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IV Regionalna Wystawa Innowacyjności
Wystawa odbywa się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Jacka Protasa.
W ramach wystawy kilkanaście przedsiębiorstw z regionu zaprezentuje swoje osiągnięcia
i możliwości w zakresie innowacyjności. Ponadto przedstawiona zostanie oferta

Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w zakresie wspierania przedsiębiorczości
i działalność Katedry Mechatroniki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Ideą wystawy
jest promocja innowacyjnych przedsiębiorstw z regionu, ukazanie najlepszych praktyk,
propagowanie nowoczesnych produktów i procesów, rozwiązań organizacyjnych itd. - informuje
portal.
Wystawę organizuje Regionalny System Wspierania Innowacji przy Warmińsko-Mazurskiej Agencji
Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie w ramach III Warmińsko – Mazurskich Spotkań
Gospodarczych i VII Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki - dodaje www.pi.gov.pl.
Wstęp na wystawę jest bezpłatny.
www.pi.gov.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/4012.html
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ABM w USA: rozmowy m.in. o prewencji
nowotworów i chorób serca
Prewencja nowotworów i chorób serca – to tematy omawiane w trakcie spotkań Agencji Badań
Medycznych z instytucjami ochrony zdrowia w USA/
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Nanotechnologia w żywności
Różne gałęzie przemysłu od dłuższego czasu poszukują sposobu wykorzystania nanotechnologii,
przemysł spożywczy nie jest więc wyjątkiem.
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Godzina lekcji na dworze tygodniowo podnosi
satysfakcję u nauczycieli
Godzina lekcji na świeżym powietrzu ma dobroczynny wpływ na uczniów, ale i wzmaga satysfakcję z
pracy u nauczycieli.
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Cukrzyca powinna być priorytetem w polityce
zdrowotnej
Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 2014 r. na cukrzycę chorowały na świecie 422 mln
osób, a w 2035 r. liczba diabetyków może się zwiększyć do 600 mln
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Omdlenia - częstsze w czasie upałów
Sprawdź, jak unikać takich sytuacji i co robić, gdy ktoś zemdleje.
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Długie godziny pracy zwiększają ryzyko
udaruv
Praca przez ponad 10 godzin na dobę co najmniej przez 50 dni w roku zwiększa ryzyko udaru mózgu.
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Antydepresanty obniżają poziom empatii
To nie sama depresja, lecz leki przeciwdepresyjne przyczyniają się do obniżenia poziomu empatii, a
zwłaszcza wrażliwości na cudzy ból.
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Delfiny nawiązują przyjaźnie na podstawie
wspólnych zainteresowań
Delfiny – tak, jak ludzie – formują bliskie związki z osobnikami, które podzielają ich zainteresowania.
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