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Konferencja pt. „Regionalny Ekosystem
Innowacji…”

Samorząd Województwa Śląskiego organizuje międzynarodową konferencję
pt. „Regionalny Ekosystem Innowacji – Wspólny rynek dla nauki i biznesu”. Głównym celem
konferencji jest dialog pomiędzy środowiskami nauki, przedsiębiorców i samorządów
dotyczący regionalnego ekosystemu innowacji województwa śląskiego.
Konferencja regionalna rozpocznie się 10 października 2012 r. o godz. 9.00 w hotelu Arsenal Palace
w Chorzowie. W spotkaniu udział weźmie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab.
Andrzej Kowalczyk.
W ramach konferencji przedstawione zostaną kierunki innowacyjnego rozwoju Unii Europejskiej oraz
zagadnienia związane z polityką wsparcia kluczowych specjalizacji regionu wskazanych
w „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013–2020”. W drugiej części
odbędzie się uroczysta gala wręczenia nagród w dwóch konkursach: „Innowator Śląska 2011” oraz
„Współpraca sfery przedsiębiorstw i nauki”.
Źródło: www.us.edu.pl
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19-01-2022

PCI Days – Pharma Cosmetic Industry Days
Już 22-23 czerwca 2022 w Expo XXI w Warszawie odbędzie się kolejna edycja targów.

18-01-2022

W razie kryzysu psychicznego trzeba sięgać
po pomoc
Osoba w kryzysie samobójczym może liczyć na pomoc.

18-01-2022

Pamięć immunologiczna jest słabsza po
ciężkim COVID-19
Oznacza to, że ich odporność jest nieco niższa.

18-01-2022

Omikron "wgra" odporność długoterminową
To nas uodporni na kolejne warianty.

18-01-2022

Kontakt z naturą pomaga zaakceptować swój
wygląd
Sprawia, że mamy więcej akceptacji dla tego, jak wygląda nasze ciało.

18-01-2022

Poziom hormonów tarczycy a problemy
behawioralne u synów
Czytamy o tym w piśmie „Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism”.

18-01-2022

Wirus Epsteina-Barr może być główną
przyczyną stwardnienia rozsianego
Tak informuje „Science“.

18-01-2022

Zamknięcie szkół polepszyło sen nastolatków
Przekonują naukowcy z Uniwersytetu w Zurychu na łamach „JAMA Network Open”.
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