
 

Szanowni Państwo 
 

Serdecznie zapraszamy do udziału w XV IATI Monday Business Meeting w dniu 
19 marca 2018 r. o godz. 12:00 na Politechnice Wrocławskiej (bud. D-21, 

sala 103). Tematem przewodnim spotkania są „Inteligentne systemy 
sensorowe i czujniki” mające zastosowanie m.in. w środowisku (analiza 

składu gleby, monitorowanie stanu środowiska, nawożenie itp.) oraz  
w przemyśle (m.in. w górnictwie).  

 
Gospodarzem spotkania jest zespół Centrum Kompetencji IATI „Inteligentne 

sieci i technologie sensorowe”. Na stronie CK (https://itsensor-iati.e-
science.pl/offer/ ) przedstawiona jest szczegółowa oferta badawcza Zespołu 

centrum kompetencji.  
 

Planowane prezentacje 

 
 Inteligentne systemy sensorowe w branży wod-kan na podstawie 

doświadczeń MPWiK S.A. we Wrocławiu, Przemysław Chrobot 
 

 Prace rozwojowe Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w zakresie układów 
automatyki i zasilania, w tym samoorganizujących sieci czujników, dr inż. 

Dariusz Jasiulek 
 

 Prezentacja działalności firmy Saule Technologies, Tomasz Gondek, 
Business Development Director  

 
 Zapotrzebowanie na innowacyjne rozwiązania w produktach firmy Memi, 

Krzysztof Górniak, Memi 
 

 "Rozwój laserowych metod pomiaru i monitoringu dla potrzeb górnictwa i 

środowiska w Głównym Instytucie Górnictwa", dr inż. Adam Szade, Zakład 
Akustyki Technicznej i Techniki Laserowej, Główny Instytut Górnictwa 

 
 Prezentacja projektów, prac naukowych i możliwości współpracy centrum 

kompetencji IATI „Inteligentne sieci i technologie sensorowe”, dr Paweł 
Knapkiewicz, Politechnika Wrocławska 

 
 Fundusze europejskie szansą na rozwój, Piotr Puczek, Główny Punkt 

Informacyjny Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego 

 
 Dolnośląski Bon na Innowacje, Tomasz Charkot, Dolnośląska Agencja 

Rozwoju Regionalnego SA 
 

 Punkt Kontaktowy ds. Transferu Technologii - kreatywne miejsce spotkań 

nauki i biznesu, Arkadiusz Skowron, Politechnika Wrocławska  
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Celem IATI Monday Business Meeting jest: 
  

 nawiązanie i zacieśnienie współpracy pomiędzy naukowcami,  
 rzedsiębiorcami, parkami technologicznymi, klastrami i organizacjami 

pozarządowymi, 
 poznanie aktualnych konkursów i pomoc w wybraniu optymalnych źródeł 

finansowania wspierających tworzenie lub wdrożenie innowacyjnych 
rozwiązań, 

 wskazanie kierunków rozwoju i strategii B+R podmiotów gospodarczych,  
w tym partnerów IATI, 

 promocja planowanych i realizowanych projektów naukowych i rozwiązań  
możliwych do komercjalizacji, a także potencjału dydaktycznego i zaplecza 

laboratoryjnego partnerów IATI.  
 

Zgłoszenia wystąpień przyjmuje 

dorota.taraszewska-zalipska@iati.pl  
dorota.taraszewska-zalipska@pwr.edu.pl 

tel.: +48 71 3204767 
tel. mob. +48 783 221 103 

 
 

W ramach spotkania przewidziane są krótkie prezentacje i dyskusja, a następnie 
indywidualne spotkania i rozmowy. Mamy nadzieję, że spotkanie przyczyni się 
do nawiązania nowych kontaktów z naukowcami i przedsiębiorcami, które 

zaowocują współpracą. Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne.     
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