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Strona główna › Edukacja

12. edycja konkursu Innovator Małopolski
Do 30 kwietnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach 12. edycji konkursu Innovator
Małopolski. Konkurs adresowany jest do mikro, małych i średnich firm oraz start-upów,
które mają swoją siedzibę w Małopolsce. Laureaci konkursu otrzymają okolicznościowe
statuetki.
Jak informują organizatorzy konkursu, którymi są Centrum Transferu Technologii Politechnika
Krakowska w ramach projektu Enterprise Europe Network przy współpracy z Urzędem
Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, od firm zgłaszających się do konkursu oczekuje się,
że będą:

mogły poszczycić się sukcesami w opracowywaniu własnych nowych technologii,
innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych, usługowych, marketingowych czy
organizacyjnych lub wdrażaniu nowych technologii, innowacyjnych rozwiązań
produkcyjnych, usługowych, marketingowych czy organizacyjnych wywodzących się
z polskich jednostek naukowych.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na
stronie internetowej organizatora.
Źródło: www.granty-na-badania.com
http://laboratoria.net/edukacja/28278.html
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