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ZAPROSZENIE

ETI KONGRES

Serdecznie zapraszam na II edycję Europejskiego Tygodnia Innowacji, która będzie wyjątkowa, 
ponieważ powstała we współpracy nauki i biznesu, bazując na naszej konsekwentnie budowanej 
przewadze gospodarczej, płynącej z potencjału Inteligentnych Specjalizacji. Stworzyliśmy 
przestrzeń do budowania relacji biznesowych opartych na innowacjach, wiedzy oraz dialogu młody 
firm z doświadczonym biznesem. W spotkaniu weźmie udział kilkanaście miast i regionów 
partnerskich, co posłuży wymianie dobrych praktyk gospodarczych. 

Dziś wspólnie decydujemy o tym, jaka będzie nasza przyszłość. 
Zapraszam na Kongres Gospodarczy oraz wszystkie wydarzenia towarzyszące ETI 2018,

Sławomir Sosnowski

Marszałek Województwa Lubelskiego

Wśród tematów wiodących II edycji Europejskiego Tygodnia Innowacji są Gospodarka 4.0, Medycyna 
2.0 i Bioinnowacje, jako odpowiedź na potrzeby rynku i trendy rozwojowe gospodarki. W ramach tych 
obszarów odbędą się panele i warsztaty z zakresu m.in. żywności personalizowanej, technologii 
w produkcji żywności, gospodarki cyrkularnej, medycynie cyfrowej, zarządzania w opiece medycznej, 
Internetu Rzeczy, technologii kosmicznych, czy trendów w motoryzacji. W agendzie Wydarzenia nie 
zabraknie również sesji poświęconych innym dziedzinom gospodarki i życia publicznego, m.in. roli 
inspiracji w innowacjach, design thinkingu oraz roli przywództwa w rozwoju innowacji. 
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WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

W ramach współpracy Europejskiego Tygodnia Innowacji z Lubelskim Festiwalem Nauki zorganizowane 
zostaną: Dzień Otwartych Laboratoriów Uczelni Wyższych - warsztaty w wybranych laboratoriach 
oferujących usługi dla biznesu, Forum Młodych Naukowców oraz finał konkursu Giełdy Startup.

17 WRZEŚNIA ( XV LUBELSKI FESTIWAL NAUKI ) 
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