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W poprzednich Forach Dni Nauki i Technologii Polska–Wschód (17-19 

października 2007, 22-24 kwietnia 2009, 20-22 kwietnia 2010, 12-14 kwietnia 2011, 

28-30 listopada 2011, 21-23 maja 2012, 17-19 kwietnia 2013) wzięło udział prawie 

1100 uczestników, reprezentujących polskie i zagraniczne uczelnie, instytucje 

otoczenia biznesu, przedsiębiorstwa, a także przedstawiciele Agend rządowych i 

samorządu gospodarczego – z Polski, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy, Estonii i Belgii 

– podczas sesji plenarnych oraz – w ramach „warsztatów” przedstawiono ponad 600  

prezentacji i konkretnych propozycji współpracy w nowych projektach lub 

wspólnych przedsięwzięciach biznesowych a w ramach Partnering Event odbyło się 

prawie 250 spotkań partnerskich. 
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ZAPROSZENIE  

Panie i Panowie, 
 
 mam przyjemność zaprosić Państwa na międzynarodową konferencję naukową pn.  
VIII Międzynarodowe Forum Dni Nauki i Technologii Polska–Wschód, która odbędzie się 
w Supraślu w dniach 12–14 czerwca 2014 r. 
 Współpraca z krajami Europy Wschodniej jest jednym z priorytetów strategii rozwoju 
województwa podlaskiego. W oparciu o istniejący potencjał wewnętrzny regionu – podlaskich 
przedsiębiorców, uczelni wyższych oraz zaangażowanie środowisk eksperckich 
zorganizowano  już sześć edycji międzynarodowego Forum w województwie podlaskim.  

Podczas Forum  BEST OF EAST – FOR EASTERN PARTNERSHIP (Warszawa  
28–30 listopad 2011r.) pod patronatem Parlamentu Europejskiego podsumowano 
dotychczasowe edycje konferencji. Okazało się, że poprzednie fora zainicjowały realną 
współpracę nauki i biznesu, czego efektami były konkretne wdrożenia do gospodarki. 
Wymierne efekty są możliwe dzięki regularnemu udziałowi w Forum przedsiębiorców i 
naukowców z Polski i Europy Wschodniej, głównie z Litwy, Białorusi i Ukrainy.  

Ideą Forum w myśl strategicznych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych 
oraz strategicznych programów badawczych, jest promowanie przedsięwzięć innowacyjnych 
wykorzystujących wyniki badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie kluczowych dla 
rozwoju regionu dziedzin.  

Zachęcam do zapoznania się z poniższą ofertą. Do zobaczenia w czerwcu w 
Supraślu. 

Prof. Wiesław Tadeusz Popławski 
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego  

 

ORGANIZATORZY: 

● Stowarzyszenie Innowacyjna Polska Wschodnia  

● Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 

 
 
  
 

 
 

 

 

oraz  

 
 
● Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE ● Wyższa Szkoła Ekonomiczna w 

Białymstoku ● Politechnika Białostocka ● Politechnika Warszawska ● Politechnika 

Koszalińska ● Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży ● Polski 

Wschodni Klaster Medyczny ● Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ● 

Lwowskie Państwowe Centrum Nauki, Innowacji i Informatyzacji (LvCSII) 
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O KONFERENCJI 
 

CELEM FORUM jest rozszerzenie międzynarodowej współpracy w obszarze 

zdrowia (Health), technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), energii (Energy), 
środowiska (Environment), nowych materiałów i procesów (NMP) oraz współpracy 
regionalnej (Transregional Co-operation) pomiędzy krajami Unii Europejskiej a krajami 
wschodnimi, przede wszystkim Białorusią, Ukrainą i Rosją, w szczególności w ramach 
Partnerstwa Wschodniego.  

Forum jest jednym z elementów współpracy w kierunku rozwoju regionalnego,  
ale i kooperacji z wyżej wymienionymi Państwami. Mamy nadzieję, że tematyka Forum 
przyciągnie uczestników z innych krajów, poszukujących możliwości współpracy w biznesie i 
badaniach innowacyjnych. 

 

REZULTATEM SPOTKANIA będzie, podobnie jak w latach poprzednich, 

podjęcie konkretnych przedsięwzięć gospodarczych, bazujących na transferze nowych 
technologii i rozwiązań do przedsiębiorstw, a także przygotowanie wspólnych projektów w 
ramach obecnie realizowanych programów współpracy. Ponadto obok wymiany 
doświadczeń i najlepszych praktyk wynikających z funkcjonowania powiązań kooperacyjnych 
oraz nawiązania nowych kontaktów, w szczególności międzynarodowych, będzie rozwój 
istniejących lub zainicjowanie nowych powiązań. 

