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Spotkanie Śląskiego Klastra Nano
29 luty 2016
Katowice
Willa Goldsteinów, plac Wolności 12a
Godzina 10:00

Celem spotkania jest opracowanie zagadnień, które zawarte zostaną w oficjalnym piśmie
do Ministerstwa Gospodarki odnośnie sytuacji sektora nano, rekomendacji Klastra i propozycji
działań. Pismo utworzone zostanie w oparciu o analizy Smart Lab Banku Światowego
przeprowadzone dla Śląskiego Klastra Nano, oraz propozycje i wnioski opracowane przez członków
Klastra oraz ekspertów z dziedziny prawa patentowego, legislacyjnego w sektorze innowacyjnych
przedsiębiorstw i nanotechnologii oraz nowoczesnej gospodarki.
W spotkaniu wezmą udział goście specjalni:
● dr Magdalena Rutkowska-Sowa – Asystent w Wydziale Prawa Politechniki Białostockiej,
specjalista w dziedzinie ochrony własności intelektualnej w nanotechnologii,
● Sylwia Oleksiewicz LL.M – rzecznik patentowy (kwestie technologiczne, legislacyjne,
komercjalizacyjne, finansowe),
● Aleksandra Pióro LL.M – rzecznik patentowy (kwestie technologiczne, legislacyjne,
komercjalizacyjne, finansowe).
● dr Włodzimierz Mischke – przedstawiciel TFI KGHM
Siedziba:
ul. Stabłowicka 147/149
54-066 Wrocław

Oddział:
Ul. Bankowa 14/218
40-007 Katowice

KRS 0000306742

REGON 020806070

NIP 8942953649

Nr. Konta: 06 1140 2004 0000 3702 7475 3479

Zagadnienia, które będą omawiane podczas dyskusji:
● Przedstawienie podsumowania Smart Labów
● Obecna sytuacja legislacyjna nano – normy, regulacje, ustalenia UE i krajowe
● Opracowanie listy przeszkód, które stoją na drodze do rynkowego sukcesu innowacyjnych
firm sektora nano
● Omówienie najlepszych praktyk zagranicznych w zarządzaniu innowacyjną gospodarką
● Opracowanie planu działania poprawy sytuacji legislacyjnej (bazowanie na najlepszych
praktykach zagranicznych, analizie Smart Lab, pomysłach własnych członków klastra)
● Opracowanie rekomendacji dla organów ustawodawczych na poziomie regionalnym i
krajowym
Pismo zostanie opracowane i wysłane bezpośrednio do ministerstwa przez koordynatorów Klastra.

Agenda spotkania:
10:00 – 11:00

Przedstawienie nowych firm Klastra

11:00 – 11:30

Wystąpienie ARP

11:30 – 11:40

Przerwa kawowa

11:40 – 13:40

Dyskusja

13:40 – 14:30

Spotkania networkingowe

Rejestracja na spotkanie za pomocą formularza na stronie www.nanoslask.pl lub drogą mailową na
biuro@nanoslask.pl

