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Celem tego przedsięwzięcia jest umożliwienie polskim, polonijnym i zagranicznym 
podmiotom gospodarczym i naukowo-badawczym nawiązania realnej współpracy 
pozwalającej wykorzystać osiągnięcia w obszarze innowacji jednej ze stron do celów drugiej 
strony.  

Aby osiągnąć ten cel, w pierwszej dekadzie kwietnia br. będzie szeroko 
rozpowszechniona informacja o w/w Platformie i jej założeniach organizacyjno-
programowych – zarówno w Polsce jak i w wielu wybranych krajach. W Polsce odbędzie się to 
następującymi kanałami: 

 za pośrednictwem NOT i SNT sfederowanych w NOT, a przede wszystkim za 
pośrednictwem Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów,  

 za pośrednictwem Międzynarodowych Targów Poznańskich – głównie wśród wystawców 
krajowych i zagranicznych, 

 za pośrednictwem KIG i branżowych izb gospodarczych, 

 za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP, Rady Głównej Instytutów  Badawczych, 
NCBiR, PARP, PAIiIZ, ARP, NCN, Urzędów Marszałkowskich, Centrów Transferu 
Technologii, 

 za pośrednictwem organizatorów Konkursu Laur Innowacyjności 2015, wg własnych list 
adresowych. 

Za granicą zakładamy, że odbędzie się to następującymi kanałami: 

 za pośrednictwem polonijnych SNT w różnych krajach świata, 

 za pośrednictwem Ministerstwa Gospodarki poprzez sieć placówek handlowo-
gospodarczych w różnych krajach świata, MSZ poprzez polskie placówki dyplomatyczne, 

 za pośrednictwem Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów 
 

W kwietniu zostaną  przeprowadzone różnymi dostępnymi kanałami rozeznania wśród 
tego rodzaju podmiotów w Polsce i za granicą  pod kątem zarówno ich zainteresowania 
przedstawieniem swojej oferty innowacyjnej i swoich propozycji współpracy drugiej stronie 
jak i wskazania obszarów ich zainteresowania znalezieniem interesujących ofert dla siebie od 
drugiej strony. Na podstawie tego rozeznania zostaną ustalone grupy tematyczne Platformy 
oraz ich główni (aktywni) uczestnicy. 

 
Informacja o Platformie, jej programie tematycznym i głównych uczestnikach 

(ustalonych na podstawie w/w rozeznania) zostanie szeroko rozpowszechniona wśród 
polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych i naukowo badawczych, dając im także 
możliwość udziału w Platformie. Zgłoszenia z tej grupy będą przyjmowane do końca maja lub 
do wyczerpania miejsc (przewidujemy maksymalnie możliwość zaakceptowania udziału do 
100 osób).  Platforma będzie składała się z 3 części.  



W pierwszej, plenarnej części przewidziane są wystąpienia wprowadzające 
Organizatorów (prof. Michał Szota – wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Wynalazców 
AEI, prezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów) i wysokich rangą 
przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa 
Infrastruktury i Rozwoju (polityka Państwa w zakresie rozwoju innowacji i wspierania tego 
rozwoju) oraz Urzędu Patentowego RP (przedstawienie możliwości wykorzystania 
informatycznego systemu informacji o zarejestrowanych wynalazkach). 

W drugiej części odbędą się spotkania w grupach tematycznych ustalonych w drugiej 
połowie kwietnia, na podstawie rozeznania, o którym mowa wyżej. Spotkania te będą 
poprzedzone krótkim wprowadzeniem do danej tematyki, po których nastąpi prezentacja 
wybranych w kwietniu (o czym mowa wyżej) ofert oraz będą mogły być zadawane pytania do 
oferentów. 

W trzeciej części (o charakterze brokerskim) nastąpi podział uczestników danej grupy 
tematycznej na mniejsze grupy zainteresowanych współpracą podmiotów, które będą mogły 
ustalać między sobą konkrety dotyczące ewentualnej współpracy.   
Oczekiwanym  efektem całości Platformy będzie stworzenie przede wszystkim możliwości 
nawiązania współpracy oraz aplikacji przemysłowej innowacyjnych produktów 
prezentowanych przez uczestników Platformy. 
 

Zapraszamy polonijne SNT do współpracy i bardzo na nią liczymy! 
 
W pierwszej dekadzie kwietnia prześlemy Wam wykaz kilkuset polskich atrakcyjnych 

i nagradzanych wynalazków, gotowych do wdrożenia, które mogłyby być interesujące 
biznesowo dla pewnej grupy polonijnych i zagranicznych podmiotów. Liczymy na pomoc w 
znalezieniu w obszarze Waszego oddziaływania zainteresowanych tą sprawą. 

Określimy także obszary tematyczne, w których uzyskaniem pomocy i wsparcia  do 
rozwiązania występujących w nich problemów mogłaby być zainteresowana polska 
gospodarka. W tym przypadku liczymy na Waszą pomoc w znalezieniu podmiotów 
zainteresowanych przedstawieniem swoich ofert w tych sprawach. 

Ze swej strony liczymy na podobne działania po Waszej stronie, czyli na 
przedstawienie ofert, którymi my moglibyśmy zainteresować polskie podmioty oraz 
zdefiniowanie obszarów i problemów, w których polskie podmioty mogłyby złożyć swoje 
propozycje ich rozwiązania. 

BIORĄC POD UWAGĘ TERMIN PLATFORMY (10 CZERWCA), KONIECZNE JEST 
UZYSKANIE WASZYCH PROPOZYCJI PRZED KOŃCEM KWIETNIA BR. 

Jeżeli w wyniku naszej współpracy w powyższej sprawie podmioty po Waszej i naszej 
stronie nawiążą biznesowe kontakty, to dla naszych stowarzyszeń będzie to niewątpliwie 
znaczący, prestiżowy sukces, a ponieważ spełnimy w tej sprawie rolę pośredników, można 
także będzie liczyć na ewentualne profity finansowe dla naszych stowarzyszeń, o ile 
uzgodnimy to sobie z podmiotami,  którym ułatwiliśmy nawiązanie tych kontaktów.  

 
Liczymy także na Waszą pomoc w uzyskaniu z terenu Waszego działania zgłoszeń do 

Konkursu Laur Innowacyjności 2015, zarówno z firm polonijnych jak i firm z kraju, w którym 
działacie, jeśli są one zainteresowane polskim rynkiem. Ten prestiżowy Laur dobrze służy 
promocji nagrodzonych produktów i firm. 

 
Z koleżeńskim pozdrowieniem, 