 

FORUM STWARZA DOSKONAŁĄ OKAZJĘ DO:  

 podjęcia wspólnych projektów i przedsięwzięć biznesowych; 

 znalezienia partnerów do dalszej współpracy w obszarze badań i rozwoju; 

 spotkania profesjonalistów projektujących i wdrażających najnowsze technologie  

w obszarze ICT, Energy, Environment, New Materials and Processes oraz Health  

w szczególności z krajów Europy Wschodniej; 

 nawiązania i umocnienia kontaktów z zespołami i osobami działającymi w przemyśle  

i biznesie; 

 znalezienia odbiorców dla nowych technologii i rozwiązań innowacyjnych; 

 wprowadzenia innowacji do aktualnej produkcji; 

 znalezienia partnerów do współpracy w ramach projektów europejskich stwarzających 

możliwości rozwoju klastrów i parków. 

 

DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY:  

 Instytucje Otoczenia Biznesu uczestniczące i zainteresowane udziałem w działaniach 
związanych z realizacją Partnerstwa Wschodniego; 

 instytucje i firmy sfery B+R, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) zainteresowane 
komercjalizacją rozwiązań technologicznych i współpracą biznesową; 

 partnerów zainteresowanych przygotowaniem wspólnych projektów; 
 innowacyjne przedsiębiorstwa oferujące nowe technologie i innowacyjne produkty; 
 centra badawczo-rozwojowe i centra transferu technologii oferujące współpracę dla MŚP; 
 klastry i parki technologiczne 

 
z Unii Europejskiej i Państw Europy Wschodniej. 
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W RAMACH FORUM ODBĘDĄ SIĘ:  
 

1. Sesje i warsztaty naukowo-techniczne z następujących obszarów: 

 zdrowie (Health); 

 energia i środowisko (Energy & Environment); 

 technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT); 

 nowe materiały i procesy (New Materials and Processes); 

 współpraca regionalna i Partnerstwo Wschodnie (Transregional Co-operation and 

Eastern Partnership). 
 

2. Spotkania partnerskie „Partnering Event”, których celem jest podjęcie 

konkretnej współpracy w wybranych tematach i transfer technologii. W skład Partnering 

Event wejdą warsztaty, sesja posterowa i spotkania indywidualne, prezentujące oferty 

możliwości komercjalizacji prezentowanych rozwiązań, a także współpracy w nowych 

projektach. 
 

3. Prezentacja wystawiennicza prezentująca potencjał, rozwiązania i osiągnięcia 

firm i instytucji, zainteresowanych nawiązaniem współpracy. 
 

 

 

PROGRAM:  

Program Forum będzie dostępny na stronie internetowej www.bestofeast.mwci.eu 

 

 

 

 

 

http://www.bestofeast.mwci.eu/
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KOMITET ORGANIZACYJNY: 

 dr inż. Piotr Dumania (Instytut Technologii Elektronowej)  
 dr Jarosław Kuczyński (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach) 
 mgr Ivan Kulchytskyy (Lwowskie Państwowe Centrum Nauki, Innowacji i Informatyzacji)  
 dr inż. Łukasz Kurpisz (Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE) 
 prof. Stanisław Mitura (Politechnika Koszalińska) 
 prof. Wiesław Tadeusz Popławski (Stowarzyszenie Innowacyjna Polska Wschodnia, 
Politechnika Białostocka, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w 
Łomży) 

 mgr Mariusz Warszycki (Stowarzyszenie Innowacyjna Polska Wschodnia)  

 
 

KOMITET PROGRAMOWY: 

 prof. Artur Bartosik (Politechnika Świętokrzyska)  
 prof. Robert Charmas (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w 
Łomży) 

 prof. Stanisław Mitura (Politechnika Koszalińska) 
 prof. Wiesław Tadeusz Popławski (Politechnika Białostocka) 
 dr Aleksander Prokopiuk (Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku) 
 prof. Paweł Szczepański (Politechnika Warszawska) 
 prof. Jan Szmidt (Politechnika Warszawska)  
 dr Witold Witowski (Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”) 
 prof. Krzysztof Zaremba (Politechnika Warszawska) 
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WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

Warunkiem udziału w konferencji jest  

 przesłanie na adres dnt2014@ipw.org.pl poprawnie wypełnionego Formularza 

zgłoszeniowego oraz 

 wniesienie opłaty konferencyjnej. 
 

