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Innowator Śląska 2008
Konkurs jest organizowany pod patronatem marszałka województwa śląskiego oraz rektora
Politechniki Śląskiej.
"Innowator Śląska skierowany jest do przedsiębiorców, którzy mogą poszczycić się sukcesami

w opracowaniu własnych technologii, innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych, usługowych,
marketingowych, organizacyjnych lub wdrażaniu nowych technologii" - informuje na swojej stronie
internetowej, Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A.
Jak można przeczytać, celem konkursu jest promocja innowacyjnych przedsiębiorstw z województwa
śląskiego, wspieranie rozwoju firm poprzez promowanie nowych rozwiązań, poprawę wizerunku
regionu i jego przedsiębiorców poprzez promocję dobrych przykładów, zachęcanie do poszukiwania
nowych rozwiązań technologicznych, wprowadzania stosownych zmian w wewnętrznej organizacji
pracy, czy podejmowania szkoleń w tym zakresie.
O tytuł mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy, posiadający siedzibę na terenie
województwa śląskiego.
Zgłoszenie udziau w konkursie zawierające deklarację uczestnictwa i arkusz prezentacji należy do 12
września 2008 r. wysłać pocztą na adres biura konkursu. Udział w konkursie jest bezpłatny. Biuro
Konkursu: Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. ul. Astrów 10, 40-045 Katowice,
tel. (032) 730 48 90 w. 502, 213.
PAP - Nauka w Polsce
http://laboratoria.net/aktualnosci/5113.html
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Jak koronawirus wpływa na Polaków
Z badań opinii i rynku przeprowadzonych w ostatnim czasie wyłania się bardzo ciekawy obraz życia
społecznego w czasach zarazy.

31-03-2020

Fizycy pokazują, jak splątać cząstki, które nie
miały ze sobą kontaktu
Polscy fizycy pokazali, jak wytworzyć dowolny typ splątania dla cząstek, które nigdy się nie spotkały.

31-03-2020

Naukowcy opracowali nową metodę
poszukiwania fal grawitacyjnych
W jego składzie znalazł się badacz z Centrum Astronomicznego Mikołaja Kopernika PAN.

31-03-2020

Jakie drzewa najlepiej sadzić, żeby walczyć z
zanieczyszczeniem...
Które gatunki drzew najlepiej niwelują zanieczyszczenia powietrza przy drogach?

31-03-2020

Pracownicy i studenci Politechniki
Wrocławskiej produkują przyłbice
Dzięki wykorzystaniu technologii druku 3D na Wydziale Mechanicznym wytwarzane są m.in.
przyłbice ochronne.

31-03-2020

Jest kilka modeli rozwoju epidemii w Polsce
Mówienie dziś o tym, jak rozwinie się w Polsce epidemia to trochę wróżenie z fusów, można za to
wskazać kilka modeli takiego rozwoju .

27-03-2020

Akcja "Studenci Uczniom" - bezpłatne
korepetycje online
Uczniowie, którzy - wobec braku zajęć w szkołach - nie radzą sobie z nauką, mogą liczyć na wsparcie
starszych kolegów.

27-03-2020

Więcej wizyt u psychiatry czy psychologa, to
mniej śmierci
Badanie wykazało, że 41 proc. młodych ludzi, którzy popełnili samobójstwo miało w ostatnich 6
miesiącach postawioną diagnozę.
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