firmami, podczas wspólnych sesji w trakcie sześciu 
imprez, które odbyły się w 2015 r. w Brazylii, Kolumbii, Kostaryce, Chile, Meksyku  
i Peru. To niektóre z najważniejszych wyników pierwszego roku działalności sieci ELAN 
Network. Są one solidnym argumentem aby rozważyć, udział w kolejnych imprezach. 
  
W drugiej połowie 2016 planowane są następujące wydarzenia w Ameryce Łacińskiej: 
  

Termin Kraj Zakres tematyczny 
19-21.09.2016 Kostaryka ICT w zdrowiu i ochronie środowiska, wysokowydajne 

przetwarzanie danych  
3-4.10.2016 Peru Sustainable cities: Energia odnawialna, technologie 

środowiskowe, ICT 
5-7.10.2016 Kolumbia Biotechnologia, ICT 
26-28.10.2016 Chile Innowacyjna zdrowa żywność 
7-9.11.2016 Brazylia Zdrowie, ICT, energia odnawialna 

  
Szczegółowy program każdego z  wydarzeń znajduje się na stronie 
http://www.elannetwork.org/content/events-calendar-2016. Uwzględniając fakt, że projekt 
ELAN daje unikalną szansę zaprezentowanie oferty polskich przedsiębiorców oraz polskiej 
myśli technicznej, a także nawiązania bezpośrednich kontaktów z potencjalnymi partnerami 
oraz z lokalnymi instytucjami ukierunkowanymi na udzielenie wsparcia w uruchamianiu 
przedsięwzięć gospodarczych, zachęcamy członków klastra do udziału w interesujących ich 
wydarzeniach. 
 
Więcej szczegółów o ELAN Network można znaleźć na stronie projektu www.elannetwork.org. 
Podmioty zainteresowane udziałem w wydarzeniach ELAN Network prosimy o kontakt  
z  polskim partnerem projektu: 
Fundacja Technology Partners 
ul. Pawińskiego 5a 
02-106 Warszawa 
tel.: 22 658 36 07 / 22 658 14 76 
e-mail: info@technologypartners.pl / p.kosmider@technologypartners.pl  
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