PŁATNOŚCI: 

Opłata konferencyjna*: 500 PLN  

 

 Opłata konferencyjna obejmuje:  udział we wszystkich sesjach  materiały konferencyjne  
przerwy kawowe  lunch  katalog Forum  Forum Dinner  

 

Opłata konferencyjna powinna być dokonana na rachunek:  

Stowarzyszenie Innowacyjna Polska Wschodnia 

ul. Generała Władysława Andersa 5, lok. 303, 15-124 Białystok 

SBR Bank O/Białystok, nr 12 8769 0002 0390 9032 2000 0010,  

SWIFT Code: POLUPLPR 

Tytuł przelewu: DNT2014 
 

W przypadku rezygnacji z udziału w Forum po 25 maja 2014 r., opłata konferencyjna nie 

zostanie zwrócona. Osoby, które nie wezmą udziału w konferencji i nie złożą rezygnacji w 

wyżej określonym terminie zostaną obciążone pełnym kosztem uczestnictwa. 
 

O udziale w konferencji decyduje data zgłoszenia. Ilość miejsc jest ograniczona. 

Pierwszeństwo udziału w konferencji będą miały osoby, które prześlą wypełniony formularz 

Preliminary Project/Business Proposal i/lub Abstract.  
 

Potwierdzenie udziału w Forum organizatorzy prześlą uczestnikom do 30 maja 

2014 r. Formularz zgłoszeniowy, Preliminary Project/Business Proposal i Abstract dostępne 

są na stronie internetowej www.bestofeast.mwci.eu (tylko w angielskiej wersji językowej). 
 

ZAKWATEROWANIE: 

Organizatorzy nie pokrywają kosztów związanych z dojazdem i zakwaterowaniem 

uczestników w miejscu Konferencji. Rezerwacji hotelu należy dokonać we własnym 

zakresie. 
 

 

 

 

. 

 

 

 

mailto:dnt2014@ipw.org.pl
http://www.bestofeast.mwci.eu/
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INFORMACJE PRAKTYCZNE 

 

WYSTĄPIENIA I PLAKATY: 

Planowane są dwie formy prezentacji: 

 plakat w formie elektronicznej (zapraszamy wszystkich uczestników); 

 wystąpienie ustne podczas sesji planarnych/warsztatów. 

 

PREZENTACJE PLENARNE 

 

Uczestników zainteresowanych wygłoszeniem ustnej prezentacji podczas sesji plenarnych 

bądź też prezentacją plakatu podczas wystawy prosimy o przesyłanie abstraktów (formularz 

w załączeniu) obejmujących cały materiał przedstawiany w prelekcji. 
 

Ponadto streszczenie powinno zawierać: 

 tytuł wystąpienia, nazwiska i pierwsze litery imion autorów, nazwę organizacji; 

 słowa kluczowe umieszczone na dole strony. 
 

Sposób przygotowania abstraktu: 

 format: MS Word, pionowy układ strony; 

 czcionka: Arial, 10 pt, kolor czarny; 

 objętość: maksymalnie 1200 znaków. 
 

Termin przesyłania abstraktów upływa 25 maja 2014 r. Wszystkie abstrakty zostaną 

opublikowane w katalogu konferencyjnym.  

 

PREZENTACJE PODCZAS WORKSHOPÓW/ PREZENTACJE PRELIMINARY 

PROJECT/BUSINESS PROPOSAL 

 

Spośród nadesłanych formularzy Preliminary Project/Business Proposal organizatorzy 

wybiorą propozycje współpracy, które zostaną zaprezentowane podczas konferencji w formie 

prezentacji ustnej podczas workshopów. 

 

Planowane są dwie formy prezentacji Preliminary Project/Business Proposal: 

 plakat w formie elektronicznej (zapraszamy wszystkich uczestników); 

 wystąpienie ustne podczas warsztatów. 
 

Prosimy o zwrot Preliminary Project/Business Proposal do 25 maja 2014 r. Informacje 

umieszczone w Preliminary Project/Business Proposal zostaną opublikowane w katalogu 

konferencyjnym. 

 

Zaproszeni do wygłoszenia prezentacji ustnych zostaną o tym poinformowani 

najpóźniej do 5 czerwca 2014 r. 

 Przewiduje się 6-7 min wystąpienia, poprzedzające 2-3 min dyskusję. Cala prezentacja 

nie powinna trwać dłużej niż 10 minut. 

