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Komercjalizacja badań naukowych i ochrona
własności intelektualnej w MŚP
Spotkanie dotyczyć będzie możliwości, które niesie za sobą rozwój działalności badawczej Małych
i Średnich Przedsiębiorstw.

Sektor MŚP jest niezwykle istotny w kreowaniu innowacyjnych rozwiązań w dzisiejszej gospodarce,
dlatego liczymy, że Państwa udział w tym spotkaniu przyniesie wymierne korzyści dla rozwoju
Państwa firm oraz nowych dróg łączących światy biznesu i nauki - informuje portal.
Główne założenia konferencji:
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"Od pomysłu do wdrożenia" - działalność badawcza MŚP - Krzysztof Łebkowski - Prezes
Towarzystwa Konsultantów Polskich - Ponadregionalny Oddział Koła Inżynierów Doradców
i Rzeczoznawców (TKP-KIDiR)
Podaż wynalazków czy popyt na innowacje - Bogusław Węgliński - Politechnika Warszawska,
Prezes IP Management Poland
Aspekty prawne komercjalizacji badań naukowych - mec. Wojciech Kamiński
Ogólne zasady ochrony prawnej IP w działalności przedsiębiorstw średniej wielkości - Bogusław
Węgliński - Politechnika Warszawska, Prezes IP Management Poland
System ochrony własności przemysłowej w Polsce oraz zadania Urzędu Patentowego
Rzeczypospolitej Polskiej - Adam Bernard - Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Politechniki
Warszawskiej
Alternatywne technologie pozyskiwania energii a komercjalizacja badań naukowych - prof. dr hab.
Inż. Jan Kiciński, Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku
Wdrażanie technologii opracowanych w Katedrze Systemów Multimedialnych PG - prof. dr hab. inż.
Andrzej Czyżewski - Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej
Zadania "Wirtualnego biura" w działalności MŚP - studium przypadku - mec. Ireneusz Pawłowski
Noworoczne Spotkanie w GPNT z udziałem firm skupionych w Parku, uczestników Konferencji,
przedstawicieli nauki, lokalnych władz samorządowych
Otwarcie wernisażu wybitnego artysty Akademii Sztuk Pięknych - Profesora Macieja
Świeszewskiego

Więcej na:
www.pi.gov.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/4980.html

14-08-2020

Eksperci o zatwierdzeniu rosyjskiej
szczepionki p. COVID-19
Rosja wykazała się lekkomyślnością zatwierdzając do użycia szczepionkę.

14-08-2020

Depresja kobiet w ciąży szkodzi mózgowi
dziecka
Zmienione połączenia w mózgu dziecka to jeden ze skutków depresji matki w czasie ciąży.

14-08-2020

Płyny do płukania ust mogą ograniczać
emisję koronawirusa
Mogą one dezaktywować koronawirusa SARS-Cov-2.

14-08-2020

Nowe wytyczne w leczeniu raka nerki
To pierwszy w Polsce kompleksowy dokument w tej materii.

14-08-2020

Angioplastyka zawału serca
Polska przoduje w liczbie wykonywanych zabiegów pierwotnej angioplastyki w zawale serca.

12-08-2020

Rząd Kanady po raz pierwszy wyraził zgodę
na terapię psylocybiną
Czworo chorych ma zgodę na terapię grzybami halucynogennymi.

12-08-2020

Krowy prowadzą skomplikowane życie
społeczne
Krowy mleczne pielęgnują się wzajemnie, by wytworzyć lub wzmocnić więzi społeczne.

12-08-2020

Ile mają bezobjawowi koronawirusów?
Bezobjawowi zakażeni SARS-CoV-2 mają tyle samo koronawirusów w nosie i gardle, co chorzy z
objawami
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