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MIĘDZYNARODOWE TARGI WYNALAZKÓW I INNOWACYJNOŚCI INTARG 2017

W dniu 22 i 23 czerwca 2017 r. odbyła się jedenasta edycja Międzynarodowych Targów Wynalazków
i Innowacyjności INTARG 2017. To interesujące wydarzenie miało miejsce
w samym centrum województwa śląskiego w Międzynarodowym Centrum
Kongresowym w Katowicach /www.intarg.haller.pl/.
Targi prezentowały dorobek instytucji i ludzi, którzy wierzą w postęp
techniczny i nowe możliwości twórcze. Prezentowały się firmy i instytucje
z całego świata. Ich starannie wykonane ekspozycje przykuwały wzrok
i pobudzały wyobraźnie, w powietrzu wyczuwało się kreatywność twórców,
ich otwartość na zmiany, oraz
potencjał twórczy.
Województwo
Śląskie
wyselekcjonowało
trzy
inteligentne
specjalizacje:
energetyka, medycyna i nowe
technologie informacyjno komunikacyjne. Są to nasze
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Te
specjalizacje
inteligentne
wskazują
potencjał
technologiczny naszego regionu. W szczegółach zostały one
ujęte i rozpisane w przyjętym przez Zarząd Województwa
Śląskiego „Modelu wdrożeniowym Regionalnej Strategii
Innowacyjności Województwa Śląskiego na lata 2013 –
2020”.
„Międzynarodowym
Targom
Wynalazków
i Innowacyjności INTARG 2017” towarzyszyła w dniu
22 czerwca br. konferencja „Śląskie Forum Innowacyjności
2017” /www. ris.slaskie.pl/. To prestiżowe i ważne
Stanowisko firmy EMAG.
wydarzenia z punktu widzenia regionu. Zarówno tragi jak
i konferencja w pełni wpisują się w politykę innowacyjności, która dziś jest priorytetem dla
katowickiego samorządu, bo przecież innowacyjność ma wpływ na rozwój gospodarczy dziś oraz
w przyszłości.
Nasze Stowarzyszenie otrzymało zaproszenie do wzięcia udziału
konferencji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
w Katowicach. Reprezentował nas kolega Krzysztof Borkiewicz.
Obie imprezy były platformą bezpośredniego kontaktu
i konstruktywnych spotkań przedstawicieli nauki, innowacyjnych
przedsiębiorstw, przemysłu i biznesu.
Refleksją po uczestnictwie w „Międzynarodowych Targach
Wynalazków i Innowacyjności INTARG 2017” oraz konferencji
„Śląskie Forum Innowacyjności 2017” jest stwierdzenie, że dzisiaj
najwyższy czas zrozumieć iż niewątpliwie kluczem i siłą napędową
konkurencyjności jest innowacja i tylko przedsiębiorstwa oraz
instytucje, które są zdolne do wprowadzania zmian innowacyjnych
mają szanse przetrwania we współczesnym, jakże dynamicznie się
zmieniającym, świecie.
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