 Udostępniamy projektor LCD oraz laptop z odtwarzaczem CD i portem USB. 
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PLAKATY 

Plakat wyświetlany będzie w układzie pionowym na ekranach LCD o rozmiarze 42 cale. W 

celu prawidłowego przygotowania plakatu należy zastosować się do poniższych zasad: 

 korzystać z gotowego szablonu, który zostanie przesłany drogą elektroniczną do 

wszystkich zainteresowanych uczestników (pole plakatu – ważne!!!) 

 plakat powinien zawierać następujące informacje: 

 tytuł plakatu (min 85 pt); 

 nazwiska i imiona autorów (min 56 pt); 

 nazwę organizacji; 

 dane kontaktowe; 

 rodzaj, rozmiar i kolor czcionki w treści plakatu należy wybrać tak, by był on czytelny z 

małej odległości (1-2 m), w celu zapewnienia czytelności plakatu czcionka powinna 

być nie mniejsza niż 40 pt; 

 należy zamieścić taką ilość treści, żeby była możliwość zapoznania się z nią w 

przeciągu ok. 45 sekund; 

 dopuszczalne jest zamieszczanie grafiki (zdjęć, schematów, rysunków itp.), zalecana 

jest jej wysoka jakość (zalecamy 300 dpi); 

 gotowy plakat należy zapisać jako prezentację programu MS PowerPoint (warunek 

konieczny). 

 

Plakat w wersji elektronicznej należy dostarczyć organizatorom najpóźniej do 9 czerwca 
2014 r. 
 

Zastrzegamy sobie prawo do edycji nadesłanego plakatu, jednocześnie zapewniając, że nie 

zmienimy jego treści. Plakat będzie eksponowany w dniach 12 – 14 czerwca 2014 r. 
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WYSTAWA 

 

Biuro Organizacyjne Międzynarodowego Forum Dni Nauki i Technologii oferuje podmiotom 

zainteresowanym aktywną promocją w ramach VIII edycji konferencji niżej wymienione 

pakiety sponsorskie: 

 
SPONSOR  
4 000 PLN 

PARTNER  
2 500 PLN 

WYSTAWCA  
1000 PLN 

Stoisko wystawowe 
(identyfikator, stolik o 

wymiarach 90x140 cm, 
2 krzesła, standardowy 
napis z nazwą firmy) 

 
8m²  

(umieszczone w 
centralnym punkcie) 

6m² 4m² 

Zapewnienie 
możliwości 

zaprezentowania 
własnych rozwiązań 

+  
(w panelu głównym 

konferencji zgodnie z 
tematyka Forum) 

+ 
(zaprezentowanie 

własnych rozwiązań 
podczas warsztatów) 

- 

Publikacja w katalogu 
Forum 

2 strony A4, 
jednokolorowa 

1 strona A4, 
jednokolorowa 

1 strona A4, 
jednokolorowa 

Ekspozycja plakatów i 
ulotek firmy podczas 

Forum 
+ + + 

Promocja na stronie 
internetowej 

organizatora Forum  

+  
zamieszczenie loga  

i oferty firmy 

+ 
zamieszczenie loga  

i oferty firmy 

+ 
zamieszczenie loga 

firmy 

Dokumentacja 
fotograficzna Forum 

+ + + 

Dołączenie materiałów 
informacyjno-

promocyjnych do 
teczek 

przekazywanych 
wszystkim uczestnikom 

konferencji 

+ + - 

Możliwość 
umieszczenia roll-

up/bannera 
reklamowego na Sali 

Konferencyjnej 

+ + - 

Catering dla 
wszystkich 

przedstawicieli Firmy* 
+ - - 

Osoba do pomocy przy 
obsłudze stoiska 

+ + - 

*  Opłata za stoisko wystawiennicze nie jest opłatą konferencyjną. Aby stać sie regularnym uczestnikiem konferencji i mieć 
zapewnione posiłki, serwis kawowy, a także uzyskać wszelkie materiały konferencyjne wymagana jest opłata 
konferencyjna w wysokości 500 złotych. 

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące kosztów związanych z możliwością zarezerwowania 
stoiska wystawowego, prezentacją firmy, zamieszczeniem reklamy w katalogu 
konferencyjnym, mogą uzyskać Państwo pod numerem telefonu +48 85 675 00 95 lub 
wysyłając zapytanie na adres: dnt2014@ipw.org.pl     
 

 

 

mailto:dnt2014@ipw.org.pl
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VIII Międzynarodowe Forum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKRETARIAT FORUM 

 

Stowarzyszenie Innowacyjna Polska Wschodnia 

ul. Generała Władysława Andersa 5, lok. 303, 15-124 Białystok 

 tel./faks: +48 85 675 00 95, kom.: +48 728 958 050, e-mail: dnt14@ipw.org.pl 

www: www.ipw.org.pl, www.bestofeast.mwci.eu, skype: innowacyjna.polska.wschodnia 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Konferencja współfinansowana przez Województwo Podlaskie 

 

mailto:dnt14@ipw.org.pl
http://www.ipw.org.pl/
http://www.bestofeast.mwci.eu/

