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Świętokrzyskie Dni Innowacji

W dniach 19-20.09 br. Kielce staną się centrum innowacji
w związku z organizowanymi przez Biuro Innowacji Urzędu Świętokrzyskimi Dniami
Innowacji.
W ramach wydarzenia odbędą się: Regionalne Forum Innowacji oraz dwa fora branżowe pn.:
"Innowacje w Zamówieniach Publicznych” i „E-commerce – nowoczesne technologie dla firm”.
Pierwsze z nich poświęcone będzie promowaniu roli innowacyjności w rozwoju gospodarczym
województwa świętokrzyskiego oraz służyć będzie integracji zaproszonych i zebranych przyczyniając
się tym samym do animowania wspólnych działań na rzecz rozwoju idei innowacyjności. Gościem
specjalnym Forum będzie prof. dr hab. Alojzy Nowak, dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu
Warszawskiego, znajdujący się na liście najlepszych ekonomistów w Polsce wg rankingu Dziennika
Bankowego za rok 2011.
Wśród prelegentów branżowego forum „E-commerce – nowoczesne technologie dla firm” wystąpią:
Hubert Turaj, kierownik działu interakcji w Edisondzie, który opowie o innowacyjnych metodach
zwiększających e-sprzedaż, pani Anna Rak, na co dzień zatrudniona jako Country Manager
w Trusted Shops przedstawi kwestię certyfikacji sklepów internetowych. Współzałożyciel serwisu
Manubia.pl zaprezentuje narzędzia do mierzenia efektywności dla e-sklepów, natomiast Marcin
Walocha – Prezes zarządu Netpistols sp.z o.o. przybliży temat budowania i wdrażania systemów
sprzedaży internetowej, płatności internetowych oraz wymiany danych pomiędzy różnego typu
systemami B2B”.
Z kolei drugie forum branżowe powinno zainteresować przedstawicieli jednostek zobligowanych do
stosowania Prawa Zamówień Publicznych. Tematyka skupiona będzie w dużym stopniu wokół
placówek medycznych. Wśród prelegentów gościć będziemy m.in. r Marcina Kautscha, wykładowcę
w Zakładzie Polityki Zdrowotnej i Zarządzania Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk
o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, który podzieli się międzynarodowymi
doświadczeniami w innowacyjnych zamówieniach w ochronie zdrowia w oparciu o Projekty: LCB
Healthcare oraz EcoQUIP. Aleksandra Kaczor - audytor wewnętrzny - przedstawi błędy, których
należy unikać przy innowacyjnych zamówieniach, natomiast Witold Ponikło, Zastępca Dyrektora ds.
Technicznych, Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach wyjaśni, jak efektywnie
dokonywać pożądanych zakupów infrastruktury w zakładach opieki zdrowotnej.
Spotkania odbędą się w Centrum Konferencyjnym Targów Kielce S.A przy ul. Zakładowej 1
w Kielcach od godziny 11:30. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny, konieczna jest tylko rejestracja
pod tym adresem: http://www.spinno.pl.
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Dziś ludzi w Polsce zabija delta, nie omikron
Mamy ok. miesiąca, aby się przygotować na nadejście nowego wariantu.
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Jak zmienia się klimat w Polsce?
Ponad 30 klimatologów przeanalizowało różne aspekty zmian klimatu w Polsce.
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Prawie 30 proc. Polaków nie korzystało z
Internetu w 2018 r.
Wynika z właśnie opublikowanych wyników badania struktury społecznej POLPAN.
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Ludzie mają inne neurony niż pozostałe ssaki
Zmniejszenie gęstości kanałów jonowych mogło się przełożyć na wydajniejsze działanie mózgu.
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Tysiące lat potrzebne na ustabilizowanie się
klimatu
Przed 56 mln lat doszło do znacznego ocieplenia klimatu.
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Naukowcy sondą Mars Express
przeprowadzili eksperyment
Poinformowała Europejska Agencja Kosmiczna (ESA).

06-12-2021

Wariant Omikron przenosi się bardzo szybko
Nie ma powodów do paniki - uspokaja WHO.
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Dajmy nauce poznać wariant Omikron
Nie ulegajmy medialnej panice.
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