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I Forum Nowej Gospodarki

W dniach 14-15 listopada 2011 r. w Krakowie, w Uniwersytecie Jagiellońskim i Akademii
Górniczo-Hutniczej, odbędzie się I Forum Nowej Gospodarki.
Forum organizują wspólnie Uniwersytet Jagielloński i Akademia Górniczo-Hutnicza), władze
województwa Małopolskiego oraz Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum oraz Euro InnoPark.
Partnerami przedsięwzięcia są m.in. Województwo Śląskie, miasto Katowice, Regionalna Izba
Gospodarcza w Katowicach i Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent RP Bronisław Komorowski.
Celem strategicznym I Forum Nowej Gospodarki jest zbudowanie trwałej platformy współpracy
w trójkącie biznes-nauka-administracja, wspierającej rozwój nowej gospodarki w Polsce. Oczekujemy,
że debata pozwoli określić najbardziej obiecujące kierunki rozwoju technologicznego
i gospodarczego kraju, których promowanie jest niezbędne w dobie trzeciej fali innowacyjności.
Wiodącym tematem I Forum jest ewolucja systemów energetycznych w kierunku „Internetu energii”
oraz jej implikacje gospodarcze i społeczne, zwłaszcza w kontekście usług miasta. Zostaną
opracowane rekomendacje, co do kierunków działania w nadchodzących latach. Wymiar
makroregionalny nadadzą Forum warsztaty Polska Południowa – centrum gospodarcze o znaczeniu
globalnym, które stanowić będą platformę wymiany doświadczeń w kontekście prac nad strategią
rozwoju makroregionu południowego Polski (Górny Śląsk i
Małopolska).
Młodzi, innowacyjni przedsiębiorcy, studenci oraz absolwenci pragnący prowadzić własny biznes
będą mogli w ramach wydarzenia zaznajomić się z najbardziej obiecującymi trendami, możliwościami
tworzenia firm w branżach nowych technologii oraz szansami na znalezienie kapitału i partnera
technologicznego. Ten wątek Forum naturalnie wbudowuje się w odbywający się w tym czasie
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości.
Organizatorzy wydarzenia spodziewają się 1200 uczestników, w tym około 600 reprezentantów
administracji samorządowej, firm z sektora IT i energetyki, banków i instytucji finansowych oraz
nauki. W konferencjach weźmie udział także około 600 młodychprzedsiębiorców, absolwentów
i studentów zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w dziedzinie nowych
technologii.
Autor: Patryk Białas
Źródło:http://forumakademickie.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/11938.html
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Leczenie glejaka przez zamianę jego komórek

w neurony
Informuje pismo “Cancer Biology & Medicine”.
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Sztuczna inteligencja pomoże w walce z
rakiem prostaty
Powstanie w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym.
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Młodzi Polacy z ośmioma nagrodami EUCYS
Salamanka za badania naukowe
Osiem nagród trafiło do młodych, polskich naukowców.
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Superbohater w laboratorium
Wizerunek naukowca się zmienia, to już nie ktoś zamknięty w laboratorium.
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Eksperci apelują o jednoczesne szczepienie
przeciwko grypie i COVID-19
Nie sposób odróżnić grypy od COVID-19 bez wykonania badań laboratoryjnych.
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Uruchomiono nową aplikację programu
Erasmus Plus
Każdy student otrzyma m.in. cyfrową europejską legitymację studencką.
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"Kraków dla klimatu"
W niedzielę plenerowa 4. Wielka Lekcja Ekologii,
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Porozumienie zakładające możliwości dla
naukowców z Polski i z Niemiec
Przewiduje ono m.in. stypendia dla naukowców z obu krajów.
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