
                                      

 

 

26 lutego 2010 roku 

 

Informacja prasowa 

 

Targi EuroLab - debata z udziałem minister Barbary K udryckiej  

 

W debacie z udziałem Minister Nauki i Szkolnictwa W yższego b ędą uczestniczy ć przedstawiciele nauk chemicznych z 

uczelni wy ższych i instytucji naukowych w Polsce, w tym dziekan i.  Debata odb ędzie si ę podczas XII 

Międzynarodowych Targów Analityki i Technik Pomiarowyc h EuroLab 2010, 3 marca o godzinie 10.45 w sali 

konferencyjnej A na pierwszym pi ętrze Centrum Targowo-Kongresowego MT Polska przy ul . Marsa 56 c w Warszawie.  

 

Podczas debaty, która będzie mieć charakter spotkania zamkniętego, zostaną poruszone m.in. zagadnienia: 

• rola polityki państwa w zakresie tworzenia inkubatorów naukowych oraz pozyskiwania funduszy kapitałowych, 

• potrzeba odpowiednich narzędzi i wiedzy, dzięki którym możliwy jest  transfer nowoczesnych technologii do 

gospodarki, co wpłynie na jej innowacyjność, 

• polityka i plany państwa dotyczące przyznawania grantów (bezpośrednio przez MNiSW czy też jako dopłata do 

projektów badawczych).  

 

Dyskusję poprowadzą: prof. dr hab. Paweł Kulesza, dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Ewa 

Bulska, Wydział Chemii UW oraz prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, przewodniczący Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej 

Akademii Nauk. 

 
Targi EuroLab to największe targi laboratoryjne w naszym kraju, powstające przy współpracy merytorycznej instytucji i 

ośrodków naukowo-badawczych z całej Polski. Wydarzenie ma charakter biznesowo-naukowy, z jednej strony na targach 

można zapoznać się z ofertą wystawców i nawiązać kontakty biznesowe, z drugiej – poznać aktualne dokonania naukowo-

badawcze  oraz podnieść kwalifikacje zawodowe podczas konferencji, seminariów i szkoleń przez ekspertów z branży. 

Podczas najbliższych targów zaprezentuje się najwięcej jak dotąd wystawców – ponad 150.  

 

Honorowy patronat nad targami objęli prof. dr hab. Barbara Kudrycka, minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz prof. dr hab. 

Michał Kleiber, prezes Polskiej Akademii Nauk. 

 

Dziennikarze mogą dokonywać akredytacji na miejscu lub on-line na www.targieurolab.pl (akredytacja on-line aktywna jest tylko 

do 1 marca).  
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