MEGHÍVÓ
Műanyagipari innovációs nap
a REGIONET Competitive projekt műanyagipari szakmai ágazatának szervezésében
Időpont:

2018 április 11-e

Helyszín:

Győr, Széchenyi István Egyetem Aula és konferencia terem

A találkozó célja:
Innováció-ösztönző vállalkozói rendezvény szervezése
-

szakmai előadásokkal, innovatív témák kiállítási bemutatásával,
az osztrák-magyar kétoldalú kapcsolatok lehetőségeinek ismertetésével,
ágazati akciócsoport találkozó az együttműködések megvalósítás érdekében.

Programok, aktivitások:
A./ Önálló stand az aulában, ahol bemutatkozik a térség műanyagipara és egész nap várjuk az
érdeklődőket.
B./ A tanácsteremben szervezett konferencián 12.30-kor szakmai blokk, amelynek címe:

Innovatív megoldások keresése a műanyagipari szakemberek fejlesztéséhez,
alakítsunk nemzetközi polimer akadémiát?
1. A Magyar Műanyagipari Szövetség (MMSZ) tevékenysége, a szakember ellátás érdekében
kifejtett aktivitásai a magyar oktatási rendszerhez kapcsolódóan.
Farkass Gábor, MMSZ. igazgató, www.huplast.hu,

20 perc

2. A Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Ipar Kamara (GYMSKIK) önkéntes és
regisztrált műanyag ipari tagjai körében végzett képzéssel, munkaerő fejlesztési
lehetőségekkel kapcsolatos felmérésének tapasztalatai.
A hazai és a külföldi tulajdonban lévő cégek a nemzetközi piacra termelnek,
világszínvonalú gépekkel, szerszámokkal, ezért ennek az elvárásnak megfelelő, hatékony
szinten teljesítő szakemberekre van szükségük.

Wappel Kálmán, műanyagipari szakértő, Wamazol Bt.

20 perc

3. A Széchenyi Egyetem laborszolgáltatásai, jövőbeni tervei a polimer technológiák területén.
Zsoldos Ibolya, tanszékvezető, Anyagtudományi és Technológiai Tanszék,
3D fémnyomtatás szerepe a polimer technológiákban.
Kocsis Bence, SZE, ATT, Széchenyi István Egyetem, www. sze.hu

30 perc

4. Hozzászólások, workshop az előzetesen kiküldött szakmai anyag és az elhangzottak
alapján. Az Interreg projekt áttekintése, az osztrák partnerek bevonásában rejlő potenciálok
feltárása.
Levezető moderátor Stasztny Péter az Interreg projekt műanyagipari ágazatának
szervezője

40 perc

C./ Laborlátogatások:
Fémporok lézeres szinterezése (www.metalprinting.hu), L2/2
Polimertechnológia Laboratórium, (http://att.sze.hu/polimertechnologia-laboratorium) L2/5
D./ Tájékoztató a standon a műanyagipari hálózatfejlesztés eddigi aktivitásairól, tapasztalatairól,
további tervek a 2018/19-es évre, Stasztny Péter, az Interreg műanyagipari ágazatának
szervezője, www.regionetcompetitive.eu.
Szendviccsel, pogácsával és üdítővel várjuk Önöket!
A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részvételét szíveskedjen
jelezni 2018. április 10-ig a sandor.borbely@kva.hu e-mail címen,
Győr, 2018. március 19.
Borbély Sándor
Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány,
a REGIONET competitive projekt vezető partnere.

Stasztny Péter,
a REGIONET competitive projekt műanyagipari
ágazatának szervezője

Köszönet a program társrendezőinek:
-

a Széchenyi István Egyetemnek,
a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamarának, és
a Magyar Műanyagipari Szövetségnek.

