AKTUALNOŚCI

♦ 20.04.2015 Mamy przyjemność zaprosić Państwa na XVIII Międzynarodowe Targi

Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL, które odbędą się w Kielcach w
dniach
26-29 maja 2015r. Będzie
nam miło spotkać się z Państwem na naszym stoisku mieszczącym się w
hali F miejsce nr 19
♦ 28.03.2014 POMOC DE MINIMIS

Informujemy, iż nasza firma wzięła udział w projekcie pn. „Promocja gospodarki
Województwa Kujawsko - Pomorskiego m.in. poprzez zagraniczne misje gospodarcze”
współfinansowanego w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko
- Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 5 oraz w 15% Województwo
Kujawsko – Pomorskie. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5
Promocja i rozwój markowych produktów.

Misja gospodarcza do Danii i Szwecji dla przedsiębiorców z branży
narzędziowo-przetwórczej w terminie 7‑-11 kwietnia 2014 r

Misja była okazją do spotkań z przedsiębiorcami duńskimi i szwedzkimi oraz
przedstawicielami duńskich klastrów branżowych. Podczas misji uczestnicy spotkali się
z przedstawicielem Ambasady RP w Kopenhadze, który przedstawił informację na temat
zdobywania kontraktów w Danii. Uczestnicy wzięli także udział w Targach Plastteknik
Nordik w Malmo – największych targach przetwórczych w Europie Północnej.
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Uprzejmie informujemy, że firma EKOPLAST otrzymała pomoc DE MINIMIS:
Pomoc publiczna udzielona w dniu 28.03.2014 na podstawie Rozporządzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego z dnia 8.12.2010 w sprawie udzielania pomocy de minimis w
ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 236, poz. 1562) umowa nr CRU
UM_RW.434.1.037.2014 o finansowaniu uczestnictwa przedsiębiorcy z Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w misji gospodarczej do Danii i Szwecji w terminie 7-11
kwietnia 2014 organizowanej przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach
projektu "Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego m.in. poprzez
zagraniczne misje gospodarcze współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie
konkurencyjności przedsiębiorstw , Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych
produktów.
Całość dokumentu znajdziecie Państwo Tutaj
♦ 13.09.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy realizacji projektu w ramach PO IG 4.3 Tytuł projektu: „Wdrożenie sposobu
wytwarzania jednostkowych form wtryskowych o podwyższonej jakości, zwłaszcza do tworzyw
termoplastycznych w przedsiębiorstwie EKOPLAST” --- więcej szczegółów w dziale
PROGRAMY UNII..

♦ Zapraszamy do zwiedzania naszego nowego serwisu www. ♦ W dniach 7.05 10.05.2013 zapraszamy do odwiedzin naszego stoiska na targach PLASTPOL w Kielcach.
Formy wtryskowe, narzędziownia, wtryskarki, formy, forma, gorące
kanały, przetwórstwo, Bydgoszcz, glazik, Błażejczyk, biuro konstrukcyjne, unigraphics,
tworzywa, abs, pe, konstrukcja form, stal narzędziowa, wtryskarka, pts, przetwóddrstwo
dtworzyw sztucznych, próby,
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