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targi i konferencje

W dniu 21 października 2008 r. 
w Płocku odbyła się Ogólnopolska 
Konferencja Naukowo-Techniczna 
„Innowacje w Rozwoju Przedsię-
biorstw” zorganizowana przez 
Płocki Park Przemysłowo-Technolo-
giczny we współpracy z Partnerem 
Organizacyjnym „Doradztwo 
biznesowe – Tomasz Zieliński”. 
Konferencja została objęta patrona-
tem Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości, Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
Marszałka Województwa 
Mazowieckiego oraz Polskiej 
Izby Przemysłu Chemicznego.

W konferencji uczestniczyli za-
równo przedstawiciele in-
stytucji badawczo-rozwojo-

wych, consultingowych, urzędów pań-
stwowych, kadry naukowo-technicznej 

uczelni wyższych, przedsiębiorstw 
przemysłowych oraz małych i średnich 
firm. Głównym celem konferencji była 
możliwość wymiany poglądów pomię-
dzy sferą nauki i przedsiębiorstw oraz 
prezentacja zagadnień na temat roz-
woju przedsiębiorstw w kontekście wy-
korzystania coraz bardziej zyskujących 
na ważności czynników wzrostu takich 
jak wiedza i innowacje, ze szczególnym 
uwzględnieniem funduszy unijnych. 

Zakres tematyczny konferencji obej-
mował problematykę związaną z zarzą-
dzaniem transferem technologii, pro-
jektowaniem doświadczeń innowacyj-
nych, rolą innowacji w kształtowaniu 
przewag konkurencyjnych oraz aspek-
tami inwestycji w innowacyjne przed-
sięwzięcia. Bloki specjalne stanowiły 
prelekcje dotyczące zwiększania po-
tencjału rynkowego dla innowacyjnych 
przedsięwzięć w kontekście rozwoju 
przedsiębiorstw, obszarów kreatywno-
ści w projektach innowacyjnych oraz 

możliwości i sposobów pozyskiwania 
dotacji rządowych i unijnych na rozwój 
przedsiębiorstw. Podjęto także tema-
tykę dotyczącą tworzenia nowych prze-
strzeni rynkowych i ich wpływu na roz-
wój firm i instytucji badawczo-rozwojo-
wych.

Konferencja odbyła się w Centrum 
Edukacji Sp. z o.o. – spółce z więk-
szościowym udziałem Płockiego Par-
ku Przemysłowo-Technologicznego SA 
świadczącej szeroki wachlarz usług 
szkoleniowych m.in. kształcąc kadry 
dla przemysłu chemicznego.

Konferencję otworzył Pan Adam Tro-
janowski – Wiceprezes Zarządu PPPT 
SA wskazując rolę PPPT w rozwoju re-
gionu oraz podkreślając rolę innowa-
cyjności w rozwoju przedsiębiorstw 
w aspekcie rynkowym i możliwości po-
zyskania dofinansowania inwestycji 
z funduszy Unii Europejskiej. W sumie 
wygłoszono 8 referatów, a w konferen-
cji udział wzięło 50 osób.

Kolejna konferencja o tematyce 
z zakresu zarządzania innowacjami 
oraz aspektów HR w projektach inno-
wacyjnych planowana jest w styczniu 
2009 roku w Warszawie.
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