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Innova (Brussels Eureka) 2008
Targom towarzyszy międzynarodowy konkurs innowacji „EUREKA” w ramach którego, każde
z prezentowanych rozwiązań (prototypów, nowości już wdrożonych lub oczekujących na wdrożenie)
podlega ocenie ekspertów jury międzynarodowego.

Targi gromadzą innowacyjne rozwiązania niemal z całego świata, m.in. Hiszpanii, Belgii, Rosji,
Ukrainy, Rumunii, Bośni i Hercegowiny, Malezji, Iranu, Hong Kongu. Polska uczestniczy w tej
prestiżowej imprezie od 1990 roku. Jednostki naukowo-badawcze, prywatni przedsiębiorcy, uczelnie
a także indywidualni wynalazcy prezentują na targach swoje rozwiązania z różnych branż i dziedzin
nauki.
Targom towarzyszą warsztaty i konferencje branżowe a także uroczystość odznaczenia szczególnie
zasłużonych wynalazców i instytucji Krzyżami Zasługi Orderu Wynalazczości ( krzyż kawalerski,
oficerski, wielki oficerski, komandorski orderu wynalazczości). Odznaczenie to jest ustanowione
w Belgii. Od szeregu lat otrzymują je także obywatele i instytucje z innych krajów, również z Polski.
Uroczystość wręczenia odznaczeń orderu wynalazczości będzie miała miejsce w dniu 14 listopada
2008, natomiast oficjalne ogłoszenie wyników konkursu EUREKA oraz rozdanie medali i nagród
specjalnych targów INNOVA odbędzie się w dniu 15 listopada 2008 r.
Rokrocznie, po zakończeniu Targów w Warszawie organizowana jest „Giełda Wynalazków
Nagrodzonych na Międzynarodowych Wystawach Wynalazczości”- Impreza odbywa się pod
patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Udział w targach, zdobyte w nim medale , wyróżnienia i odznaczenia, działania informacyjno promocyjne w czasie targów i po ich zakończeniu otwierają możliwości nawiązania
międzynarodowych kontaktów , wejścia z ofertą na nowe rynki. Przyczyniają się do zwiększenia
zainteresowania, zarówno w kraju i za granicą, nagrodzonymi wynalazkami. Przyczyniają się do
tworzenia postępu naukowego i technicznego.
http://laboratoria.net/aktualnosci/5218.html
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W Polsce wzrost obszarów zurbanizowanych
Przewyższa on przyrost liczby ludności - informuje Uniwersytet Warszawski.

22-01-2021

Kolejna jednodawkowa szczepionka
przeciwko COVID-19
Amerykańskiej firmy Johnson&Johnson może być skuteczna nawet w 100 proc.

22-01-2021

Europejski Zielony Ład może zwiększyć
emisję CO2 w innych państwach
Może on zwiększyć emisję CO2 w innych państwach.

22-01-2021

EMA opublikowała uzupełniony raport o
szczepionce firmy Moderna
Najczęstsze zaobserwowane w badaniach działania niepożądane to ból w miejscu wstrzyknięcia.

22-01-2021

Nie ma górnej granicy ćwiczeń
Im jest ich więcej, tym lepiej dla serca i dla zdrowia.

22-01-2021

"Czeski szczep" koronawirusa jest dość
popularny
Podobnie jak duński w białku S wirusa brakuje mu dwóch aminokwasów.

18-01-2021

Dziś Blue Monday czyli "najbardziej
depresyjny dzień roku"
Uważa się, że to najbardziej depresyjny dzień w roku, choć ta teoria nie ma żadnego potwierdzenia.

18-01-2021

W czwartek poznamy zwycięzców konkursu
Popularyzator Nauki 2020
Nagrody i wyróżnienia otrzymają uczeni, społecznicy, zespoły i instytucje.
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