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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

14-08-2019

Proteza ręki - wynalazek z "ciągiem dalszym"
MindHand to bioniczna proteza ręki, która powstaje, aby ułatwić życie niepełnosprawnym i osobom
po amputacji.

14-08-2019

Nadciąga burza? Szukaj schronienia!
Lato to w Polsce najbardziej burzowy sezon. Warto pamiętać, żeby w czasie burz unikać otwartej
przestrzeni, nie stawać pod drzewami, a także chronić sprzęt elektryczny.

16-08-2019

Z alzheimerem można walczyć laserem
W przyszłości wysokoenergetyczne lasery mogą być stosowane w leczeniu choroby Alzheimera –
informuje pismo „Scientific Reports”.

16-08-2019

Kryzys psychiczny. Jak sobie z nim radzić?
Jesteś bliski/-a załamania? Prawdopodobnie przechodzisz kryzys, który naznaczy Cię na całe życie.
Jednak może to być pozytywny ślad.

14-08-2019

Papierosy i nowe produkty tytoniowe
Moda na e-papierosy i urządzenia do podgrzewania tytoniu zatacza coraz szersze kręgi. Tymczasem
lekarze i naukowcy ostrzegają: to nie są zdrowe produkty!

16-08-2019

Błędne koło poprawiania nastroju alkoholem
Według badań nawet około 90 proc. osób, które spożywają alkohol w dużych ilościach lub są od
niego uzależnione, ma stany depresyjne.

12-08-2019

Nanonośnik leku ratunkiem w stanach
zapalnych jelit
Innowacyjny nośnik ułatwi transport leku do tkanek zmienionych zapalnie i zmniejszy efekty uboczne
terapii, na jakie narażeni są chorzy na nieswoiste zapalenie jelit.

12-08-2019

Seks po zawale serca może przedłużać życie
Zawałowcy nie powinni obawiać się uprawiania seksu po ataku serca. Wręcz przeciwnie, z
najnowszych badań wynika, że może on przedłużyć im życie i to znacząco.
Informacje dnia: Proteza ręki - wynalazek z "ciągiem dalszym" Nadciąga burza? Szukaj
schronienia! Z alzheimerem można walczyć laserem Kryzys psychiczny. Jak sobie z nim radzić?
Papierosy i nowe produkty tytoniowe Błędne koło poprawiania nastroju alkoholem Proteza ręki wynalazek z "ciągiem dalszym" Nadciąga burza? Szukaj schronienia! Z alzheimerem można walczyć
laserem Kryzys psychiczny. Jak sobie z nim radzić? Papierosy i nowe produkty tytoniowe Błędne koło

poprawiania nastroju alkoholem Proteza ręki - wynalazek z "ciągiem dalszym" Nadciąga burza?
Szukaj schronienia! Z alzheimerem można walczyć laserem Kryzys psychiczny. Jak sobie z nim radzić?
Papierosy i nowe produkty tytoniowe Błędne koło poprawiania nastroju alkoholem
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